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EMENTA

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SERVIDOR 
PÚBLICO. ARTIGO 46, CAPUT, DA LEI N. 8.112/1990. TESE DEFINIDA 
NO TEMA 531-STJ. AUSÊNCIA DE ALCANCE NOS CASOS DE 
PAGAMENTO INDEVIDO DECORRENTE DE ERRO DE CÁLCULO OU 



OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE 
DEVOLUÇÃO. SALVO INEQUÍVOCA PRESENÇA DA BOA-FÉ 
OBJETIVA.
1. Delimitação do Tema: A afetação como representativo de controvérsia e agora 
trazido ao colegiado consiste em definir se a tese firmada no Tema 531/STJ seria 
igualmente aplicável aos casos de erro operacional ou de cálculo, para igualmente 
desobrigar o servidor público, de boa-fé, a restituir ao Erário a quantia recebida a 
maior.
2. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531/STJ), 
definiu-se que quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, 
resultando em pagamento indevido ao servidor, de boa-fé, cria-se uma falsa 
expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, 
que ocorra desconto dos mesmos, o que está em conformidade com a Súmula 34 da 
Advocacia Geral da União - AGU. 
3. O artigo 46, caput, da Lei n. 8.112/1990 estabelece a possibilidade de reposições e 
indenizações ao erário. Trata-se de disposição legal expressa, plenamente válida, 
embora com interpretação dada pela jurisprudência com alguns temperamentos, 
especialmente em observância aos princípios gerais do direito, como boa-fé, a fim 
de impedir que valores pagos indevidamente sejam devolvidos ao Erário. 
4. Diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, onde o elemento 
objetivo é, por si, suficiente para levar à conclusão de que o servidor recebeu o valor 
de boa-fé, assegurando-lhe o direito da não devolução do valor recebido 
indevidamente, na hipótese de erro operacional ou de cálculo, deve-se analisar caso 
a caso, de modo a averiguar se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude 
no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso perante 
a Administração Pública. 
5. Ou seja, na hipótese de erro operacional ou de cálculo não se estende o 
entendimento firmado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 
531/STJ), sem a observância da boa-fé objetiva do servidor, o que possibilita a 
restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo 
ou operacional da Administração Pública.
6. Tese representativa da controvérsia fixada nos seguintes termos: Os 
pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo 
(operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada 
da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em 
que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo 
com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. 
7. Modulação dos efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, 
somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira 
instância, a partir da publicação deste acórdão.
8. Solução ao caso concreto (inciso IV do art. 104-A do RISTJ):
Cinge-se a controvérsia na origem quanto à legalidade de ato administrativo que 
determinou aos autores, Professores aposentados entre 1990 a 1996, a devolução de 
valores pelo pagamento indevido de proventos correspondentes à classe de Professor 
Titular, ao invés de Professor Associado.
Como bem consignado pelo acórdão recorrido, a pretensão de ressarcimento dos 
valores é indevida, haja vista que os contracheques dos demandados, de fato, não 
informam a classe correspondente ao provento recebido, impondo-se reconhecer que 
sua detecção era difícil. Assim, recebida de boa-fé, afasta-se a reposição da quantia 
paga indevidamente.
9. Recurso especial conhecido e não provido.
Julgamento submetido ao rito dos Recursos Especiais Repetitivos.

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator): Trata-se de recurso 



especial interposto pela Universidade Federal de Alagoas - UFAL com fundamento no 

artigo 105, III, a, da CF contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional 

