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APRESENTAÇÃO 

 

 

 Equipe Direito Diário tem a honra de apresentar mais uma edição da Revista Direito 

Diário, uma publicação acadêmica com periodicidade bimestral, criada para expandir e 

difundir conhecimento jurídico. 

 

O Direito Diário, criado em 2015, é um portal jurídico virtual que tem como objetivo a 

disseminação de informações e conhecimentos jurídicos. Por meio de variados tipos textuais, 

a Equipe Direito Diário traz constantemente notícias, artigos de opinião, artigos científicos e 

dicas sobre as principais temáticas do mundo Jurídico. 

 

Por intermédio da plataforma virtual, deparou-se com a democratização do acesso ao 

conhecimento, sendo possível abranger as diversas áreas jurídicas, conforme o interesse de 

cada colaborador. 

 

O Direito é o meio pelo qual o Estado organiza a sociedade, então, entendemos por 

bem desenvolver uma ferramenta online na qual fosse possível inserir pessoas, dos mais 

variados contextos sociais, na realidade jurídico-social brasileira. Outro ponto que 

impulsionou o nascimento do Direito Diário foi o desafio constante de se manter bem 

informado sobre os principais acontecimentos jurídicos. 

 

No intuito de ampliar os horizontes do projeto, é lançada a Revista Direito Diário. A 

partir da publicação desse periódico jurídico, o Direito Diário avança mais um passo na 

concretização do seu ideal: promover o desenvolvimento de ideias e a disseminação do 

conteúdo jurídico, com mais seriedade e compromisso, a fim de contribuir para o crescimento 

da sociedade e para o crescimento do próprio Direito como ciência. 

 

O periódico publica artigos, resenhas e monografias (nacional ou internacionalmente) 

com as mais diversas abordagens teóricas e metodológicas, incluindo artigos 
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transdisciplinares, de pesquisa aplicada ou que se enquadrem nos campos de pesquisa Direito 

e Desenvolvimento (law& development), Direito e Sociedade (law & society), Direito e Meio 

Ambiente (law & environment), e Direito e Economia (law & economics). Ademais, recebe 

trabalhos sobre Direito nacional, internacional e global; Teoria, Sociologia, Filosofia e 

História do Direito; e sobre ensino jurídico. 

 

Também é possível ter acesso ao nosso conteúdo por intermédio do nosso endereço 

eletrônico (direitodiario.com.br). 

 

Boa leitura a todos e todas! 

 

Bianca Gabriele Collaço  

Rafael Aguiar Nogueira e Franco  
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A CONSTITUCIONALIDADE DA INCIDÊNCIA DE 

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PARAFISCAIS SOBRE A FOLHA 
DE SALÁRIOS  UMA BREVE EXPOSIÇÃO DA DIVERGÊNCIA 

CLASSIFICATÓRIA 
 

Ivan Mendes Vieira e Silva  
 

SUMÁRIO: 1. Introdução; 2. A divergência existente na incidência das Contribuições 
Parafiscais sobre a folha de salários; 3. Considerações finais; 4. Referências. 
 
RESUMO 
O presente trabalho tem como enfoque a busca pela exposição da divergência existente quanto 
à classificação do rol de base de cálculo estabelecida no art. 149, §2º, III, da Constituição 
Federal. Para tanto, inseriu-se uma breve introdução, explanando a importâncias dos tributos e 
às suas classificações, além de, após, uma breve reflexão e exposição acerca da divergência 
jurisprudencial, especialmente com base em julgados proferidos pelo Supremo Tribunal 
Federal. Nesse diapasão, tentou-se realizar uma breve reflexão sobre a natureza do 
mencionado rol, tendo por base, inclusive, uma possível virada de entendimento em futuro 
julgamento pela Suprema Corte. 
Palavras-Chave: Rol, base de cálculo, natureza, Supremo Tribunal Federal. 
 
ABSTRACT 
The present work focuses on the search for the exposure of the existing divergence as to the 
classification of the calculation basis roll established in article 149, §2, III of the Federal 
Constitution. For this purpose, a brief introduction was inserted, explaining the importance of 
taxes and their classifications, in addition to a brief reflection and exposure about the 
divergence in jurisprudence, especially based on judgements rendered by the Federal Supreme 
Court. In this diapason, a brief reflection on the nature of the aforementioned list was 
attempted, based on a possible turn of understanding in a future judgment by the Supreme 
Court. 
Keywords: Roll, calculation basis, nature, Federal Supreme Court. 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

Os tributos, decorrentes do chamado 

instrumento para angariar recursos, com objetivos variados, seja para o sustento da própria 

máquina estatal e de suas atividades (caráter fiscal), seja para intervir e fomentar determinado 

                                                           
 Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco. Pós-graduado em Direito Público pela 

Faculdade Damásio. Pós-graduando em Direito Administrativo pela Faculdade Única. Técnico Administrativo 
no Tribunal Regional Federal da 5ª Região. 
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setor econômico (função extrafiscal), ou, até mesmo, para distribuir tais recursos financeiros a 

entidades diversas do ente instituidor (parafiscalidade). 

O Código Tributário Nacional aduz a uma classificação tripartite dos tributos  

impostos, taxas e contribuições de melhoria , ao passo que a Constituição Federal chegou 

trazendo um conceito moderno, mais consentâneo com a doutrina, vale dizer, acerca da 

classificação quinquipartite  impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições 

sociais e empréstimos compulsórios. 

Tais classificações são de suma importância para diferenciar cada espécie tributária, 

especialmente diante de similaridades que, caso não distintas, podem gerar confusão na hora 

salvo disposição em contrário da própria Carta Magna, são vedados pelo Sistema Tributário 

Nacional. 

 

2 A DIVERGÊNCIA EXISTENTE NA INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES 

PARAFISCAIS SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS 

 

Passada essa introdução classificatória, as contribuições sociais, diante, muitas vezes, 

de seu caráter Parafiscal, constituem relevante instrumento de financiamento de estruturas 

basilares, como a Seguridade Social. 

 (2020, p. 

88), o art. 149 da Constituição Federal: 

  

[...] previu a possibilidade de a União instituir três espécies de contribuições, quais 
sejam: a) as contribuições sociais; b) as contribuições de intervenção no domínio 
econômico (CIDE); c) as contribuições de interesse de categorias profissionais ou 
econômicas (contribuições corporativas).  

 

Cabe realçar, ainda, que há doutrinadores que admitem a existência de uma quarta 

subespécie  a Contribuição de Iluminação Pública (COSIP) , de competência dos 

Municípios e do Distrito Federal, prevista no art. 149-A da Carta Magna. Contudo, tal 

classificação não é pacífica. 

No tocante às contribuições sociais, destaca-se que estas se subdividem da seguinte 

forma: a) Contribuições destinadas à Seguridade Social; b) Outras Contribuições Sociais; c) 

Contribuições Sociais Gerais. 
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as chamadas 

de áreas de atuação da União, a exemplo da educação. É nesse enfoque que se permite a 

transferência dos valores arrecadados a instituições sociais como o SEBRAE, SESC, SENAC, 

SENAI, SENAR, SEST, SENAT e SECOOP. 

arrecadação é destinada a outras entidades, não ficando nos cofres da entidades arrecadadora 

(União). Distingue-  meio de obtenção de recursos  e 

 instrumento de intervenção em determinado setor. 

No tocante à base de cálculo, a Emenda Constitucional nº 33/2001 realizou importante 

alteração no texto constitucional  e

do art. 149 - ao fixar que as Contribuições Sociais e de Intervenção no Domínio Econômico 

operação e,  

Diante do referido elenco de hipóteses de bases de cálculo, surgiram dúvidas sobre se 

o presente rol se consubstancia como sendo taxativo ou exemplificativo. Isto, pois, a União 

vem aplicando, por exemplo, a incidência das mencionadas Contribuições Parafiscais sobre a 

Folha de Salários de empresas, o que, para alguns, se configura como sendo uma afronta ao 

rol disposto na Carta Magna, ao passo que, para outros, não, vez que a sua natureza é 

meramente exemplificativa. 

Para os que entendem que o rol é meramente exemplificativo, há um destaque 

Ora, tendo por base que a referida expressão estabelece uma faculdade, não se poderia 

interpretar de outra forma, pois geraria a possibilidade de ir de encontro ao próprio significado 

da palavra. Nesse sentido, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, no julgamento do 

Agravo de Instrumento nº 5008417-65.2019.4.03.0000, de relatoria do Desembargador Luiz 

Alberto de Souza Ribeiro, consignou que: 

 

A alteração redacional, Emenda 33/2001, não importa em conclusão no sentido da 
invalidade das contribuições anteriormente criadas com base na redação original do 
dispositivo constitucional, e a interpretação de seu enunciado normativo há de 
realizar-se no contexto sistemático constitucional, nesse contexto não se podendo 
apreender que o termo "poderão" deve ter o significado linguístico de "deverão", 
mas sim que expressa a admissibilidade de novas contribuições sociais sobre tais 
bases de cálculo, para o fim de que não conflitem com a regra proibitiva do artigo 
195, § 4º c/c/ artigo 154, I, da Lei Maior. 
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Essa intelecção também se fundamenta na ideia base que permeia a exposição de 

motivos da referida Emenda Constitucional, de onde se extrai a intenção de estabelecer uma 

forma de tributação dos combustíveis (petróleo e seus derivados e gás natural), pelo que não 

se afigura adequada a interpretação que busca apropriar ao dispositivo invocado o sentido de 

instituir limitação às hipóteses de base de cálculo possíveis para contribuições sociais e de 

intervenção no domínio econômico. 

Ademais, o art. 240 da Carta Constitucional de 1988 recepcionou expressamente as 

 Contribuições Parafiscais -, tendo a Folha de 

Salários como Base de Cálculo, não tendo sido revogado e nem modificado pela Emenda 

Constitucional nº 33/2001. Eis os seus termos: 

 

Art. 240. Ficam ressalvadas do disposto no art. 195 as atuais contribuições 
compulsórias dos empregadores sobre a folha de salários, destinadas às entidades 
privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical. 

 

Cabe ressaltar que a mesma ressalva pode ser feita com relação ao salário educação, 

cujo suporte constitucional se contra previsto no parágrafo 5º, do art. 212, da Constituição 

Federal, o qual remete à Lei Ordinária a sua instituição, sem, no entanto, realizar qualquer 

ressalva.  

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, sob a égide da Lei nº 9.424/1996, a qual 

utiliza o total de remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados 

empregados como base de cálculo da exação, editou a Súmula nº 732, a qual possui o seguinte 

teor: "É constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a Carta de 

1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei 9.424/1996". 

Na esteira dos argumentos expostos, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região vem 

entendendo que o rol inserto no art. 149, parágrafo 2.º, III, "a" e "b", da CF/88 é meramente 

exemplificativo, vez que o verbo "poderão" ali utilizado e a própria teleologia dessa espécie 

de contribuição, cuja finalidade interventiva no domínio econômico não se coaduna com a 

previsão de taxatividade da forma como a intervenção se daria em relação ao seus efeitos 

financeiros, leva à conclusão de que não há empecilho à adoção da "folha de salários" como 

base de cálculo das contribuições de intervenção no domínio econômico. 

Nesse diapasão, cabível destacar o seguinte acórdão do mencionado Tribunal: 

 

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE 
SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO 
ECONÔMICO - CIDE. INCIDÊNCIA SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS. 



12 
 

 
Revista Direito Diário, Fortaleza, vol. 4, n. 1, jan./mar. 2021.  

