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INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO – PREVIDENCIÁRIO – VERBAS RECEBIDAS 
POR ERRO DA ADMINISTRAÇÃO - BOA FÉ CARACTERIZADA - 
IRREPETIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA STJ  E PRECEDENTE DESTA CORTE 
NACIONAL –ADEQUAÇÃO DO JULGADO - INCIDENTE CONHECIDO E 
PARCIALMENTE PROVIDO. 
  
  

VOTO 
 

  
Trata-se de incidente de uniformização nacional suscitado pela parte autora, 

pretendendo a reforma de acórdão oriundo de Turma Recursal da Seção Judiciária de São 

Paulo.  

 

Sustenta a requerente que não cabe devolução da quantia recebida por conta da 

boa fé no seu recebimento, ressaltando que o recebimento a maior pela parte autora decorreu 

única e exclusivamente por equívoco da Autarquia Previdenciária, inexistindo nos autos 

qualquer alegação ou indício de que tenha a parte autora agido mediante fraude ou com má fé. 

Junta paradigmas do STJ no sentido da impossibilidade de  devolução de tal quantia recebida 

de boa fé. 

 

Passo a proferir o Voto. 

 

A Turma de origem manteve a sentença, por seus próprios fundamentos, que 

decidiu nos seguintes termos: 

 

“(...) Isto posto, verifico que o período recebido em duplicidade foi o 
compreendido entre 01/07/2008 a 31/07/2009 e não apenas o de 01/03/2009 a 
31/07/2009, como apurado pelo INSS. Razão pela qual é devida a devolução. 

 Por outro lado, estando a parte autora incapacidade, para suas atividades 
laborativas, de forma total e temporária desde 10/2007, com necessidade de 
reavaliação médica a partir de 02/11/2011, faz jus ao pagamento de benefício por 
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incapacidade nos períodos compreendidos entre 01/10/2009 a 30/06/2010 e de 
01/05/2011 a 02/11/2011, com a compensação do período recebido em 
duplicidade (01/07/2008 a 31/07/2009).  

Todavia, a parte autora vem recebendo administrativamente benefício por 
incapacidade desde 01/07/2010 (NB31/540.421.371-6). A Contadoria Judicial 
procedeu ao cálculo do benefício por incapacidade nos períodos compreendidos 
entre 01/10/2009 a 30/06/2010 e de 01/05/2011 a 02/11/2011, com a 
compensação do período recebido em duplicidade (01/07/2008 a 31/07/2009), 
bem como do período pago administrativamente (01/05/2011 a 02/11/2011), 
apurando débito em desfavor a parte autora, no montante de (- R$ 5.058,48).  

Por fim, quanto ao pedido de desconto de apenas 5%, a pretensão da parte 
autora não procede ante a ausência de previsão legal. Ademais, entendo cabível a 
compensação dos valores recebidos em duplicidade, evitando-se assim 
enriquecimento sem causa. (...)” 
 

A toda evidência os julgados paradigmas trazidos pela parte recorrente se 

coadunam com a atual jurisprudência da Corte Superior, que se mostra contrária à devolução 

de quantia recebida de boa fé por força de interpretação errônea, má aplicação da lei ou erro 

da Administração, como na hipótese em comento. É pacífico o entendimento de que a boa fé 

por parte da autora desobriga a devolução de benefício pago a maior, levando em conta 

também o seu nítido caráter alimentar. Confira-se: 

 

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. 
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEVOLUÇÃO DE 
VALORES RECEBIDOS DE BOAFÉ.  IMPOSSIBILIDADE. 
PRECEDENTES.   
1. Esta Corte firmou entendimento de que os valores recebidos indevidamente 
pelo servidor, de boa-fé, a título de vencimento ou de remuneração, não servem 
de fonte de enriquecimento, mas de subsídio dele e de sua família, razão pela 
qual não cabe a sua devolução.Precedentes.  
2. Agravo regimental improvido. 
(STJ - AgRg no REsp 1147272 RS 2009/0126847-9 (STJ) 
Data de publicação: 26/03/2012) 
 
 
 
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
SERVIDOR PÚBLICO. VALORESRECEBIDOS DE BOA-
FÉ. DEVOLUÇÃO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.  
- A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de ser incabível a devolução de 
valores percebidos por servidor público de boa-fé, por força de interpretação 
errônea, má aplicação da lei ou erro da administração.Agravo regimental  
improvido.  
(STJ - AgRg no Ag 1422169 RN 2011/0140595-8 (STJ) 
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Data de publicação: 29/02/2012) 
 

 

No mesmo sentido, esta Turma Nacional já se manifestou acerca da matéria por 

ocasião do julgamento do  PEDILEF nº 201170540006762, Relatora Juíza Federal 

MARISA CLÁUDIA GONÇALVES CUCIO, julg. 07.05.2014, pub. 23.05.2014, conforme a 

seguir transcrito: 

 
“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. 
ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. DESCONSTITUIÇÃO DE VALORES 
COBRADOS PELO INSS. BENEFÍCIO CONCEDIDO INDEVIDAMENTE. 
ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. 
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TURMA RECURSAL DEU PROVIMENTO 
AO RECURSO DO INSS. NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DE 
REPETIBILIDADE DOS VALORES. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO. 
 