Federal da 5ª Região, assim ementado (fls. 384-394):
ADMINISTRATIVO. PROVENTOS CORRESPONDENTES À CLASSE DE 
PROFESSOR EMENTA TITULAR. LEI 11.344/2006. REENQUADRAMENTO COMO 
PROFESSOR ASSOCIADO. PAGAMENTO A MAIOR. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. 
DESCABIMENTO.
1. O ponto controvertido da demanda se refere à legalidade ou não dos atos administrativos 
que determinaram aos autores, aposentados entre 1990 e 1996, a devolução de valores, 
cobrados em face do pagamento indevido, no período de junho de 2012 a julho de 2016, de 
proventos correspondentes à classe de professor titular.
2. A Lei nº 11.344/2006 reestruturou a carreira do magistério superior, incluindo, entre as 
classes de professor adjunto e de professor titular, a de professor associado. Em face disso, a 
Nota Técnica nº 188/2012, do MPOG, entendeu que os servidores que se aposentaram com 
a remuneração da classe imediatamente superior àquela em que estavam posicionados (art. 
192, I, da Lei nº 8.112/90 e/ou art. 184 da Lei nº 1.711/52) teriam direito adquirido à 
referida vantagem, mas que, em função da nova estrutura remuneratória, a sua base de 
cálculo deveria ter como referência a classe de professor associado, atualmente 
correspondente à antiga classe de professor titular.
3. Em casos idênticos ( reposição ao erário de valores relativos ao enquadramento na classe 
de professor ), a titular, ao invés de professor associado, após a reestruturação promovida 
pela Lei nº 11.344/2069 Terceira Turma deste TRF5 tem afastado a pretensão de reposição 
dos valores, por entender que o pagamento a maior decorreu de errônea ou inadequada 
interpretação da legislação pela própria Administração, restando configurada a boa-fé dos 
servidores (08068644220164058000, APELREEX/AL, Desembargador Federal Rogério 
Fialho Moreira, 3ª Turma, Julgamento: 27/10/2017; 08057506820164058000, AC/AL, 
Desembargador Federal Sérgio Murilo Wanderley Queiroga). (Convocado), 3ª Turma, 
Julgamento: 31/07/2017
4. Ainda que se entenda, como alegado pela apelante, que o pagamento indevido não 
decorreu de errônea interpretação ou má aplicação da lei, mas de mero de erro operacional 
da Administração no cálculo das vantagens, no específico caso dos autos a reposição 
também é descabida, porque, embora, em princípio, o indevido recebimento de valores em 
face de equívoco material da Administração enseje a reposição ao erário, há circunstâncias 
que podem recomendar a não devolução dos valores, impondo-se reconhecer que a 
obrigatoriedade da restituição depende da análise de cada situação específica.
5. No caso concreto, a difícil identificação do pagamento a maior e o fato de ter sido 
realizado por um período relativamente longo são particularidades que justificam afastar o 
ressarcimento. Com efeito, os contracheques não informam a classe correspondente ao 
provento recebido, além do que a forma de cálculo da vantagem só foi considerada 
equivocada após a reestruturação da carreira, com a inclusão da classe de professor 
associado entre as classes de professor adjunto e titular.
6. Ainda que se possa admitir que o pagamento indevido tenha decorrido de erro 
operacional da própria Administração, impõe-se reconhecer que sua detecção era difícil, 
tanto foi realizado desde a edição da Lei 11.344/2006, sendo certo, por outro lado, que a 
verba, de natureza alimentar, foi recebida de boa-fé, descabida é a reposição da quantia paga 
a maior e indevidos são quaisquer descontos para tal fim.
7. Apelação e remessa necessária improvidas. Honorários advocatícios, fixados na sentença, 
majorados de 10% para 12% sobre o valor da causa, do disposto no § 11 do art. 85 do CPC 
(honorários recursais).

A recorrente alega violado os artigos 46 da Lei n. 8.112/1990 e 876 do Código Civil.

Assevera que, na espécie, o pagamento promovido pela Administração ao servidor 

decorreu de erro operacional e não erro na interpretação de lei, e que, independentemente de boa-

fé por parte do servidor, os valores pagos indevidamente devem ser restituídos ao Erário, sob 

pena de ensejar enriquecimento sem causa.

Requer, ao final, o provimento do recurso, para que a "apelação seja provida" (fl. 419), 

possibilitando os descontos administrativos decorrentes do recebimento indevido dos valores.



Sem contrarrazões (cf. certidão de fl. 400).

A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região admitiu o presente feito e 

o Recurso Especial n. 1.769.209/AL, qualificando-os como representativo de controvérsia, nos 

termos do artigo 1.036, § 1º, do CPC/1973, a fim de que o STJ estabeleça a "exata compreensão 

dos limites da tese definida no Tema 531/STJ" (fls. 425-427).