ISSN 2595-1408 

COMPATIBILIDADE. ART. 149 DA CF/88. ROL MERAMENTE 
EXEMPLIFICATIVO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.  
1. Apelação interposta por PAQUETÁ CALÇADOS LTDA. contra sentença 
proferida pelo Juízo da 7ª Vara Federal do Ceará que, nos autos do mandado de 
segurança de origem, denegou a ordem que objetivava a suspensão da exigibilidade 
das contribuições para o SEBRAE - APEX - ABDI, por revogação da base de 
cálculo das contribuições de intervenção no domínio econômico/CIDE sobre a folha 
de salários pela EC nº 33/2001.  
2. Com efeito, consoante o art. 149, parágrafo 2º, III, da Constituição Federal de 
1988, incluído pela Emenda Constitucional nº 33/2001, o rol elencado - referente às 
alíquotas das contribuições sociais e de intervenção do domínio econômico - é 
meramente exemplificativo, inexistindo óbice à adoção da "folha de salários" como 
base de cálculo das contribuições de intervenção no domínio econômico.  
3. Demais disso, o paradigma levantado pela apelante diz respeito à análise da 
constitucionalidade do art. 7º da Lei nº 10.865/2004, que instituiu o PIS/PASEP 
importação e a COFINS importação, pela Suprema Corte, no RE nº 559.937, 
desconsiderando que a legislação tributária já utilizava o conceito técnico de base de 
cálculo (valor aduaneiro). Assim, o Egrégio STF não firmou entendimento extensivo 
às outras exações, de forma que não diz respeito aos tributos discutidos no presente 
feito. 
4. Apelação não provida. (PROCESSO: 08068389820174058100, AC - Apelação 
Civel - , DESEMBARGADOR FEDERAL ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA 
FILHO, 1º Turma, JULGAMENTO: 08/04/2019, PUBLICAÇÃO:) 

 

Em reforço do entendimento ora esgrimido, importa consignar que o STF, no 

julgamento do RE 396.266/SC, afirmou a constitucionalidade da contribuição do SEBRAE, 

reconhecendo, ainda, a adequação à CRFB/88 da nova redação do § 3º, do art. 8º, da Lei 

8.029/90, dada pelas Leis 8.154/90 e 10.668/2003, isso já na vigência da EC 33/2001. Eis os 

seus termos: 

 

EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO: SEBRAE: 
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. Lei 8.029, 
de 12.4.1990, art. 8º, § 3º. Lei 8.154, de 28.12.1990. Lei 10.668, de 14.5.2003. C.F., 
art. 146, III; art. 149; art. 154, I; art. 195, § 4º. I. - As contribuições do art. 149, C.F. 
- contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse de 
categorias profissionais ou econômicas - posto estarem sujeitas à lei complementar 
do art. 146, III, C.F., isto não quer dizer que deverão ser instituídas por lei 
complementar. A contribuição social do art. 195, § 4º, C.F., decorrente de "outras 
fontes", é que, para a sua instituição, será observada a técnica da competência 
residual da União: C.F., art. 154, I, ex vi do disposto no art. 195, § 4º. A 
contribuição não é imposto. Por isso, não se exige que a lei complementar defina a 
sua hipótese de incidência, a base imponível e contribuintes: C.F., art. 146, III, a. 
Precedentes: RE 138.284/CE, Ministro Carlos Velloso, RTJ 143/313; RE 
146.733/SP, Ministro Moreira Alves, RTJ 143/684. II. - A contribuição do SEBRAE 
- Lei 8.029/90, art. 8º, § 3º, redação das Leis 8.154/90 e 10.668/2003 - é 
contribuição de intervenção no domínio econômico, não obstante a lei a ela se referir 
como adicional às alíquotas das contribuições sociais gerais relativas às entidades de 
que trata o art. 1º do D.L. 2.318/86, SESI, SENAI, SESC, SENAC. Não se inclui, 
portanto, a contribuição do SEBRAE, no rol do art. 240, C.F. III. - 
Constitucionalidade da contribuição do SEBRAE. Constitucionalidade, portanto, do 
§ 3º, do art. 8º, da Lei 8.029/90, com a redação das Leis 8.154/90 e 10.668/2003. IV. 
- R.E. conhecido, mas improvido. 
(RE 396266, Relator(a):  Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 
26/11/2003, DJ 27-02-2004 PP-00025 EMENT VOL-02141-07 PP-01422)   
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Cabe ressaltar, ainda, que a Suprema Corte, no julgamento do Tema nº 325, no âmbito 

do RE nº 603.624/SC, com Repercussão Geral sobre o julgado, firmou o entendimento de que 

PEX e à ABDI com fundamento na Lei 

. 

Em análise ao voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes, é possível verificar 

que foi levado em conta a natureza exemplificativa do rol previsto no art. 149, §2º, III, da 

Carta Magna, razão pela qual as contribuições ao SEBRAE, à APEX e à ABDI foram 

recepcionadas pela Emenda Constitucional nº 33/2001  as quais incidem sobre a folha de 

salários. 

Segue destaque do mencionado voto: 

 

(...) Com todas as vênias à eminente Ministra Relatora, ROSA WEBER, entendo 
que a alteração realizada pela EC 33/2001 no artigo 149, § 2º, III, da Constituição 
Federal não estabeleceu uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis 
de tributação por toda e qualquer contribuição social e intervenção no domínio 
econômico. A taxatividade pretendida por uma interpretação meramente literal 
aplica-se tão somente, nos termos da EC 33/2001 e em conjunto com o artigo 177, § 
4º, da CF, em relação às contribuições incidentes sobre a indústria do petróleo e seus 
derivados. Porém, para as CIDEs e as contribuições em geral, entre as quais as 
contribuições ao SEBRAE, APEX e ABDI, manteve a mera exemplificação, não 
esgotando todas as possibilidades legislativas. Em outras palavras, nessas hipóteses, 
o elenco não é taxativo. Explico. A contribuição destinada ao SEBRAE foi instituída 
pelo art. 8º da Lei 8.029/1990, com a redação que lhe conferiu a Lei 8.154/1990. 
Essa norma criou um adicional às alíquotas das contribuições sociais incidentes 
sobre a folha de pagamento relativas às entidades mencionadas no art. 1° do 
Decreto-Lei 2.318/1986, quais sejam, SESI, SENAI, SESC, SENAC. (...)  
Ressalto que o RE 559.937, Relator p/ acórdão Min. DIAS TOFFOLI, apresentado 
em diversas manifestações, não pode ser apontado como precedente de sustentação 
desse entendimento, pois revela posicionamento individual do voto condutor da 
eminente Ministra ELLEN GRACIE, que, ao analisar, naquela oportunidade, a 
legislação que instituiu contribuições sociais para o PIS e a COFINS (Lei 
10.865/2004), preconizou que a base de cálculo a ser considerada por aquelas 
contribuições não poderia destoar do conceito técnico de valor aduaneiro, referido 
no § 2º do art. 149 da Constituição Federal pela EC 33/2001 (...) 
Entretanto, essa fundamentação da eminente Ministra relatora, a respeito das 
implicações genéricas da EC 33/2001, por mais respeitável que seja, não foi 
expressamente endossada pelos demais Ministros, para os quais bastou a 
identificação de que a inclusão do ICMS no total a ser tributado nas operações de 
importação implicaria extrapolação das fronteiras do termo valor aduaneiro. 
Entendo, portanto, não existir nenhum precedente desta CORTE a subscrever a tese 
alegada pelos recorrentes. Pelo contrário, parece-me que o acréscimo realizado pela 
EC 33/2001 no art. 149, § 2º, III, da Constituição Federal não operou uma 
delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e 
qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico. 
Embora o texto do § 2º do art. 149 realmente contemple enunciado com abertura 
maior, referindo-se a todas as contribuições do art. 149, caput, da CF, o resgate do 
processo de elaboração legislativa da EC 33/2001 revela que a sua aprovação foi 
motivada por um desígnio bastante singular: o de viabilizar caminhos normativos 
para que o Estado brasileiro pudesse tributar a venda de petróleo, gás natural e 



14 
 

 
Revista Direito Diário, Fortaleza, vol. 4, n. 1, jan./mar. 2021.  

ISSN 2595-1408 

biocombustíveis após a extinção do modelo de controle de preços que existiu até 
dezembro de 2001 (art. 69 da Lei 9.478/97, com redação dada pela Lei 9.990/00) . 
Esse desiderato foi inequivocamente enfatizado pelo então Ministro da Fazenda, 
Pedro Malan, na Exposição de Motivos 509, de 27 de julho de 2000, apresentada 
pelo Presidente da República ao Congresso Nacional juntamente com a respectiva 
proposta de emenda constitucional. (...) 
O que emerge de mais relevante dos excertos reproduzidos acima é a percepção de 
que a proposta que resultou na EC 33/2001 sempre ambicionou expandir os limites 
possíveis para a tributação das atividades de comercialização ou importação de 
petróleo e seus derivados, de gás natural e de álcool carburante. As alterações 
promovidas no art. 149 da CF, o qual estabelece um bloco de normas gerais a 
respeito das contribuições como espécies tributárias, tiveram também esse mesmo 
escopo, de oferecer certa plasticidade impositiva para as futuras legislações 
destinadas a tributar esse segmento econômico. É exatamente por isso que o 
emprego, pelo art. 149, § 2º, III, da CF, do modo verba
significativo na hipótese. 
Ao fazer uso da ideia de facultatividade, que abrange tanto as alíquotas quanto as 
bases de cálculo das CIDEs, o texto constitucional não deu abrigo à mesma 
concepção restritiva presente no seu art. 195, que trata das contribuições para a 
seguridade social. O art. 149, § 2º, III, da Constituição, de fato, codificou quais as 
materialidades poderiam ser aproveitadas para fins de tributação por CIDEs e 
contribuições sociais. Mas ele é taxativo apenas no que diz respeito às contribuições 
incidentes sobre a indústria do petróleo e seus derivados, em conexão com a 
disciplina do art. 177, § 4º, da CF. Quanto às CIDEs e contribuições sociais em 
geral, entre as quais as contribuições ao SEBRAE, APEX e ABDI sobre a folha de 
salários, não se operou uma tarifação do espectro de materialidades tributáveis, mas 
mera exemplificação. No intuito de prover uma plataforma mais ampla para a 
tributação da indústria de petróleo e derivados, a EC 33/2001 terminou por veicular 
um enunciado mais genérico do que deveria, suscitando interpretações universalistas 
como a apresentada neste recurso extraordinário. Não tenho dúvidas de que a EC 
33/2001 foi editada com aspirações pontuais, razão pela qual deve o elenco da atual 
redação do art. 149, § 2º, III, da CF ser lido com tônica exemplificativa, e não 
exaustiva. Por tudo isso, creio que as contribuições sob exame foram recepcionadas 
pela EC 33/2001. 

 

Com base nesse entendimento, resultante na fixação da tese prevista no Tema nº 325, 

espera-se que o STF se pronuncie na mesma linha, quando for realizar o julgamento do RE nº 

natureza jurídica da contribuição para o INCRA, em face da Emenda Constitucional nº 

 

Por outro lado, a Ministra Rosa Weber (BRASIL, 2020, online), vencida no referido 

julgamento, apresentou tese diversa, qual seja, a de taxatividade do referido rol. Segundo a 

Relatora, trata-

 

Ademais, ressaltou que a própria Corte máxima, no julgamento do RE nº 559.937, 

reconheceu a inconstitucionalidade da inclusão do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços (ICMS), do PIS/Pasep e da COFINS na base de cálculo dessas mesmas contribuições 

sociais incidentes sobre a importação de bens e serviços, sob o pálio de que a regra 
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extrapolava a base de cálculo prevista no art. 149 da Carta Magna. Nesse diapasão, segundo a 

Ministra, tal argumento confirma a natureza taxativa do rol.  

de possibilitar a convivência de espécies tributárias idênticas sob regimes tributários diversos, 

sob um só comando constitucional, o que afrontaria toda a estrutura normativa tributária. 

Como visto, o Ministro Alexandre de Moraes, no âmbito do julgamento do RE nº 

603.624/SC deixou assente que não iria aplicar eventual entendimento fixado quando do 

julgamento do RE nº 559.937/RS, sob o prisma de que não havia vinculação para tanto, 

apenas tendo sido estabelecido por uma posição individual do Ministro Relação para Acórdão 

Dias Toffoli. Por outro lado, a Ministra Rosa Weber, em sua fundamentação, levou em conta 

o referido acórdão. 

