
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

ACÓRDÃO

RECURSO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº. 0001705-12.2014.4.01.8008

 

RECORRENTE:  SÉRGIO FIGUEIREDO DE BRITO

 

EMENTA

 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR.  VALORES RECEBIDOS INDEVID AMENTE A TÍTULO
DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. REPETIÇÃO.

1. Na linha da diretriz fixada pelo Conselho de Administração, à luz dos preceitos constitucionais,
legais  e  regulamentares  disciplinadores  da questão  sub  examine,  em confronto  com a  orientação
jurisprudencial  a respeito,  não basta alegação de boa fé ou de caráter alimentar da prestação para
excluir  os servidores públicos da obrigação legal  de restituir  ao erário público os valores por eles
indevidamente recebidos, em virtude de ato para o qual não concorreram, se fazendo necessário, para
tal fim, que o indébito decorra de erro da administração, resultante de equivocada aplicação das normas
legais de regência, sustentada em dúvida razoável sobre a interpretação, validade ou incidência do
preceito infringido.

2.  Hipótese em que o pagamento indevido não decorreu de erro ou interpretação equivocada das
normas legais e regulamentares de regência, mas sim da necessidade de se antecipar a paga dos valores
devidos a título de auxílio-alimentação, cujo recebimento se tornou indevido, no tocante ao período de
19 de fevereiro a 30 de março de 2014, diante da prorrogação de licença por motivo de doença em
pessoa da família, consequente de novo atestado médico apresentado posteriormente ao fechamento da
folha de pagamento respectiva.

3.  Deliberação que, adotada na esfera administrativa,  não interfere,  obviamente,  com ação judicial
proposta  pelo  servidor,  onde  aliás  proferida  sentença  a  ele  favorável, cujas  decisões  deverão  ser
cumpridas, a tempo e modo, conforme determinações levadas a cabo na esfera judicial.

4. Recurso administrativo não provido.

 

A C Ó R D Ã O

 

Decide o Conselho de Administração, por unanimidade,negar provimento ao recurso, nos termos do
voto do relator. Ausentes, neste julgamento, os Desembargadores Federais Cândido Ribeiro e Ângela
Catão.
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Conselho de Administração do TRF da 1ª Região – 05/11/2015.

 

CARLOS MOREIRA ALVES

Corregedor Regional da Justiça Federal da 1ª Região

Documento assinado eletronicamente por Carlos Moreira Alves, Corregedor Regional da
Justiça Federal da 1ª Região, em 14/12/2015, às 10:35 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 1422948 e o código CRC 48794358.
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