Por unanimidade, determinou-se a afetação do processo ao rito dos recursos repetitivos, 

com a suspensão de todos os feitos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a 

questão delimitada e que tramitem no território nacional, a fim de que esta Corte defina se a tese 

firmada no Tema 531/STJ seria igualmente aplicável aos casos de erro operacional ou de cálculo 

da Administração Pública, pelo que o servidor, de boa-fé, não seria obrigado a restituir os valores 

recebidos (fls. 471-481, e-STJ).

O Ministério Público Federal oficia pelo desprovimento do recurso, em parecer 

da Subprocuradora-Geral da República Mônica Campos de Ré, nos seguintes termos (fls. 485-

493):
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR 
PÚBLICO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. REENQUADRAMENTO COMO 
PROFESSOR ASSOCIADO. PAGAMENTO A MAIOR. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. 
DESCABIMENTO. MATÉRIA CONSOLIDADA NO RESP N. 1.244.182/PB, JULGADO 
SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. ENTENDIMENTO APLICÁVEL TAMBÉM 
AOS CASOS DE ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. 
PRESCINDIBILIDADE DO PROSSEGUIMENTO DO RITO PREVISTO NO ART. 256-S 
DO RISTJ.
- Parecer pelo desprovimento do Recurso Especial.

Foram admitidos no feito, na condição de amicus curiea: (I) a Defensoria Pública da 

União (às fls. 545-546); (II) a Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal – 

CONDSEF e a Federação Nacional dos Trabalhadores no Serviço Público Federal – FENADSEF 

(às fls. 1.022-1.003); e (III) o Colégio Nacional de Procuradores-Gerais dos Estados e do Distrito 

Federal (às fl. 1.078).

Por sua vez, foram indeferidos os seguintes pedidos: (I) do Instituto de Direito 

Previdenciário - IBDP (às fls. 538-539); (II) do Sindicato dos Trabalhadores no Poder Judiciário 

Federal em Santa Catarina - SINTRAJUS e do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do 

Estado de Santa Catarina - SINJUSC (às fls. 1.079-1.080); e (III) da Federação Nacional dos 

Médicos (fls. 1.081.1082). 

A União teve deferido o pedido de ingresso como assistente simples, à fl. 1.157, 

apresentando manifestação de mérito às fls. 1.167-1.178.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator): Consigne-se 

inicialmente que o acórdão recorrido foi publicado na vigência do CPC/2015, devendo ser 

exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dada, até 



então, pela jurisprudência do STJ, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3/2016 do STJ.
 
1. BREVE RELATO:

Na origem, os autores, servidores públicos federais aposentados, ajuizaram ação 

ordinária em face da Universidade Federal de Alagoas - UFAL, objetivando a declaração de 

inexigibilidade de reposição ao erário dos valores decorrentes de erro da Administração no 

enquadramento na classe de Professor Titular, ao invés de Professor Associado, no período de 

28/6/2012 a 31/7/2016.

Alegaram que receberam a quantia na "mais completa boa-fé, razão pela qual a 

devolução não seria admitida" (fl. 4).

O Juiz julgou procedentes os pedidos ao entendimento de que, na espécie, o pagamento 

tido como indevido ocorreu por erro da própria Administração, sem que para tanto tenha 

contribuído a parte demandante, restando configurada a boa-fé dos servidores (fls. 297-300).

Por sua vez, o Tribunal negou provimento à apelação e à remessa necessária ao 

fundamento de que, ainda que o pagamento indevido não tenha decorrido de errônea 

interpretação ou má aplicação da lei, mas de mero erro operacional da Administração no cálculo 

das vantagens, a obrigatoriedade da restituição depende da análise de cada situação específica; e 

que, na espécie, a reposição é descabida, haja vista a difícil identificação do pagamento a maior e 

o fato de ter sido realizado por um período relativamente longo (fls. 391-394).