Em análise ao voto do Ministro Dias Toffoli, no julgamento do RE nº 559.937/RS, é 

possível verificar que o mesmo tomou como base o fato de que o art. 149, §2º, III, traz um rol 

taxativo, na medida em que a s 

 

(...) Ao analisar o comando constitucional, não vejo como interpretar as bases 
econômicas ali mencionadas como meros pontos de partida para a tributação, 
porquanto a Constituição, ao outorgar competências tributárias, o faz delineando os 
seus limites. Ao dispor que as contribuições sociais e interventivas poderão ter 

utilizou termos técnicos inequívocos, circunscrevendo a tais bases a respectiva 
competência tributária. Portanto, a meu ver, não se sustenta o argumento de que tal 
dispositivo estaria estabelecendo o valor aduaneiro tão somente como uma base 
mínima para a tributação. Na verdade, essa norma delimita, por inteiro, a base de 
cálculo das contribuições sociais a ser adotada nos casos de importação. Trata-se, 
assim, de comando dirigido ao legislador ordinário que revela a grandeza econômica 
que pode ser onerada - o valor aduaneiro - quando se verifica o fato jurídico 

 
 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Portanto, diante de uma possível reviravolta  tendo por base os julgamentos 

proferidos nos Recursos Extraordinários de nºs 559.937/SC e 603.624/SC -, deve-se atentar 

para o fato de que, apesar de ter havido a conjugação do entendimento junto à natureza de 
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Repercussão Geral, o Tema nº 495 igualmente a possui, razão pela qual uma possível 

mudança de entendimento, ainda que improvável, detém fundamento. 
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RESUMO 
O objetivo do presente artigo é analisar a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no 
RE 661256 e no RE 827.883 (informativo 965), acerca da impossibilidade de repetição dos 
valores recebidos de boa-fé nos processos de reaposentação e desaposentação. O tema se 
mostra controvertido na medida em que diversos tribunais, a exemplo do Superior Tribunal de 
Justiça, entendem ser cabível a devolução dos valores percebidos por força de decisão judicial 
posteriormente revogada, ainda que de boa-fé; na contramão do entendimento 
supramencionado. Sendo assim, o estudo do referido julgado se mostra de fundamental 
relevância na medida em que, a priori, pode representar uma tendência da Suprema Corte em 
consolidar posicionamento no sentido de que as verbas auferidas pelos segurados/servidores 
de boa-fé possuem natureza alimentícia, não cabendo sua reposição. Diante dessa divergência 
e da relevância da matéria, conclui-se que a fixação de uma jurisprudência sólida, íntegra e 
uniforme se faz urgente para o deslinde final da matéria, dando a segurança jurídica 
necessária tanto para a Administração quanto para o administrado. 
 
Palavras-chaves: Valores recebidos de boa-fé; Reaposentação; Desaposentação; Supremo 
Tribunal Federal. 
 
RESUMEN 
El objeto de este artículo es analizar la decisión emitida por el Supremo Tribunal Federal en 
los RE 661256 y RE 827.883 (informativo 965), respecto de la imposibilidad de repetir las 
cantidades recibidas de buena fe en los procesos de recuperación y retiro. El tema es 
controvertido ya que varios tribunales, como el Tribunal Superior de Justicia, consideran 
oportuno devolver los valores percibidos en virtud de una decisión judicial posteriormente 
revocada, aunque sea de buena fe; contra el entendimiento antes mencionado. Por tanto, el 
estudio de la referida sentencia es de fundamental relevancia en la medida que, a priori, puede 
representar una tendencia del Tribunal Supremo a consolidar su posición en el sentido de que 
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los fondos devengados por los asegurados / servidores de buena fe tienen alimento. 
naturaleza, sin reemplazo. Ante esta divergencia y la relevancia del asunto, se concluye que es 
urgente el establecimiento de una jurisprudencia sólida, integral y uniforme para la resolución 
definitiva del asunto, dando la seguridad jurídica necesaria tanto para la Administración como 
para los administrados. 
 
Palabras-clave: Valores recibidos de buena fe; Restablecimiento; Dispensa; Supremo 
Tribunal Federal. 
 
1 INTRODUÇÃO 

   

O objetivo do presente artigo é analisar a decisão proferida pelo Supremo Tribunal 

Federal no RE 661256 e no RE 827.883 (informativo 965), acerca da impossibilidade de 

repetição dos valores recebidos de boa-fé nos processos de reaposentação e desaposentação. 

O tema se mostra controvertido na medida em que diversos tribunais, a exemplo do 

Superior Tribunal de Justiça, entendem ser cabível a devolução dos valores percebidos por 

força de decisão judicial posteriormente revogada, ainda que de boa-fé; na contramão do 

entendimento supramencionado. 

No mesmo sentido, diversos órgãos, como o INSS e o Tribunal de Contas da União, 

entendem que eventuais valores percebidos em virtude de decisões judiciais ou 

administrativas que vierem a ser reformadas devem ser ressarcidos ao erário. 

a Administração realize descontos nos benefícios a serem pagos nos casos em que houver 

do Poder Judiciário. No 

âmbito do serviço público, o §3° do art. 46 da lei 8.112/90 traz previsão acerca da devolução 

de valores recebidos em caráter liminar, sem distinção de boa ou má-fé.  

Sendo assim, o estudo do referido julgado se mostra de fundamental relevância na 

medida em que, a priori, pode representar uma tendência da Suprema Corte em consolidar 

posicionamento no sentido de que as verbas auferidas pelos segurados/servidores de boa-fé 

possuem natureza alimentícia, não cabendo sua reposição. 

    

2 APRESENTAÇÃO DO CASO 
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No ano de 2016, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento através do Tema 

503, no sentido de que não seria possível a aplicação do instituto da desaposentação, em 

virtude de ausência de previsão legal. 

  

No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar 
benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do 

8.213/1991.  
(STF. Plenário. RE 381367/RS, RE 661256/SC e RE 827833/SC, red. p/ o ac. Min. 
Dias Toffoli, julgados em 26 e 27/10/2016). 

 

Posteriormente, diversas ações foram propostas, suscitando que a Suprema Corte teria 

decidido apenas sobre a desaposentação, nada dispondo acerca da temática da reaposentação. 

Em suma, alguns segurados sustentavam que na desaposentação, discutia-se a possibilidade 

de o segurado renunciar à aposentadoria anteriormente concedida a fim de que se requeresse 

uma nova, mais vantajosa, somando-se os tempos de contribuição. 

Por outro lado, na reaposentação, o segurado continuaria trabalhando e recolhendo 

suas contribuições previdenciárias, caso em que requereria uma nova aposentadoria utilizando 

unicamente do tempo de contribuição posterior à primeira jubilação. 

Diante disso, a Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas (COBAP) 

interpôs embargos de declaração, no Recurso Extraordinário nº 661256, pleiteando que fosse 

reconhecido o direito à reaposentação e que houvesse a dispensa da devolução dos valores 

percebidos de boa-fé pelo beneficiário. 

Dentre os argumentos fundamentadores do pleito, a parte autora alegou que os 

processos possuíam objetos distintos; a ausência de manifestação acerca da diferença entre a 

desaposentação e a reaposentação; a violação aos princípios da segurança jurídica, da boa fé, 

da legítima expectativa de direito, entre outros.  

No julgamento do mandamus prevaleceu o voto do Ministro Alexandre de Morais, que 

deu parcial provimento aos embargos para: (i) assentar a irrepetibilidade dos valores 

alimentares percebidos de boa-fé até a proclamação do resultado daquele julgamento; (ii) 

da em julgado; (iii) asseverar a 

impossibilidade da aplicação do instituto da desaposentação e da reaposentação , em que pese 
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Prefacialmente, no que tange à omissão entre a diferenciação da Desaposentação para 

a Reaposentação, a Corte por maioria destacou que embora não tenha feito remissão expressa 

ao segundo instituto quando da fixação do Tema 503, a temática fora sim tratada no bojo do 

processo em comento.  

Neste ponto em questão, o ministro Alexandre de Morais faz remissão a excertos do 

a solução empregada pelo Plenário. Para essa finalidade, contudo, não se prestam os 

embargos declaratór -se o acórdão proferido no R.E 381367: 

 

supor a existência do direito subjetivo afirmado na presente demanda, consistente 

um benefício de aposentadoria já requerido e concedido, para, simultaneamente, 
obter outro benefício da mesma natureza, porém mais vantajoso, em face da 
agregação de tempo de contribuição ocorrido nesse interregno e da menor 
expectativa de sobrevida. Não é preciso enfatizar que de renúncia não se trata, mas, 
sim, de substituição de um benefício menor por um benefício maior, uma espécie de 

sistema previdenciário estabelecido atualmente, o que, considerada a natureza 
estatutária da situação jurídica em que se insere, seria indispensável para gerar um 

julgamento do RE 661.256/SC, p. 72 do acórdão). 

especializada em Direito Previdenciário - para precisar os conceitos e melhor 
explicitar a minha compreensão -, entre aposentadoria e aposentação, bem como 
entre desaposentação e reaposentação. Aposentação e aposentadoria encerram, 
conforme afirmado por defensores do instituto em debate, conotações distintas e 
inconfundíveis. A aposentadoria é a situação jurídica inaugurada pelo ato da 
aposentação, que confere ao segurado a condição de inativo. A renúncia à 
aposentadoria, com vistas à percepção de outra mensalidade previdenciária, é o que 
a doutrina, capitaneada por Wladimir Novaes Martinez, passou a nominar de 

Consiste a desaposentação, pois, na abdicação da mensalidade do benefício 
previdenciário concedido, a fim de que outra de maior valor seja deferida, 
considerando-se, nesse novo benefício, tanto o tempo de serviço ou de contribuição 
que gerou o direito à prestação objeto de renúncia quanto o tempo subsequente à 
aposentação13, em que efetivadas novas contribuições ao regime. [...] Compreendo 
que a reaposentação não decorre, a rigor, da desaposentação, como concebida pelos 
estudiosos. Isso porque essa depende da consideração do cômputo dos períodos de 
contribuição anterior e posterior à jubilação objeto de renúncia  sem o qual as 
exigências para a concessão de um novo benefício não são atendidas , enquanto 
aquela independe d
Voto da ministra Rosa Weber proferido no julgamento do RE 661.256/SC, p. 9 do 
acórdão) 

  

Na questão, ficou vencido o Ministro Edson Fachin. Segundo ele, diferentemente da 

desaposentação, a reaposentação teria sim previsão legal, havendo assim, permissivo para o 
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manejo do embargo de declaração com ensejo a afastar o referido instituto do âmbito da tese 

anteriormente afirmada, conforme voto visto na página 49. 

 

As razões que fundamentaram a conclusão apresentada não impedem o 
reconhecimento da viabilidade de reaposentação. Diferente da desaposentação, na 
hipótese não há inovação à míngua de previsão legal, já que ambos os benefícios 
estão previstos em lei: trata-se de modalidades distintas de aposentadoria. O 
segurado deve cumprir os todos requisitos necessários para concessão da 
aposentadoria subsequente, inclusive períodos de carência, independentemente da 
contagem do tempo de contribuição verificado para a primeira concessão. O 
segurado também contribui, de maneira desvinculada, para a concessão de cada um 
dos benefícios  o que respeita o princípio da solidariedade e da prévia fonte de 
custeio (art. 195, caput e § 5º, CRFB).  
Assim, conheço dos embargos de declaração e, no ponto, supro a omissão, com 
efeitos infringentes, de modo a assentar a possibilidade de reaposentação, assim 
entendida como a renúncia a benefício previdenciário de aposentadoria para 
concessão de segunda aposentadoria, quando os requisitos de ambas as prestações 
tenham sido preenchidos pelo segurado de forma independente, inclusive períodos 
de carência, sem contagem do mesmo período de contribuição para ambos os 
benefícios. (STF. Plenário. RE 827833 e 381367, rel. orig. Min. Luís Roberto 
Barroso, julgado em 6/2/2020 (repercussão geral). 

 

Por sua vez, no que concerne à modulação dos efeitos da decisão anterior, o Supremo 

Tribunal Federal deu parcial provimento ao requerimento do embargante, no sentido de que 

apenas as decisões judiciais com trânsito em julgado deveriam ser cobert ex-

nunc  

reestabelecidos.   

