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PROCESSO ADMINISTRATIVO n. 8.172/2011-TRF1 
 

RELATOR PARA 
O ACÓRDÃO 

: O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA 

RELATOR : O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN
INTERESSADO : FERNANDO ALVES DA SILVA RODRIGUES 
INTERESSADO : HÉLIO MACHADO DE BARROS 
ASSUNTO : Pagamento de diárias 

EMENTA 

ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MAIOR. ERRO DO SERVIDOR NO 
PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIO DE DIÁRIAS. DEVOLUÇÃO DE VALORES 
INDEVIDAMENTE RECEBIDOS: POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO NÃO ENRIQUECIMENTO 
ILÍCITO. 

1. O entendimento jurisprudencial que dispensa o servidor público de devolver valores 
indevidamente recebidos à Administração pressupõe: a) corresponderem tais valores a verbas 
remuneratórias; b) a existência de boa fé por parte do servidor; e c) um erro cometido pela 
Administração, sem nenhum tipo de participação do servidor beneficiado.  

2. No entanto, em se tratando de recebimento de diárias, a verba tem natureza indenizatória, e 
não remuneratória. Além disso, se o equívoco que resulta no pagamento a maior tem a 
participação do servidor, não há dúvida razoável que autorize a aplicação do princípio da boa-fé 
em seu favor. 

3. Assim sendo, se o servidor recebeu diárias a maior, com adicional que somente seria devido 
em situação de acompanhamento de magistrado, situação que efetivamente não ocorreu, e era 
atribuição do servidor o preenchimento da Guia com as informações referentes à viagem a serviço 
a ser realizada, deve-se aplicar o princípio da vedação do enriquecimento ilícito, determinando-se 
a restituição ao Erário dos valores recebidos a maior pelo servidor.  

4. Recurso a que se nega provimento. 

ACÓRDÃO 

Vistos e relatados estes autos, em que é interessada a parte acima indicada: 

Decide a Corte Especial Administrativa do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 
por maioria, negar provimento ao recurso dos servidores, nos termos do Desembargador Federal 
Reynaldo Fonseca. 

Brasília, 18 de setembro de 2014 (data de julgamento). 

 
 

Desembargador Federal REYNALDO FONSECA 
Relator para o acórdão 