Daí a interposição do recurso especial, onde a Universidade Federal de Alagoas alega 

violado os artigos 46 da Lei n. 8.112/1990 e 876 do Código Civil ao argumento de que o 

pagamento pela Administração Pública ao servidor decorreu de erro operacional e não erro na 

interpretação de lei, e que, independentemente de boa-fé por parte do servidor, na hipótese de 

valores pagos indevidamente, cabe a restituição ao Erário, sob pena de ensejar enriquecimento 

sem causa.

Atendidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do 

recurso e passo ao exame de mérito.
 
2. LIMITAÇÃO DA TESE PROPOSTA

A afetação como representativo de controvérsia e agora trazido ao colegiado consiste em 

definir se a tese firmada no Tema 531/STJ seria igualmente aplicável aos casos de erro 

operacional ou de cálculo, para igualmente desobrigar o servidor público, de boa-fé, a restituir ao 

Erário a quantia recebida a maior.
 
3. DO QUE DECIDIDO NO TEMA 531/STJ
Esta Corte, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 

531/STJ), de minha relatoria, definiu que quando a Administração Pública interpreta 

erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, de boa-fé, cria-se uma 

falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que 



ocorra desconto dos mesmos. O julgado está assim ementado:
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 46, CAPUT, 
DA LEI N. 8.112/90 VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE POR 
INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DE LEI. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. BOA-
FÉ DO ADMINISTRADO. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO 
ARTIGO 543-C DO CPC.
1. A discussão dos autos visa definir a possibilidade de devolução ao erário dos valores 
recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente pela Administração 
Pública, em função de interpretação equivocada de lei.
2. O art. 46, caput, da Lei n. 8.112/90 deve ser interpretado com alguns temperamentos, 
mormente em decorrência de princípios gerais do direito, como a boa-fé.
3. Com base nisso, quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, 
resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os 
valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos 
mesmos, ante a boa-fé do servidor público.
4. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do 
artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.
5. Recurso especial não provido.
(REsp 1244182/PB, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 
19/10/2012)

Cabe anotar que, por meio da Súmula 34/AGU, a própria União reconhece a não 

repetição da verba recebida de boa-fé, por servidor público, em virtude de errônea ou inadequada 

interpretação da lei pela Administração. Confira-se a literalidade da Súmula:
Não estão sujeitos à repetição os valores recebidos de boa-fé pelo servidor 
público, em decorrência de errônea ou inadequada interpretação da lei por 
parte da Administração Pública.

Assim, acerca da impossibilidade de devolução ao erário de valores recebidos 

indevidamente por servidor público, de boa-fé, em decorrência de equívoco na interpretação de 

lei pela Administração Pública, constata-se que o tema está pacificado.
 
4. DA REPETIÇÃO DE VALORES PAGOS PELA UNIÃO EM RAZÃO DE 

ERRO DE CÁLCULO OU OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
O artigo 46, caput, da Lei n. 8.112/1990 estabelece que as reposições e indenizações ao 

erário serão previamente comunicadas ao servidor, aposentado ou ao pensionista, para 

pagamento no prazo máximo de trinta dias, podendo ser parcelas, a pedido do interessado. Ou 

seja, trata-se de disposição legal expressa, não declarada inconstitucional e, portando, 

plenamente válida.

Contudo, como se sabe, o princípio da segurança jurídica, sob um enfoque objetivo, 

impede a retroação de lei, tutelando o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 

Na perspectiva subjetiva, referido princípio também protege a confiança legítima, procurando 

preservar fatos pretéritos de eventuais modificações na interpretação jurídica, bem como 

resguardando efeitos jurídicos de atos considerados inválidos por qualquer razão. Por fim, o 

princípio da confiança legítima destina-se igualmente a proteger expectativas legitimamente 

criadas em indivíduos por atos estatais.

Nesse contexto, o regramento do artigo. 46 da Lei n. 8.112/1990 tem sido interpretado 

pela jurisprudência com alguns temperamentos, especialmente em observância de princípios 

gerais do direito, como boa-fé, a fim de impedir que valores pagos indevidamente sejam 



devolvidos ao Erário.