 

Relativamente a esta questão, em primeiro lugar, deve-se analisar se a 
desaposentação decorreu de decisão judicial transitada em julgado ou de decisão 
provisória. Quanto aos benefícios de desaposentação decorrentes de decisão judicial 
precária, tem-se que o segurado sempre esteve ciente da possibilidade de revogação 
do benefício, de forma que não há que se falar em violação da segurança jurídica e 
do princípio de proteção à confiança. Isso porque a novel codificação processual 
mantém a possibilidade concessão de tutela antecipada apenas quando não houver 
risco de irreversibilidade da decisão, haja vista sua precariedade, conforme já 
previsto no Código anterior, de 1973. Nesses casos, tendo sido declarada a 
constitucionalidade da vedação à desaposentação, a decisão deverá retroagir, 
voltando ao status quo ante aqueles segurados que percebiam a desaposentação por 
intermédio de decisão precária. Já em relação aos segurados que usufruem da 
desaposentação em razão de decisão judicial transitada em julgado até a data do 
julgamento embargado, reputa-se legítima a modulação dos efeitos, em 
conformidade com os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. 
(STF. Plenário. RE 827833 e 381367, rel. orig. Min. Luís Roberto Barroso, julgado 
em 6/2/2020 (repercussão geral). 
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Assim, sobre essa questão, restaram-se vencidos os votos dos ministros Dias Toffoli 

(relator), Luiz Fux e Gilmar Mendes, segundo os quais não haveria direito adquirido à coisa 

julgada inconstitucional. Nessa vereda, discorre o eminente relator à folha 17: 

 

A segurança jurídica está, na verdade, na proclamação do resultado dos julgamentos, 
tal como formalizada, dando-se primazia à Constituição Federal, exercendo, assim, 
esta Suprema Corte, o papel que lhe é reservado: o de preservar a Carta da 
República e os princípios que a ela são ínsitos. Compreendo que não há que se falar 
também em excepcional interesse social. Em que pese a maior parte dos afetados 
pela decisão desta Suprema Corte serem pessoas de idade mais avançada, as quais 
demandam mais cuidados e, por consequência, têm maiores gastos, a denotar que 
eventual quantia a menor faria falta em seu orçamento, certo é que aqueles 
indivíduos que tiveram o pedido de desaposentação negado não ficarão totalmente 
desamparados, tampouco terão seu direito à aposentadoria negado: apenas 
continuarão ou voltarão a receber os proventos no montante em que já auferiam 
inicialmente. Não obstante, há de se pensar o excepcional interesse social também 
sob um outro prisma: o do equilíbrio atuarial da Previdência Social. Muito mais 
gravoso seria onerar em bilhões o erário com base em um benefício que esta Corte já 
entendeu carecer de qualquer previsão legal. Concluo, portanto, serem incabíveis os 
efeitos prospectivos pretendidos. STF. Plenário. RE 827833 e 381367, rel. orig. Min. 
Luís Roberto Barroso, julgado em 6/2/2020 (repercussão geral). 

 
Quanto à ausência de manifestação sobre a irrepetibilidade das verbas de natureza 

alimentar recebidas de boa-fé, a Corte Superior, por ampla maioria, entendeu como 

procedentes as alegações do autor.  Nesse diapasão, o Ministro Redator aduziu que: 

 

Passo a enfrentar a matéria. Sr. Presidente, diante da boa-fé dos beneficiários, bem 
como da natureza alimentar da aposentadoria, entendo desnecessária a devolução 
dos valores recebidos. Ora, a decisão paradigmática do STJ que reconheceu o direito 
à desaposentação data de 8/5/2013; logo, seria absolutamente inviável compelir o 
segurado a devolver os valores que recebeu de boa-fé durante tantos anos. STF. 
Plenário. RE 827833 e 381367, rel. orig. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 
6/2/2020 (repercussão geral). 

 

Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:  

 

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PAGAMENTO A 
MAIOR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE 
PELO SEGURADO AO INSS. ART. 115 DA LEI 8.213/91. IMPOSSILIDADE. 
BOA-FÉ. NATUREZA ALIMENTAR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO 
PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA 
INFRACONSTITUCIONAL. 1. A violação constitucional dependente da análise do 
malferimento de dispositivo infraconstitucional encerra violação reflexa e oblíqua, 
tornando inadmissível o recurso extraordinário. 2. O princípio da reserva de plenário 
não resta violado, nas hipóteses em que a norma em comento (art. 115 da Lei 
8.213/91) não foi declarada inconstitucional nem teve sua aplicação negada pelo 
Tribunal a quo, vale dizer: a controvérsia foi resolvida com a fundamento na 
interpretação conferida pelo Tribunal de origem a norma infraconstitucional que 
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disciplina a espécie. Precedentes: AI 808.263-AgR, Primeira Turma Rel. Min. LUIZ 
FUX, DJe de 16.09.2011; Rcl. 6944, Pleno, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje de 
13.08.2010; RE 597.467-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. RICARDO 
LEWANDOWSKI Dje de 15.06.2011 AI 818.260-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. 
ELLEN GRACIE, Dje de 16.05.2011, entre outros. 3. In casu, o acórdão recorrido 

CONTRIBUIÇÃO. COBRANÇA DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. 
CARÁTER ALIMENTAR DAS PRESTAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. 1. Esta 
Corte vem se manifestando no sentido da impossibilidade de repetição dos valores 
recebidos de boa-fé pelo segurado, dado o caráter alimentar das prestações 
previdenciárias, sendo relativizadas as normas dos arts. 115, II, da Lei nº 8.213/91, e 
154, § 3º, do Decreto nº 3.048/99. 2. Hipótese em que, diante do princípio da 
irrepetibilidade ou da não-devolução dos alimentos, deve ser afastada a cobrança dos 
valores recebidos indevidamente pelo segurado, a título de aposentadoria por tempo 

LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe. 15/03/2012). 
 

Acerca dessa temática, apenas o Ministro Marco Aurélio apresentou posição contrária, 

acolhendo os embargos apenas para prestar esclarecimentos, sem eficácia modificativa, 

conforme é possível observar: 

 

Reporto-me ao disposto no artigo 44, parágrafos 2º e 3º, da Lei 8.112/1990, que 
revela um sistema. Ainda que recebida qualquer quantia, por força de liminar, uma 
vez julgado improcedente o pedido, tem-se a devolução. Não potencializo o aspecto 
subjetivo, que seria o recebimento de boa-fé. Por isso não provejo os declaratórios. 
Ou melhor, provejo para prestar esses esclarecimentos, sem eficácia modificativa. 
(STF. Plenário. RE 827833 e 381367, rel. orig. Min. Luís Roberto Barroso, julgado 
em 6/2/2020, pág. 16). 

 

Por fim, o Tribunal fixou como marco temporal o trânsito em julgado do embargo de 

declaração, ficando vencidos os Ministros Alexandre de Moraes, Roberto Barroso e Cármen 

Lúcia, que fixavam a data de 27.10.2016. É nesse sentido que o Ministro Ricardo 

Lewandowski discorre que manteria sua posição, entendendo que o que não transitou ou 

transitou em julgado até o momento deste julgamento deve favorecer aqueles beneficiados, no 

sentido de não serem obrigados a repor, pois para ele, se os embargos foram acolhidos 

parcialmente, então a decisão anterior está sendo integrada, ou seja, aquele primeiro 

julgamento não terminou, completando-se agora com o julgamento destes embargos. (STF. 

Plenário. RE 827833 e 381367, rel. orig. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 6/2/2020, 

pág. 72) 

De modo contrário, a posição da Ministra Cármen Lúcia afirma que a matéria foi 

decidida efetivamente, fazendo com que a coisa julgada pudesse ser acobertada a partir 

daquela decisão. 
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Sendo assim, o Supremo Tribunal Federal deu parcial provimento ao referido recurso, 

modulando os efeitos da decisão judicial anterior para: garantir o direito daqueles que 

usufruem da desaposentação/reaposentação em decorrência de decisão transitada em julgado; 

afirmar que são irrepetíveis os valores recebidos de boa-fé pelos segurados beneficiados da 

desaposentação/reaposentação no bojo daquele processo até 06/02/2020, data do julgamento 

dos embargos; e modificar a tese firmada , esclarecendo a impossibilidade, também, da 

reaposentação. 

  

3 REVISÃO DE JURISPRUDÊNCIA 

 

Sobre essa temática, dois posicionamentos jurisprudenciais se mostram relevantes. O 

primeiro, pautado, dentre outros, nos princípios da boa-fé, da segurança jurídica, do caráter 

alimentar da verba e da presunção de legalidade, entende que os valores percebidos por força 

de decisão liminar revogada não são passíveis de repetição. 

 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA 
COLETIVA E AÇÃO INDIVIDUAL. LITISPENDÊNCIA/COISA JULGADA 
NÃO CONFIGURADA. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE 
DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL 
POSTERIORMENTE REVOGADA. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. Erro 
da administração. DEVOLUÇÃO. 1. Embora os objetos das ações coletiva e 
individual estejam imbricados, o art. 104 da Lei n.º 8.078, de 1990, dispõe que as 
ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não 
induzem litispendência para as ações individuais. Em caso de improcedência de 
demanda coletiva que veicula tutela de direitos individuais homogêneos, haverá 
formação da coisa julgada material para os legitimados coletivos reproduzirem a 
demanda, mas, em regra, não impede a propositura de ação individual. 2. Em relação 
aos pagamentos efetuados após a cessação da eficácia da decisão judicial que os 
amparava (mandado de segurança coletivo), o recebimento de tais valores - de 
natureza alimentar - decorreu de erro da Administração, não tendo o (s) autor (es) 
concorrido para o equívoco cometido. Logo, são irrepetíveis, em virtude da 
presunção de boa-fé, evidenciada pelo fato de que os pagamentos relativos a URP, 
no (s) período (s) controvertido (s), foram realizados sob a rubrica "decisão judicial 
transitada em julgado". Relativamente ao período de 17/07/2001 a 09/08/2002, os 
pagamentos ditos 'indevidos' foram realizados, por força de liminar, 
posteriormente revogada, e, em tais casos, é inexigível a devolução dos valores 
recebidos, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta 
Corte. 
(TRF-4 - AC: 50104572420194047200 SC 5010457-24.2019.4.04.7200, Relator: 
VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 03/06/2020, 
QUARTA TURMA). 
 

Tal entendimento fora, inclusive, encampado pelo Supremo Tribunal Federal no 

informativo 923 que trata de decisão judicial revogada. 
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Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO TCU QUE 
RECUSOU REGISTRO AO ATO CONCESSIVO DE APOSENTADORIA EM 
RAZÃO DE INDEVIDA INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DO 
PERCENTUAL DE 84,32%. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR 
ORDEM JUDICIAL REVOGADA. 1. A jurisprudência do STF afirma a 
desnecessidade de restituição de parcelas recebidas por decisão judicial 
posteriormente revogada em razão de mudança da jurisprudência. A orientação 
ampara-se: (i) na confiança legítima que tinham os beneficiários de a pretensão ser 
acolhida; e (ii) no lapso temporal transcorrido entre o deferimento da liminar e a sua 
revogação. Precedentes. 2. No caso em análise, a liminar foi deferida em 
09.07.2013, com fundamento em antiga jurisprudência que reconhecia a 
oponibilidade da coisa julgada ao TCU de decisão judicial que reconhecia o direito a 
incorporação de parcelas remuneratórias. A revogação da liminar ocorreu em 
15.08.2017, em razão de mudança dessa jurisprudência desta Corte. Assim, os 
princípios da boa-fé e da segurança jurídica afastam o dever de restituição de 
parcelas recebidas por ordem liminar revogada. 3. Embargos de declaração 
providos para sanar omissão, sem efeitos modificativos. (STF. 1ª Turma. MS 
32185/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 13/11/2018 (Info 923). 