1. O presente incidente de uniformização de jurisprudência manejado pela parte 
autora, com fundamento no art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/2001, pretende 
desconstituir o julgado proferido pela Turma Recursal do Paraná que proveu o 
recurso do INSS contra a sentença de procedência que anulou o lançamento de 
débito fiscal e suspendeu o desconto de valores recebidos de boa-fé pela autora. 
2. A autora era titular de benefício de Amparo Social desde 02/04/1990, data da 
concessão administrativa. Posteriormente, em 02/08/2000, a autora passou a 
perceber, cumulativamente, a pensão pela morte de seu marido. O INSS ao 
conceder a pensão por morte não verificou que a autora já era beneficiária de 
benefício assistencial e só veio a suspender o pagamento mencionado benefício 
de Amparo em 31/03/2007. Com o acórdão proferido pela Turma Recursal do 
Paraná, a parte autora voltará a ter descontos em seu benefício de pensão por 
morte. 
3. O Presidente da Turma Nacional de Uniformização determinou, por decisão 
monocrática, a devolução dos autos à origem para a aplicação do entendimento 
esposado por esta Corte Uniformizadora referente ao tema. Entretanto, o INSS 
interpôs Embargos de Declaração contra tal decisão. Os embargos foram 
acolhidos tornando ineficaz tal decisão e determinou a distribuição dos autos 
para análise do incidente de uniformização. 
4. Cotejo analítico entre o acórdão aventado e os paradigmas – dissídio 
jurisprudencial instaurado. A parte autora acostou aos autos o Resp n.º 
1.318.361 - RS (2010/0109258-1) e o REsp 1.084.292 - PB (2008/0192590-8), 
suficientes para comprovar o confronto entre os julgados. Consigno que a 
jurisprudência do Tribunal Regional Federal não se presta para autorizar o 
julgamento por esta Turma Nacional de Uniformização. 
5. Quanto ao confronto do julgado do Paraná com os julgados do Superior 
Tribunal de Justiça, merece provimento o recurso da autora. Em recente 
julgado, a Corte Cidadã modificou seu entendimento no Resp 1384418/SC 
2013/0032089-3, adotando a tese de que os valores percebidos pelo segurado 
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indevidamente deverão ser devolvidos independentemente da boa-fé. Não 
obstante tal juízo é entendimento desta Turma Nacional que os valores 
recebidos em demanda previdenciária são irrepetíveis em razão da natureza 
alimentar desses valores e da boa-fé no seu recebimento - Precedente PEDILEF 
00793098720054036301. Importante destacar que ficou comprovado nos autos 
que o erro partiu da Administração quanto ao pagamento do benefício 
previdenciário e que a parte autora não contribuiu para o erro do INSS, 
autarquia que tinha a sua disposição os meios e sistemas para averiguar se a 
parte era ou não detentora de outro benefício. 
6. Por fim, consigno recente precedente desta TNU nesse mesmo sentido, 
julgado na sessão de 12/3/2014, o PEDILEF nº 5009489- 60.2011.4.04.7204, da 
Relatoria do Juiz João Lazzari. 
7. Ante o exposto, incidente de uniformização de jurisprudência conhecido e 
provido, para determinar o restabelecimento da sentença de primeira 
instância.” 

 

Desta forma, estando o acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência desta 

Corte Nacional e do Superior Tribunal de Justiça, VOTO no sentido de DAR PARCIAL 

PROVIMENTO ao recurso para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos 

à Turma de origem a fim que seja promovida a adequação do julgado de acordo com a 

premissa jurídica  ora reafirmada, qual seja, a de que não cabe devolução de quantia recebida 

de boa fé por força de interpretação errônea, má aplicação da lei ou erro exclusivo da 

Administração. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se.  

 
Brasília, 25 de maio de 2017. 

 
Juiz Federal Wilson Witzel  

Relator 
 

ACÓRDÃO 

A Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, decide DAR PARCIAL 

PROVIMENTO do presente Incidente de Uniformização, nos termos do voto-ementa do Juiz 

Federal Relator. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se.  

 
Juiz Federal Wilson Witzel  

Relator 