No ponto, Miguel Reale caracteriza a boa-fé objetiva como um padrão de comportamento 

honesto e leal, de acordo com a conduta de uma pessoa de bem (REALE, Miguel. A Boa-Fé no 

Código Civil, ed. 2003, págs. 3-4).

Ligado ao campo do direito obrigacional, o conceito de boa-fé objetiva, nas palavras de 

Nelson Rosenvald, "compreende um modelo de eticização de conduta social, verdadeiro standard 

jurídico ou regra de comporta mento, caracterizado por uma atuação de acordo com 

determinados padrões sociais de lisura, honestidade e correção […]". (ROSENVALD, Nelson. 

Dignidade humana e boa-fé no código civil. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 80)

Com efeito, o requisito estabelecido para a não devolução de valores pecuniários 

indevidamente recebido é a boa-fé objetiva do servidor, respaldado na "legítima confiança ou 

justificada expectativa que o beneficiário adquire que os valores recebidos são legais e de 

que integraram em definitivo o seu patrimônio" (AgRg no REsp 1.263.480/CE, Relator

 Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 9/9/2011, grifei). No mesmo sentido: REsp 

1.384.418/SC, Relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 30/8/2013.

Diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, onde o elemento objetivo é, 

por si, suficiente para levar à conclusão de que o beneficiário recebeu o valor de boa-fé, 

assegurando-lhe o direito da não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro 

material ou operacional deve-se analisar caso a caso, de modo a averiguar se o servido tinha 

condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir 

comportamento diverso, diante do seu dever de lealdade para com a Administração Pública.

Impossibilitar a devolução dos valores recebidos indevidamente por erro perceptível da 

Administração Pública, sem a análise do caso concreto da boa-fé objetiva, permitiria o 

enriquecimento sem causa por parte do servidor, em flagrante violação do artigo 884 do Código 

Civil. A propósito (grifos nossos):
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 
3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. QUANTIA DISPONIBILIZADA PELO 
ENTE PÚBLICO APÓS O FALECIMENTO DA SERVIDORA. 
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DAS HERDEIRAS. AÇÃO DE 
RESSARCIMENTO. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO 
ESPECIAL PROVIDO.
1. Na hipótese dos autos, o Distrito Federal demandou ação de ressarcimento contra o 
Espólio de Elisabete Alves de Souza Neves visando à condenação do espólio à restituição 
dos valores depositados na conta ex-servidora pública, a título de remuneração e de 
gratificação natalícia, após o seu falecimento.
2. A restituição de quantia recebida indevidamente é um dever de quem se enriqueceu 
sem causa (art. 884 do CC/2002). De acordo com as alegações do ente público, a vantagem 
econômica foi auferida pelas herdeiras da ex-servidora.
[...]
7. Recurso especial provido.
(REsp 1.805.473/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 
TURMA, DJe 9/3/2020)
 
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO 
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTO DE VALORES PAGOS EM 
DECORRÊNCIA DE ERRO NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE 



PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE 
SE NEGA PROVIMENTO.
1. No caso dos autos, houve erro operacional (erro no processamento da folha de 
pagamento, com repercussão restrita a um único mês), tendo a Administração 
diligenciado em resolver a questão e efetuado o desconto da diferença paga em excesso. 
Nessa situação, impõe-se a restituição ao erário dos valores recebidos indevidamente.
Precedentes: AgRg no REsp. 1.278.089/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 
15.2.2013 e AgRg no REsp. 1.108.462/SC, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 3.8.2009.
2. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1.568.557/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 
PRIMEIRA TURMA,  DJe 25/2/2019)
 