 
Sob um espeque previdenciarista, temos que: 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSIONISTA. PROVENTOS. RECURSO 
CONTRA DECISAO QUE INDEFERE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 
TUTELA. Concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública permitida em 
causas de natureza previdenciária. Súmula 729 do STF. Agravante é pessoa idosa, 
com 84 anos, beneficiária de 50% do benefício de pensão por morte em virtude do 
falecimento de seu filho, ocorrido em 08 de janeiro de 1987. Pensão que foi 
concedida à agravante com base em toda a legislação vigente à época, em atenção ao 
princípio do tempus regit actum. Revisão do benefício sob o argumento de 
enquadramento errôneo do antigo cargo do servidor falecido. O STJ pacificou 
entendimento, no sentido de que os valores pagos em decorrência de errônea ou 
inadequada interpretação de lei, ou ainda de erro da Administração, não estão 
sujeitos à repetição, tendo em vista a boa-fé do servidor público ou do beneficiado, 
que não contribuiu para a realização do pagamento considerado indevido. 
Tratando-se de benefício de caráter eminentemente alimentar, incorporado ao 
patrimônio da autora de forma legítima, a redução da pensão é potencialmente 
danosa porque o ato rompe o equilíbrio de uma situação consolidada pelo 
tempo. Agravo de instrumento provido. 
(TJ-SP - AI: 21245752220188260000 SP 2124575-22.2018.8.26.0000, Relator: 
Camargo Pereira, Data de Julgamento: 09/10/2018, 3ª Câmara de Direito Público, 
Data de Publicação: 11/10/2018) 

 

 Por outro lado, em 2014, a primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou tese 

no Tema Repetitivo 692 que dispõe que a reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o 

autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos  

 

PREVIDÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO 
DE TUTELA. REVERSIBILIDADE DA DECISÃO. O grande número de ações, e a 
demora que disso resultou para a prestação jurisdicional, levou o legislador a 
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antecipar a tutela judicial naqueles casos em que, desde logo, houvesse, a partir dos 
fatos conhecidos, uma grande verossimilhança no direito alegado pelo autor. O 
pressuposto básico do instituto é a reversibilidade da decisão judicial. Havendo 
perigo de irreversibilidade, não há tutela antecipada (CPC, art. 273, § 2º). Por isso, 
quando o juiz antecipa a tutela, está anunciando que seu decisum não é irreversível. 
Mal sucedida a demanda, o autor da ação responde pelo recebeu indevidamente. O 
argumento de que ele confiou no juiz ignora o fato de que a parte, no processo, está 
representada por advogado, o qual sabe que a antecipação de tutela tem natureza 
precária. Para essa solução, há ainda o reforço do direito material. Um dos princípios 
gerais do direito é o de que não pode haver enriquecimento sem causa. Sendo um 
princípio geral, ele se aplica ao direito público, e com maior razão neste caso porque 
o lesado é o patrimônio público. O art. 115, II, da Lei nº 8.213, de 1991, é expresso 
no sentido de que os benefícios previdenciários pagos indevidamente estão sujeitos à 
repetição. Uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que viesse a desconsiderá-lo 
estaria, por via transversa, deixando de aplicar norma legal que, a contrário sensu, o 
Supremo Tribunal Federal declarou constitucional. Com efeito, o art. 115, II, da Lei 
nº 8.213, de 1991, exige o que o art. 130, parágrafo único na redação originária 
(declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal - ADI 675) dispensava. 
Orientação a ser seguida nos termos do art. 543-C do Código de Processo Civil: a 
reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os 
benefícios previdenciários indevidamente recebidos. Recurso especial 
conhecido e provido. 
(STJ - REsp: 1401560 MT 2012/0098530-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, 
Data de Julgamento: 12/02/2014, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: 
DJe 13/10/2015) 
 

Tal posicionamento se fundamenta na Vedação ao Enriquecimento Sem Causa (art. 

884 do Código Civil), na Boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), no art. 115 da Lei 8213, 

que trata da possibilidade de desconto nos benefícios pagos de forma indevida, na aplicação 

analógica do art. 46, §1º e §3º, da Lei nº 8112/90, no art. 302 do CPC que trata da obrigação 

de reparar o dano decorrente da tutela de urgência, dentre outros. Aplicando esse 

entendimento, tem-se que: 

 

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES 
PAGOS A TÍTULO DE TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE 
REVOGADA. CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ REALINHADA. 
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.401.560/MT. 1. A controvérsia gira em 
torno da possibilidade de ressarcimento do valor pago indevidamente ao segurado 
em razão de tutela antecipada. Com efeito, o tema costumava ser decidido pelo STJ 
de modo favorável ao jurisdicionado previdenciário. 2. Todavia, a Primeira Seção, 
no julgamento do REsp 1.384.418/SC, realinhou o entendimento 
jurisprudencial, assentando que é dever do titular de benefício previdenciário 
devolver valores recebidos por força de tutela antecipada posteriormente 
revogada. Neste caso, o INSS poderá fazer o desconto em folha de até dez por 
cento do salário de benefício recebido pelo segurado, até a satisfação do crédito. 
3. Cumpre asseverar, que a Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.401.560/MT, 
reafirmou o cabimento da restituição de parcelas previdenciárias recebidas em razão 
de tutela antecipada posteriormente revogada. 4. Agravo Interno não provido. 
(STJ - AgInt no REsp: 1708280 RS 2017/0264742-3, Relator: Ministro HERMAN 
BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/05/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de 
Publicação: DJe 21/11/2018) 
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Cabe salientar que o STJ tem apontado uma evolução jurisprudencial no sentido de 

que a devolução só deve ser feita nos casos em que a decisão liminar não é confirmada em 

sentença ou acórdão, de modo que se quem revoga os efeitos da liminar é o próprio STJ, não 

há que se falar em devolução. 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.872.601 - RS (2020/0102875-9) RELATORA: 
MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES RECORRENTE: UNIÃO RECORRIDO: 
MAICO DE QUADROS RODRIGUES ADVOGADOS: RAUL THEVENET 
PAIVA - RS048877 CESAR AUGUSTO DE SOUZA DA FONTOURA - 
RS071753 DECISÃO Trata-se de Recurso Especial, interposto pela UNIÃO, contra 
acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 
"ADMINISTRATIVO. MILITAR. LICENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE 
INCAPACIDADE. REINTEGRAÇÃO ÀS FILEIRAS DO EXÉRCITO. 
DESCABIMENTO. Demonstrado pelo conjunto probatório a ausência de 
incapacidade total do autor para as atividades laborais, descabida a reforma militar 
pretendida" (fl. 423 e). O acórdão em questão foi objeto de Embargos Declaratórios 
(fls. 430/432e), os quais restaram acolhidos, sem efeitos infringentes, nos termos da 
seguinte ementa: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE 
CABIMENTO. OMISSÃO EXISTENTE. 1. São cabíveis embargos de declaração 
contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar 
contradição; suprir omissão ou corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 
1.022 do CPC. 2. A omissão que enseja a declaração do julgado configura-se pelo 
silêncio do acórdão quanto a ponto sobre que deveria se manifestar. 3. Embargos 
declaratórios providos para sanar a omissão, sem atribuição de efeitos infringentes" 
(fl. 448e). Nas razões do Recurso Especial, interposto com base no art. 105, III, a, da 
Constituição Federal, a parte ora recorrente aponta violação aos arts. 300 e 1.040, II, 
do CPC/2015 e 876 do Código Civil. Para tanto, sustenta que, "nos termos da lei de 
regência, portanto, o montante recebido por força de antecipação de tutela, 
independentemente de boa-fé, deve ser restituído pela parte beneficiada quando for 
revogada a decisão, sob pena de restar configurado o enriquecimento se causa 
vedado pelo art. 876 do Código Civil" (fl. 462e). Prossegue no sentido de que "não 
há falar, dessarte, na impossibilidade de devolução do valor indevidamente pago 
pela União, por ter a executada agido de boa-fé ao receber os valores, porque o risco 
da demanda é da parte que a ajuíza. Portanto, tendo a recorrida obtido benefício da 
decisão que antecipou os efeitos da tutela, é irrelevante a boa ou má-fé para a 
obrigação de restabelecer o bem lesado quando decorrente da revogação da 
antecipação de tutela" (fl. 462e). Conclui alegando que, "independentemente de 
servidor ativo/inativo ou beneficiário do INSS, o STJ firmou posicionamento 
conclusivo (tema 692/STJ) no sentido de que, se os valores são recebidos por 
decisão liminar posteriormente revogada, deve-se proceder à devolução ao 
Erário" (fl. 464e). Por fim, "requer seja conhecido e provido o presente recurso 
para que, decretada a nulidade do r. acórdão recorrido, outro seja prolatado 
enfrentando os dispositivos violados e as matérias que tratam, a fim de serem 
acolhidas as presentes razões, e, caso não deferido este requerimento, requer seja 
provido o presente recurso para que seja reformado o decisum, preservando a 
integridade dos dispositivos legais acima mencionados" (fl. 464e). Não foram 
apresentadas contrarrazões (fl. 469e). O Recurso Especial foi admitido pelo Tribunal 
de origem (fl. 472e). A irresignação não merece conhecimento. Na origem, trata-se 
de demanda proposta pela parte ora recorrida, "por meio da qual pretende o autor a 
concessão de reforma militar, com percepção dos vencimentos daí decorrentes desde 
a data do licenciamento, além da condenação da ré ao pagamento da compensação 
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pecuniária prevista na Lei nº 7.963/89 e reparação por danos morais" (fl. 414e). 
Julgada parcialmente procedente a demanda, recorreu a parte ré, tendo sido 
reformada a sentença, pelo Tribunal a quo, determinando, no entanto, serem 
irrepetíveis os valores recebidos pela antecipação de tutela, confirmada na sentença. 
Daí a interposição do presente Recurso Especial. Inicialmente, quanto à alegada 
ofensa aos arts. 300 e 1.040, II, do CPC/2015 e 876 do Código Civil, o Recurso 
Especial não ultrapassa a admissibilidade, ante o óbice da Súmula 282 do Supremo 
Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na 
decisão recorrida, a questão federal suscitada"). Isso porque, para que se configure o 
prequestionamento, não basta que o recorrente devolva a questão controvertida para 
o Tribunal, é necessário que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal 
indicada, bem como seja exercido juízo de valor sobre os dispositivos legais 
indicados e a tese recursal a eles vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou não 
ao caso concreto. Nesse contexto, por simples cotejo das razões recursais e os 
fundamentos do acórdão, percebe-se que a tese recursal vinculada aos dispositivos 
tidos como violados não foi apreciada no voto condutor, não tendo servido de 
fundamento à conclusão adotada pelo Tribunal de origem. A propósito: 
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DEFICIÊNCIA NA 
FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. 
PREQUESTIONAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME DO 
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. 
INCIDÊNCIA DA SUMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A 
deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a compreensão da 
suposta ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do recurso 
especial (Súmula n. 284/STF). 2. A simples indicação dos dispositivos legais tidos 
por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o 
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor da Súmula 
n. 282 do STF. 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que 
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos ou interpretação de 
cláusula contratual, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. No caso 
dos autos, a modificação das conclusões do acórdão recorrido, a respeito da conduta 
protelatória do agravante, para fins de afastamento da multa por litigância de má-fé, 
demandaria análise do conteúdo fático dos autos. 5. Agravo interno a que se nega 
provimento" (STJ, AgInt no AREsp 273.612/RJ, Rel. Ministro ANTONIO 
CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 23/03/2018). Em arremate, 
acrescente-se que a Corte de origem, ao analisar a controvérsia, asseverou que: "Em 
se tratando de ressarcimento ao erário de verbas recebidas por força de tutela 
posteriormente revogada, venho adotando com temperamentos a posição do STJ, 
firmada em recurso repetitivo (REsp nº 1.401.560, Tema 692). A meu ver, a 
devolução somente deve ser operada nos casos em que a medida 
antecipatória/liminar não tenha sido confirmada em sentença ou em acórdão, 
porquanto nas demais situações, embora permaneça o caráter precário do 
provimento, presente se fez uma cognição exauriente acerca das provas e do 
direito postulado, o que concretiza a boa-fé objetiva do servidor. Isto porque, 
examinando os Embargos de Divergência nº 1.086.154, a Corte Especial do Superior 
Tribunal de Justiça, em sessão realizada em 20/11/2013, por maioria, deixou 
assentado que 'Não está sujeito à repetição o valor correspondente a benefício 
previdenciário recebido por determinação de sentença que, confirmada em 
segunda instância, vem a ser reformada apenas no julgamento de recurso 
especial' (EREsp. 1.086.154-RS - Min. Nancy Andrighi - D.J. 19/03/2014). 
Também o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do MS 27965 AgR, 
em função dos princípios da boa-fé e da segurança jurídica, posicionou-se pela 
impossibilidade de devolução de parcela vencimental (verbas recebidas a título de 
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URP) incorporada à remuneração do servidor por força de decisão judicial, tendo em 
conta expressiva mudança de jurisprudência relativamente à eventual ofensa à coisa 
julgada. Ademais, o STJ está propondo a revisão da tese firmada no Tema nº 692. 
Portanto, irrepetíveis os valores discutidos na hipótese" (fls. 450/451e). Entretanto, 
tais fundamentos não foram impugnados pela parte recorrente, nas razões do 
Recurso Especial. Portanto, incide, na hipótese, a Súmula 283/STF, que dispõe: "É 
inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais 
de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". A propósito: 
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO 
DE SENTENÇA. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE 
INDÉBITO. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 
FUNDAMENTO SUFICIENTE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. 
SÚMULA Nº 283/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE LIQUIDAÇÃO. 
POSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra 
acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados 
Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação 
jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, 
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à 
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. A ausência de impugnação 
de um fundamento suficiente do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do 
recurso, incidindo o enunciado da Súmula nº 283 do Supremo Tribunal Federal. 4. É 
possível a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença com 
caráter contencioso. Precedentes. 5. Agravo interno não provido" (STJ, AgInt no 
AREsp 864.643/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 
TERCEIRA TURMA, DJe de 20/03/2018). Ante o exposto, com fundamento no art. 
255, § 4º, I, do RISTJ, não conheço do Recurso Especial. I. Brasília (DF), 18 de 
maio de 2020. MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES Relatora 
(STJ - REsp: 1872601 RS 2020/0102875-9, Relator: Ministra ASSUSETE 
MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 26/05/2020) 
 