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. 
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 128 E 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO 
DE VALORES. PARCELA REMUNERATÓRIA. PAGAMENTO EM 
DUPLICIDADE. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. 
POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A 
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO 
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
2. O acórdão recorrido ao reconhecer ser devida a devolução ao Erário das parcelas 
indevidamente recebidos por servidor público em decorrência de erro operacional da 
Administração, que vinha pagando em duplicidade a vantagem, o fez em sintonia com 
a jurisprudência do STJ, segundo a qual impõe-se a restituição ao Erário dos valores 
recebidos indevidamente por servidor por força de erro operacional da Administração 
Pública consubstanciado no pagamento em duplicidade de vantagem, porquanto não 
se trata de errônea interpretação ou má aplicação de lei.
3. Precedentes: AgRg no REsp 1.278.089/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 
Turma, DJe 15/2/2013; AgRg no REsp 1.257.439/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 
Segunda Turma, DJe 5/9/2011; AgRg no REsp 1.108.462/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, 
Quinta Turma, DJe 3/8/2009.
4. Incidência da Súmula 83/STJ.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1.448.195/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 
SEGUNDA TURMA, DJe 6/8/2014)

Embora não trate especificamente acerca da possibilidade de ressarcimento pelo 

pagamento de valor indevido, destaca-se julgados da Primeira Turma onde se relativizou a coisa 

julgada, a fim de afastar o enriquecimento sem causa em detrimento do Erário:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO 
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE DE 84,32%. 
COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DO DISTRITO FEDERAL 
A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
1. De fato, em situações como a dos autos, esta Corte vinha afirmando, em observância à 
imutabilidade da coisa julgada, não ser possível compensar os reajustes salariais 
reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado com o reajuste de 81% autorizado 
pelo Decreto 12.947/1990.
2. Ocorre que a Primeira Turma decidiu alterar o entendimento sobre a matéria, concluindo 
que, a despeito de o Distrito Federal não ter requerido em momento oportuno a 
compensação, diante da quantidade de ações judiciais similares à presente, do número de 
servidores que irão perceber valores sabidamente indevidos, bem como da atual conjuntura 
econômica em que se encontra o ente federado, a questão deve ser tratada concretamente, a 
fim de que seja adotada conclusão, ainda que excepcional, que justifique a prevalência de 
princípios que asseguram valores mais elevados do que a segurança jurídica.
3. Assim, concluiu a Primeira Turma que não se pode admitir que determinada parcela 
de servidores seja beneficiada com enriquecimento sem causa em detrimento do erário, 
com graves prejuízos e consequências para a coletividade, pois o interesse particular 
não pode prevalecer sobre o interesse público e o bem comum, sendo certo, que, ao 
final, é a sociedade que suportará os ônus correspondentes. Precedente: AgInt no AREsp 
465.900/DF, Rel. p/Acórdão Min. GURGEL DE FARIA, DJe 22/3/2018.
4. Dá-se provimento ao Agravo Interno do Distrito Federal para reconhecer a possibilidade 



de compensação do reajuste de 84,32%.
(AgInt no AgInt no REsp 1.451.793/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 
FILHO, Primeira Turma, DJe 17/10/2019)

 
Consigno, ainda, que a Corte Especial, no julgamento do MS 19.260/DF, firmou 

compreensão de que, para verbas recebidas administrativamente pelo servidor público, deve-se 

comprovar a boa-fé objetiva no recebimento das parcelas, descabendo "ao receptor da verba 

alegar que presumiu o caráter legal do pagamento em hipótese de patente cunho indevido" 

(MS 19.260/DF, Rel. MINISTRO HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, DJe 11/12/2014, 

grifei).

Por tudo isso, não há que se confundir erro na interpretação de lei com erro operacional, 

de modo àquele não se estende o entendimento fixado no Recurso Especial Repetitivo n. 

1.244.182/PB, sem a observância da boa-fé objetiva do servidor público, o que possibilita a 

restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou 

operacional da Administração Pública.
 
5. TESE JURÍDICA FIRMADA (INCISO III DO ART. 104-A DO RISTJ)
Assim, em conclusão, com a finalidade para a qual é destinado o recurso especial 

submetido a julgamento pelo rito do artigo 1.036 do CPC/2015, submeto ao colegiado a seguinte 

Tese:

"Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro 

administrativo (material ou operacional), não embasado em interpretação errônea ou 

equivocada da lei pela Administração, são repetíveis. Ressalvadas as hipóteses em que o 

servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com 

demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido".
 