 
 

4 ENTENDIMENTO DOUTRINÁRIO 

  

No que tange ao entendimento doutrinário, percebe-se uma certa tendência à adoção 

do posicionamento pró-segurado. Esse é o entendimento, por exemplo, das Professoras 

Fernanda Tartuce e Michele Nogueira Morais (2019, p. 10) para quem: 

 
O Direito Previdenciário tem o propósito de garantir o direito constitucional de todo 
indivíduo de viver em condições minimamente dignas de sobrevivência. Os valores 
previdenciários recebidos por seus beneficiários possuem, por este motivo, evidente 
caráter alimentar. Ainda neste contexto, faz-se necessário tratamento constitucional 
diferenciado aos benefícios previdenciários e assistenciais: por constituírem verbas 
destinadas a suprir as necessidades mais elementares do indivíduo, visam proteger 
os bens jurídicos alçados a patamares de destaque na Constituição Federal como 
vida, educação, saúde, alimentação e outros diretamente relacionados à dignidade da 
pessoa humana. Portanto, não pode a provisoriedade da tutela servir de fundamento 
para devolução de valores de cunho alimentar - principalmente se os montantes 
foram recebidos de boa-fé pelo jurisdicionado, que confiou em decisão judicial 
favorável. 
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Sobre a natureza alimentar, leciona Maria Berenice Dias (2007, p. 455) que: 

 

Talvez um dos mais salientes princípios que regem o tema dos alimentos seja o da 
irrepetibilidade. Como se trata de verba que serve para garantir a vida, destina-se à 
aquisição de bens de consumo para assegurar a sobrevivência. Assim, inimaginável 
pretender que sejam devolvidos. Esta verdade é tão evidente que até é difícil 
sustentá-la. Não há como argumentar o óbvio. Provavelmente por esta lógica ser 
inquestionável é que o legislador não se preocupou sequer em inseri-la na lei. Daí 
que o princípio da irrepetibilidade é por todos aceito mesmo não constando do 
ordenamento jurídico. 
 

O mesmo entendimento é adotado pelos professores Antônio Pereira Gaio Júnior e 

Flávio Filgueiras Nunes (2014, p. 172): 

 

É de se notar, contudo, algo que talvez nos chame maior atenção e que se relaciona 
com o fato de que, para a concessão da medida de urgência, por dotar-se de 
excepcional caráter de inequívoco conteúdo probal e verossimilhança, há de se ter 
confiança e responsabilidades também no órgão judicante que a concede, pois que 
também dele "presume" o fator cognitivo, e bem por isso é que o próprio legislador 
ordinário tomou cuidado e deu a devida ciência quanto à impossibilidade de 
concessão de tutela antecipada quando houver perigo de irreversibilidade do 
provimento antecipado (§ 1º do art. 273 do CPC). 

 

 Por outro lado, é sabido que a tutela provisória não se confunde com a decisão 

definitiva, tanto é que o §3 do art. 300 do CPC veda a concessão da tutela de urgência quando 

houver irreversibilidade dos efeitos da decisão. Nesse sentido, ensina Fredie Didier Júnior 

(2015, p. 600): 

 
Conceder uma tutela provisória satisfativa irreversível seria conceder a própria tutela 
definitiva  uma contradição em termos. Equivaleria antecipar a própria vitória 
definitiva do autor, sem assegurar ao réu o devido processo legal e o contraditório, 
cujo exercício, ante a irreversibilidade da situação de fato, tornar-se-ia 
absolutamente inútil, como inútil seria, nestes casos, o prosseguimento do próprio 
processo .  

 

 É certo, também, que a vedação a irreversibilidade não é absoluta conforme 

entendimento do Enunciado 40 do CJF e 419 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, 

no qual o Enunciado 40 do CJF diz que a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência 

não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível. E, 

o Enunciado 419 do FPPC aduz que não é absoluta a regra que proíbe tutela provisória com 

efeitos irreversíveis. 

Sendo assim, parcela da doutrina entende que o dever de restituir é consectário lógico 

da reversão da própria tutela antecipada, sob pena dessa transmutar-se em verdadeira 
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execução. Nesse sentido discorre a Procuradora Federal Graziele Buzanello (2014, online) 

que como é sabido hoje, a posição de muitos Tribunais é pela irrepetibilidade, sob os 

argumentos de que as verbas salariais recebidas têm natureza alimentar e, com base nas 

teorias do funcionário de fato e do fato consumado, fundadas na teoria da aparência, 

protegem-se os terceiros de boa-fé, cuja situação jurídica foi subitamente alterada pela 

ilegalidade ou inconstitucionalidade das vantagens recebidas, embora, em princípio, 

institucionalmente reconhecidas. 

 
Todavia, situação obviamente diversa é aquela em que o beneficiário da tutela ou 
liminar, tem pleno conhecimento, já de antemão, de que o provimento que recebe é 
provisório, precário, porque depende de uma decisão ulterior que a corrobore, 
ratifique ou, embora não deseje certamente, que desconstitua aquela proferida em 
favor do segurado. Nessa situação, a pergunta é: como se falar em boa-fé quando a 
parte autora tinha pleno conhecimento de que estava recebendo quantias mensais em 
razão de provimento jurisdicional precário? É claro que não há boa-fé nessa 
situação. O CPC não deixa qualquer dúvida de que a percepção da tutela ou liminar 
se dá por conta e risco do próprio favorecido que, em caso de reversão, deverá 
devolver o que recebeu indevidamente por força de decisão provisória. 
Consequentemente, entendimento contrário ao preconizado pela lei (repetição de 
valores e vedação ao enriquecimento sem causa) implica a inelutável consequência 
de se tratar não de execução provisória, MAS DE EXECUÇÃO DEFINITIVA. 
(BUZANELLO, 2014, online Conteúdo Jurídico). 
 

Mesmo posicionamento é encampado pela Advocacia Geral do Estado de Minas 

Gerais, a qual formulou o parecer 15.884/MG, exarado nos seguintes termos: 

 
23. O entendimento predominante nos Tribunais Superiores é no sentido de que 
inexiste boa-fé nos casos em que o pagamento a maior se funda em decisão 
precária, posteriormente reformada. Dessa forma, se o servidor obtém liminar que 
determina o pagamento em desconformidade com o teto e sobrevém decisão 
revogando a liminar ou sentença de improcedência/denegação de segurança, ausente 
a boa-fé, sendo legítimo postular a devolução dos valores recebidos a maior. (STF. 
PARECER 15.884/MG, 9 de fevereiro de 2017). 
 

Sublinhe-se que este também é o entendimento do Tribunal de Contas da União, 

conforme excertos do Acórdão 3364/2015 colacionado abaixo, de relatoria do Ministro José 

Jorge. 

5.Com efeito, é pacífico o entendimento do TCU, consubstanciado no Enunciado 
249 da Súmula de Jurisprudência, de que os servidores beneficiários de importâncias 
recebidas indevidamente, ainda que de boa-fé, só estão dispensados de devolução 
das respectivas quantias na hipótese de o recebimento ser decorrente de erro 
escusável de interpretação de lei pela Administração. No caso em exame, não houve 
interpretação errônea ou equivocada da lei, mas tão somente erro operacional da 
Divisão de Pagamentos, que não aplicou aos vencimentos dos substitutos dos 
ocupantes de funções comissionadas o limite referente ao teto constitucional. 
20. De mais a mais, dispõe o artigo 876 do novel Código Civil (art. 964 do CC de 
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-fé, o servidor, ou qualquer outra pessoa, 
deverá devolver aquilo que recebeu indevidamente. 
21. Na liçã
de enriquecimento ilegítimo, contra a qual o direito romano armava o prejudicado de 
ações stricti juris, denominadas condictiones sine causa. Entre essas condictiones 
havia a condictio
(Clóvis Bevilácqua, Código Civil Comentado, edição histórica, 7ª tiragem, Editora 
Rio, Vol. II, p. 99). (TCU 01577220128, Relator: JOSÉ JORGE, Data de 
Julgamento: 09/12/2015) 

 

Ainda, a reposição ao erário somente pode ser dispensada quando verificadas 

cumulativamente as seguintes condições: a) presença de boa-fé do servidor; b) ausência, por 

parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada; c) 

existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma 

infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; 

e d) interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração. Quando não estiverem 

atendidas todas as essas condições ou quando os pagamentos forem decorrentes 

de erro operacional da Administração, a reposição ao erário é obrigatória, nos termos da 

Súmula TCU 235 e na forma dos arts. 46 e 47 da Lei 8.112/1990. 

No caso presente, embora a recorrente tenha recebido de boa-fé 

os valores referentes a integralização indevida de seus proventos em decorrência 

de erro operacional da administração, tal fato não a exime da devolução 

dos valores recebidos eis que a hipótese em epígrafe não atende, em conjunto, aos requisitos 

mencionados. É nessa mesma linha, o enunciado extraído do Acórdão 7.594/2017-TCU-2ª 

Câmara, da Relatoria do Min. André Luís de Carvalho. 

Na mesma esteira, a Advocacia Geral da União coaduna com o entendimento 

supramencionado, tendo, inclusive, emitido a súmula 72 que alterou a redação da súmula 71, 

para restabelecer a redação da antiga súmula 34, que por sua vez permite a devolução das 

verbas recebidas indevidamente em virtude de erro da administração. Vejamos: 

 
É incabível a restituição de valores de caráter alimentar percebidos de boa-fé, por 
servidor público, em virtude de interpretação errônea, má aplicação da lei ou erro 
da Administração . Não estão sujeitos à repetição os valores recebidos de boa-fé 
pelo servidor público, em decorrência de errônea ou inadequada interpretação da lei 

nº 72, de 26 de setembro de 2013. 
 

Aliás, pode-se inferir que esse é o entendimento dos órgãos de controle em geral. 

Senão, vejamos o posicionamento do TST: 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. RECURSOS ADMINISTRATIVOS CONTRA A 
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 
DA 14ª REGIÃO QUE DETERMINOU O CUMPRIMENTO DA DECISÃO DO 
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE 
QUÓRUM POR IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO DA MAIORIA DOS 
DESEMBARGADORES DA CORTE REGIONAL. AUDITORIA. DEVOLUÇÃO 
AO ERÁRIO DE VALORES INDEVIDAMENTE RECEBIDOS POR 
SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS A TÍTULO DE VANTAGEM 
PESSOAL CORRESPONDENTE À ATUALIZAÇÃO DE 
QUINTOS/DÉCIMOS. RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 48/96 DO TRT 
DA 14ª REGIÃO. LEI Nº 9.421/1996. HIPÓTESE NÃO ABARCADA PELA 
DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 638115/CE. CERCEAMENTO DO DIREITO À 
AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A 
correção, pela Administração Pública, de ato administrativo próprio, anterior à 
edição da Lei nº. 9.784/1999, submete-se ao prazo decadencial quinquenal 
estabelecido no artigo 54 da referida Lei, sendo o termo inicial para contagem da 
decadência a data da vigência do citado diploma legal (1º/02/1999). Na espécie, 
verificou-se no relatório da auditoria da CCAUD/CSJT de 29/11/2001, a 
irregularidade do ato administrativo, tendo o TRT da 14ª Região procedido a revisão 
de seu ato e o cancelamento do pagamento da vantagem pessoal indevidamente paga 
em 15/04/2003 e maio de 2003, respectivamente), portanto, dentro do prazo de 05 
anos, a contar da data da vigência da Lei 9.784 (1º.02.1999). Assim, não há 
incidência do instituto da decadência. 2. O pagamento da vantagem pessoal 
concedida pela RA nº. 48/1996 do TRT da 14ª Região (complementação da 
importância incorporada por servidores a título de quintos/décimos, a fim de 
equipará-la aos valores fixados pela Lei nº. 9.030/19995) tornou-se indevido com o 
advento da Lei nº. 9.421/1996. A manutenção do pagamento deu-se por erro 
operacional da Administração e não por divergência na interpretação da nova lei 
(Lei nº. 9.421/1996). Por isso, era impositiva a constatação da extinção da RA nº. 
48/1996 e a cessação do pagamento da vantagem pessoal complementar de 
quintos/décimos incorporados, a contar da vigência da então lei nova (Lei nº. 
9.421/1996, vigente a partir de 24.12.1996). A Administração não pode se valer de 
próprio erro operacional como justificativa para o desconhecimento da lesão 
(LINDB, 3º), porquanto sabe-se que nemo ius ignorare censetur. Nesse cenário, a 
contagem do prazo prescricional quinquenal iniciou-se em 24.12.1996, renovando-
se mês a mês, até abril/2003, quando o pagamento da vantagem complementar da 
RA nº 48/1996 foi interrompido, em decorrência de decisão do TRT da 14ª Região, 
proferida em 15.4.2003, a qual deu início aos atos de reconhecimento e pagamento 
da dívida. Pedido de Providências parcialmente provido. IV - PEDIDO DE 
PROVIDÊNCIAS. RECURSOS ADMINISTRATIVOS DE SINDICATO DOS 
SERVIDORES DA JUSTIÇA DO TRABALHO DOS ESTADOS DE RONDÔNIA 
E ACRE - SINJUSTRA E SERVIDORES CARLOS AUGUSTO CIPRIANO DOS 
SANTOS E OUTROS; ANÁLISE CONJUNTA. MATÉRIA COMUM. 
EXIGIBILIDADE DA RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECONHECIMENTO DA 
BOA-FÉ E DA SEGURANÇA JURÍDICA. 1. Na presente hipótese, verificou-se na 
auditoria solicitada pelo presidente de TRT da 14ª Região, a existência de 
ilegalidade do pagamento da vantagem pessoal a título de diferença dos valores dos 
quintos/décimos antes da vigência da Lei 9.030/1995 e os valores por ela fixados, 
concedida por meio da Resolução Administrativa 48/1996 do TRT da 14ª Região, 
uma vez que com a vigência da Lei 9.421/1996, as parcelas de quintos/décimos 
passaram a ter novo valor, maiores que os previstos naquele Diploma Legal. Diante 
da irregularidade constatada concluiu o conselho de auditoria da CCAUD/CSJT pela 
retirada da referida vantagem da remuneração, bem como pela reposição ao erário 
dos valores indevidamente recebidos. Este Conselho, em acórdão prolatado em 
25/08/2006, na vigência dos poderes conferidos pela EC 45/2004, proferiu novo 
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acórdão sobre o tema, nos autos do Processo CSJT-46/2001.3, determinando, com 
fundamento na Súmula 235 do TCU, a devolução das importâncias indevidamente 
recebidas. 2. Acentua-se que a correção pela Administração de atos administrativos 
próprios em desacordo com a lei não importa em ofensa ao princípio do direito 
adquirido. 3. Não obstante este Conselho já tenha exercido a competência funcional 
que lhe é atribuída em relação à matéria objeto da presente ação, e conquanto não 
existam alterações fáticas e circunstanciais acerca da matéria posta nos autos, 
observa-se a ocorrência de alteração no entendimento sumulado do TCU, eis que a 
Súmula 235, vigente à época da decisão, foi revogada e editada a Súmula nº 249 do 
TCU, que assim passou a dispor sobre a matéria: É dispensada a reposição de 
importâncias indevidamente percebidas, de boa-fé, por servidores ativos e inativos, e 
pensionistas, em virtude de erro escusável de interpretação de lei por parte do 
órgão/entidade, ou por parte de autoridade legalmente investida em função de 
orientação e supervisão, à vista da presunção de legalidade do ato administrativo e 
do caráter alimentar das parcelas salariais. 4. No caso em exame, contudo, extraem-
se dos elementos constantes dos autos que a irregularidade constatada no pagamento 
da vantagem decorrente da RA 48/1996 do TRT da 14ª Região, a partir da vigência 
da Lei 9.421/1996, não decorreu de erro escusável na interpretação de lei, mas sim, 
de aplicação de ato normativo incompatível com a legislação, então em vigor. Isso 
porque, conforme apurado no relatório de auditoria, a manutenção do pagamento da 
vantagem pessoal decorrente da Resolução Administrativa 48/1996 do TRT da 14ª 
Região, equivalente à diferença entre os valores incorporados antes da vigência da 
Lei 9.030/1995 e os valores por ela fixados, traduziu-se em acréscimo de outra 
vantagem pessoal, considerando que a partir da vigência da Lei 9.421/1996, referida 
rubrica não era mais devida aos servidores do TRT, porquanto os dispositivos legais, 
que ensejaram a edição da multicitada resolução administrativa, deixaram de 
regulamentar a remuneração dos servidores do Poder Judiciário. 5. Registre-se, 
outrossim, que ainda que se enquadre a irregularidade constatada como hipótese de 
erro operacional da Administração, tal situação não teria o condão de tornar 
desnecessária a reposição ao erário das importâncias indevidamente percebidas, 
pois, em circunstâncias tais, o entendimento do TCU se orienta no sentido de ser 
obrigatório o ressarcimento dos valores indevidamente recebidos. 6. Assim, não 
obstante a argumentação dos requerentes, no sentido de recebimento dos valores de 
boa-fé, tem-se que à luz do entendimento perfilhado pelo Tribunal de Contas da 
União, os pagamentos indevidos decorrentes de erro operacional, mesmo que os 
valores tenham natureza alimentar, não constituem causa obstativa ao 
ressarcimento ao erário, sendo obrigatória a reposição, nos termos dos artigos 46 
e 47 da Lei 8.112/1990. Pedido de Providências desprovidos no particular. 
(TST - CSJT-PP: 5862320035900000, Data de Julgamento: 23/08/2019, Data de 
Publicação: DEJT 30/08/2019) 

 

Por fim, no âmbito do RGPS, ainda temos o parecer vinculante 616/2010 do 

Ministério da Previdência Social, que adota um posicionamento mais rígido no que concerne 

à boa-fé, no qual aduz que a boa-fé do segurado é fator impeditivo para a restituição de 

valores de benefícios equivocadamente concedidos ou majorados administrativamente, por 

força de errônea interpretação da norma.  

 
88. No âmbito do RGPS, para que fique delineada a situação de pagamento de 
benefício indevido, no todo ou em parte, é necessário que o fato fique comprovado 
em sede de processo administrativo no qual deve ser assegurada ampla defesa e 
contraditório ao beneficiário, por força da garantia constitucional ao devido processo 
legal (art. 5º, inciso LIV, da Constituição).  
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89. Por outro lado, a legislação em vigor não permite o perdão da dívida ao segurado 
recebedor de benefício indevido, mesmo se ficar caracterizada sua boa-fé. Permite-
se apenas o parcelamento do débito ou a sua consignação, quando o beneficiário for 
recebedor de outro benefício do INSS. É o que se extrai da leitura do art. 115, inciso 
II e § 1º, da LBPS. 90. O Regulamento da Previdência Social, no seu art. 154, 
contém alguns parâmetros mais detalhados sobre como proceder ao ressarcimento 
do erário. (Parecer CONJUR/MPS nº 616/2010, nº 626/2011) 

 

5 NORMAS QUE REGULAMENTAM A MATÉRIA 

  

Quanto à legislação que rege a matéria, vasto é o arcabouço normativo aplicável a 

temática em comento. Dentre os dispositivos relevantes, talvez, a Boa-fé objetiva, prevista no 

art. 422 do Código Civil seja o princípio mais festejado. Isso porque ora ele é utilizado a favor 

da Fazenda Pública, ora ele é utilizado a favor do beneficiário. 

Por sua vez, o 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal (CF) de 1988, segundo o 

úmula, de jurisprudência 

pacificada ou de tese adotada em julgamento de casos repetitivos observará a necessidade de 

fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da segurança jurídica, da 

e utilizados por aqueles que defendem a 

impossibilidade de repetição da verba alimentar, tendo em vista que refletem os Princípios da 

Segurança Jurídica, da Proteção à confiança e da não surpresa. 

No que toca ao dever de ressarcir o erário, o art. 115 da Lei 8.213/1991 com redação 

descontados dos benefícios o pagamento administrativo ou judicial de benefício 

previdenciário ou assistencial indevido, ou além do devido, inclusive na hipótese de cessação 

do benefício pela revogação de decisão judicial, em valor que não exceda 30% (trinta por 

a 

importância para a compreensão do tema, tendo em vista que veio reforçar o já existente art. 

114 da precitada lei que versa que sobre a possibilidade de penhora do valor de benefício por 

valor devido à 

Previdência Social e a desconto autorizado por esta Lei, ou derivado da obrigação de prestar 

alimentos reconhecida em sentença judicial, o benefício não pode ser objeto de penhora, 

arresto ou sequestro, sendo nula de pleno direito a sua venda ou cessão, ou a constituição de 
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qualquer ônus sobre ele, bem como a outorga de poderes irrevogáveis ou em causa própria 

 

Ademais, no âmbito administrativo, o art. 46 da Lei 8112 (1990), com redação dada 

pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001, prevê que na hipótese de valores recebidos 

em decorrência de cumprimento a decisão liminar, a tutela antecipada ou a sentença que 

venha a ser revogada ou rescindida, serão eles atualizados até a data da reposição. De mesmo 

modo, o art. 219 da lei 8112 (1990) foi atualizado pela já mencionada Lei nº 13.846 de 2019 

que incluiu a possibilidade no §5 do órgão concessor da pensão por morte proceder a 

cobrança dos valores pagos indevidamente nos casos em que houver nova habilitação de 

depen

pensão por morte a cobrança dos valores indevidamente pagos em função de nova 

   

Outrossim, retomando a questão da boa-fé, agora sob uma ótica da Administração 

P

ódigo Civil, 

e que recebeu o que lhe não era 

devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional 

ou má-fé, isso porquê a lei em nenhum momento exigiu a existência de dolo ou culpa do 

administrado como requisito indispensável à restituição.  