6. LIMITE MENSAL PARA DESCONTO
O § 1º do artigo 46 da 8.112/1990, estabelece o patamar mínimo de 10% para desconto 

nas reposições e indenizações ao erário. Confira-se:
Art. 46. As reposições e indenizações ao erário, atualizadas até 30 de junho de 1994, serão 
previamente comunicadas ao servidor ativo, aposentado ou ao pensionista, para pagamento, 
no prazo máximo de trinta dias, podendo ser parceladas, a pedido do interessado.
§ 1o O valor de cada parcela não poderá ser inferior ao correspondente a dez por cento da 
remuneração, provento ou pensão.

Acerca do tema, esta Corte já decidiu que, "sendo de 10% (dez por cento) o valor 

máximo para desconto em folha de pagamento nos casos de indenização, que pressupõem a 

existência de dano ao erário por ato doloso ou culposo do servidor, não é razoável permitir maior 

desconto na hipótese de reposição decorrente de pagamento indevido realizado pela 

Administração, por força de decisão judicial" (REsp 638.813/RN, Rel. Ministra Laurita Vaz, 

Quinta Turma, DJ 7/2/2008)

Assim, à luz do princípio da dignidade da pessoal humana (inciso III do artigo 1º da 

Constituição Federal) e considerando o dever do servidor/beneficiário de devolver os valores 

obtidos por erro operacional da Administração, para não haver o comprometimento da 



subsistência do devedor, deve ser facultado ao servidor o desconto em folha de 10% da 

remuneração, provento ou pensão.
 
7. MODULAÇÃO DOS EFEITOS
Tem-se de rigor a modulação dos efeitos definidos neste representativo da controvérsia 

em respeito à segurança jurídica e considerando o inafastável interesse social que permeia a 

questão sub examine e a repercussão do tema que se amolda a centenas de processos sobrestados 

no Judiciário.

Desse modo propõem-se a seguinte modulação: Os efeitos definidos neste representativo 

da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira 

instância, a partir da publicação deste acórdão.
 
8. SOLUÇÃO AO CASO CONCRETO (INCISO IV DO ART. 104-A DO RISTJ)
Na espécie, cinge-se a controvérsia quanto à legalidade de ato administrativo que 

determinou demandados, Professores aposentados entre 1990 a 1996, a devolução de valores 

pelo pagamento indevido, de proventos correspondentes à classe de Professor Titular, ao invés de 

Professor Associado.

Vale consignar que a Lei n. 11.344/2006 reestruturou a carreira do magistério superior, 

incluindo, entre as classes de Professor Adjunto e de Professor Titular, a de Professor Associado.

Em face disso, a Nota Técnica nº 188/2012, do MPOG, entendeu que os servidores que 

se aposentaram com a remuneração da classe imediatamente superior àquela em que estavam 

posicionados (art. 192, I, da Lei nº 8.112/90 e/ou art. 184 da Lei nº 1.711/1952) teriam direito 

adquirido à referida vantagem, mas que, em função da nova estrutura remuneratória, a sua base 

de cálculo deveria ter como referência a classe de Professor Associado, atualmente 

correspondente à antiga classe de Professor Titular.

Como bem consignado pelo acórdão recorrido, a pretensão de ressarcimento dos valores 

é indevida, haja vista que os contracheques dos demandados, de fato, não informam a classe 

correspondente ao provento recebido, impondo-se reconhecer que sua detecção era difícil. 

Assim, recebida de boa-fé, afasta-se a reposição da quantia paga a maior.

Ante o exposto, conheço do recurso especial para, nessa extensão, negar-lhe 

provimento.

Por se tratar de recurso representativo de controvérsia, sujeito ao procedimento previsto 

no artigo 1.036 e seguintes do CPC/2015, combinado com o art. 256-N e seguintes do RI/STJ, 

determino, após a publicação do acórdão, a comunicação à Presidência do STJ, aos Ministros da 

Primeira Seção, aos Tribunais Regionais Federais, bem como aos Tribunais de Justiça dos 

Estados, com a finalidade de dar cumprimento ao disposto no artigo 1.040 do CPC/2015.

É como voto.