Ato Contínuo, é mister observar que no ano de 2018 foi editada a Lei 13655, a qual 

acrescentou os artigos 20 a 30 à LINDB, com a finalidade de dar uma maior segurança 

jurídica à atuação do ente público. Consequência disso, foi a expedição do decreto 9830 

administrativo poderá impor diretamente à pessoa obrigada compensação por benefícios 

indevidos ou prejuízos anormais ou injustos resultantes do processo ou da conduta dos 

envolvidos, com a finalidade de evitar procedimentos contenciosos de ressarcimento de 

danos.  
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Por sua vez, o § 1º do aludido artigo aduz que: 

é de competência da autoridade pública, que poderá exigir compensação por benefícios 

indevidamente fruídos pelo particular ou por prejuízos resultantes do processo ou da conduta 

é oportuno observar que o Código de Processo Civil 

(2015) traz diversos dispositivos que permitem inferir que o dever de reposição é um 

consectário lógico da revogação da liminar, entendimento que guarda nítida relação com o 

princípio da Responsabilidade Processual das Partes.  

- corre por 

iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a 

 há de se verificar que o dispositivo 

anteriormente citado se refere à execução, desta feita, parcela da doutrina e da jurisprudência 

tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

 

Assim, seria forçoso concluir que há o dever de ressarcir a outra parte quando da 

revogação da tutela antecipada. 

 Por conseguinte, é certo que a Administração possui o poder-dever de anular seus atos 

quando eivados de vícios, tendo em vista que eles não são aptos a gerar direitos. É esse o teor 

vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo 

de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os 

 

lica pode 

órgãos de fiscalização e controle a exemplo do TCU que através da precitada súmula nº 249 

condiciona a irrepetibilidade não apenas à boa-fé, mas também à existência de dúvida 

plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida.  

Por sua vez, no âmbito do Regime Geral, o decreto 3048/99, que regulamenta a 

previdência social, foi recentemente alterado pelo decreto 10.410 de 30 de junho de 2020, 

passando a admitir expressamente, no inciso II do art. 154, a possibilidade do desconto do 

valor indevidamente recebido diretamente na renda mensal do benefício, de modo que o INSS 

io previdenciário ou 



38 

 

 

 

assistencial indevido, ou além do devido, inclusive na hipótese de cessação do benefício pela 

revogação de decisão judicial, em valor que não exceda trinta por cento da importância da 

renda mensal do benefício, nos termos do disposto n  Por fim, também é 

relevante citar a Resolução nº640/PRES/INSS de 03 de abril de 2018, que traz os parâmetros 

adotados para a devolução de valores recebidos à título de benefício concedido de forma 

indevida nos casos em que houve erro administrativo. 

 

6 ANÁLISE CRÍTICA  

 

Tecendo comentários acerca da matéria, inicialmente no âmbito do processo judicial, 

penso que a devolução dos valores recebidos indevidamente através do juízo de cognição 

sumária deveria ser cabível até o esgotamento das instâncias ordinárias, ou seja, até a 

publicação do acórdão pelo Tribunal ou pela Turma Recursal do Juizado Especial. 

No que tange à possibilidade de repetição, tal entendimento decorre do simples fato de 

que a antecipação da tutela é uma faculdade da parte. Isto posto, é forçoso concluir que 

quando o segurado opta por pleitear o benefício previdenciário em sede de tutela liminar, este 

deveres, dentre estes, o dever de reparar a outra parte em virtude dos danos processuais. 

De fato, poder-se-ia cogitar que nos casos em que o requerente é hipossuficiente a 

antecipação de tutela deixaria de ser uma faculdade e passaria a ser, em verdade, uma 

obrigação, tendo em vista o princípio da dignidade da pessoa humana. Ocorre que, o próprio 

Código de Processo Civil já confere tratamento especial a esse jurisdicionado no momento em 

somente poderão ser executadas se, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, nos 5 (cinco) anos 

98, §3.  

vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de 

aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por 

liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de 

valores superiores a 50 salários-mínimos. Some-se a isto o art. 916, que dispõe acerca do 
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parcelamento de dívida, de modo que facilitaria o pagamento por parte do executado de modo 

a não prejudicar a sua subsistência. Por fim, não se pode deixar de olvidar da existência de 

diversos outros dispositivos que buscam amparar o princípio em comento a exemplo da lei 

8.009/90 que traz a proteção ao bem de família. 

Ademais, é irrelevante adentrar no juízo de boa-fé, isso porque todos os atos 

processuais devem, evidentemente, ser pautados neste princípio, sendo, inclusive, dever de o 

juiz evitar que a parte atinja fim vedado por lei, qual seja, o enriquecimento ilícito (art. 142 do 

CPC). 

Nessa vereda, cumpre relembrar que os artigos 876 e 884, do código civil, ao 

versarem, respectivamente, sobre o pagamento indevido e sobre o enriquecimento sem causa, 

em nenhum momento excepcionaram da regra os valores recebidos de boa-fé. 

Outrossim, não se pode confundir a boa-fé subjetiva com a boa-fé objetiva. Naquela o 

requerente acredita que diante do fumus bonnis iuris e do periculum in mora, necessários à 

antecipação da tutela satisfativa, terá ao final do pleito, seu pedido deferido ou, ainda, 

indeferido sem a necessidade de reposição.  Por outro lado, sob a ótica da boa-fé objetiva, 

verifica-se que não é dado ao segurado o direito de desconhecer a lei, sendo assim, não pode 

-fé subjetiva, para afastar a possibilidade de 

repetição, mormente ante a existência de inúmeros artigos que possibilitam essa exação, a 

exemplo do art. 115 da Lei 8.213/1991; do 154, II do RPS; do art. 46 da 8112, entre outros. 

Na realidade, é a postura de não ressarcir o erário que é ofensiva à boa fé objetiva. Isso 

porque a parte toma proveito de mecanismo processual para obter benefício do qual sabe que 

é passível de revogação e de devolução, beneficiando-se, assim, da sua própria torpeza, em 

flagrante hipótese de (venire contra factum proprium). Por seu turno, o magistrado também 

atua de forma temerária, uma vez que a conduta de afastar a aplicação de diversos 

dispositivos de lei - que evidentemente estão em vigor- tem acarretado inúmeros prejuízos aos 

cofres públicos; sendo certo que todos, inclusive a administração, têm o direito à reparação 

integral do dano sofrido.  

No que concerne à natureza alimentar da verba, tenho para mim que essa discussão 

também se torna irrelevante, pelo menos no que tange à concessão do benefício via 

liminar/sentença. Tal afirmação depreende-se do fato de que não é porque a verba é de caráter 

alimentar que ela automaticamente se tornará irrepetível.  
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Com efeito, inúmeras são as possibilidades de devolução de verbas alimentares 

presentes no nosso ordenamento jurídico. Nessa esteira, pode-se citar, por exemplo, o art. 477, 

§5º da CLT que permite ao empregador compensar do salário do empregado eventuais verbas 

devidas quando da extinção do contrato. Ainda, não se pode olvidar dos já citados artigos 876 

e 884 do Código Civil que garantem, por exemplo, ao banco o direito de reaver os valores 

depositados indevidamente em conta salário (REsp 1.657.428); a cobrança de valores 

referentes a honorários advocatícios de sucumbência já recebidos pelo advogado se a decisão 

que deu causa ao montante foi posteriormente rescindida (REsp 1.549.836); a repetição de 

indébito de pensão alimentícia em virtude da modificação da guarda (AREsp 1076637); 

mesma fundamentação aplicável aos casos em que um particular deposita um valor além do 

devido na conta salarial de outro.  

No que tange ao marco para a reposição, em que pese o aparente entendimento do 

STJ, penso que a obrigação de restituir deve ser estendida até o acórdão proferido em 2º Grau 

(ou Turma Recursal). Primeiro porque o princípio do livre convencimento motivado se mostra 

mais hipertrofiado no 1º grau, o que acarreta uma multiplicidade de decisões diversas sobre o 

tema. Segundo porque a análise fático probatória encontra-se encerrada quando do julgamento 

na segunda instância, encontrando seu reexame obstado em face à súmula 7 do STJ e 279 do 

STF, sendo assim eventual alteração do julgado dar-se-ia diante de uma controvérsia jurídica, 

via Recurso Especial ou Extraordinário, não sendo razoável exigir que a parte reponha valores 

em virtude de eventuais alterações jurisprudenciais que até então eram controvertidas ou 

consolidadas.  

Por sua vez, no âmbito administrativo, a questão também viceja grande discussão. 

Vale dizer que dois pontos diferenciam a situação ora em comento da situação anterior. O 

primeiro, diz respeito ao causador do dano, uma vez que, diferentemente do processo judicial, 

em que a parte dá causa ao pagamento indevido, no âmbito administrativo, é a própria 

Administração, em sua função administrativa, que se equivoca na concessão do benefício. O 

segundo, diz respeito à presunção de veracidade e legalidade dos atos administrativos, 

existente na relação jurídico-administrativa, que cria no administrado a legítima expectativa 

de ter seus pagamentos efetuados regularmente; alguns efetuados durante longo período. 

No tocante a essa questão, diante dos argumentos já explanados, reputa-se inconteste a 

existência de diversos dispositivos que permitem a reposição dos valores recebidos em virtude 

do pagamento indevido pela administração. Por seu turno, vale destacar que o prazo para 
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repetição por parte da administração não é interminável, sob pena de ofender o princípio da 

Segurança Jurídica. Sendo assim, o direito da administração de ter a verba ressarcida, salvo 

nos casos de má fé, deve se submeter sempre ao prazo prescricional de 5 anos, nos termos do 

art. 1º do Decreto 20.910/32. 

Por fim, não se pode deixar de estranhar o aparente descaso dos tribunais superiores 

para com a uniformização da jurisprudência. Desde 20/06/2018 o Superior Tribunal de Justiça 

afetou o Tema repetitivo 692 que versa acerca da possibilidade de repetição dos valores 

recebidos de boa-fé. Pior, o colegiado determinou a suspensão, no território nacional, do 

trâmite de todos os processos ainda sem trânsito em julgado, sejam eles individuais ou 

coletivos relacionados à temática, com a ressalva de incidentes, questões e tutelas, que sejam 

interpostas a título geral de provimentos de urgência nos processos objeto do sobrestamento. 

Não obstante essa decisão, dos julgados colacionados, depreende-se que há tribunais que não 

estão respeitando o sobrestamento previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC, dentre eles o 

próprio STJ. 

Ademais, o Supremo Tribunal Federal também não procura consolidar um 

posicionamento, tendo em vista o entendimento de que 

questão relativa ao dever de restituição de verbas de natureza alimentar pagas indevidamente 

pela Administração a beneficiário de boa-  por tratar-se de questão 

infraconstitucional. Logo, nem segue o posicionamento do STJ, nem firma uma 

jurisprudência aplicável em território nacional, acarretando grave insegurança jurídica.  

 

7 CONCLUSÃO 

  

Com isso, é de se perceber que o tema da repetibilidade de verbas alimentares 

percebidas de boa-fé é bastante atual e complexo; tanto o é que aparentemente o STF e o STJ 

apresentam entendimentos conflitantes.  

Verifica-se, pois, que há diversos argumentos jurídicos válidos, tanto a favor quanto 

contra a devolução dos valores em comento, com o plenário do Supremo Tribunal Federal 

apontando, após o julgamento do RE 381.367 (informativo 965), pela impossibilidade de 

repetição dos valores percebidos de boa-fé, em virtude de sua natureza alimentar e da 

segurança jurídica. 
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 Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça posiciona-se pela repetição dos valores, 

ainda que de boa-fé, desde que não sejam confirmados em Acórdão ou na Sentença, 

fundamentando-se em diversos dispositivos legais a exemplo do Código Civil (2002), Lei 

8.213/91, Lei 8.112/90 e Lei 8.429/92, entre outros.  

 Diante dessa divergência e da relevância da matéria, conclui-se que a fixação de uma 

jurisprudência sólida, íntegra e uniforme se faz urgente para o deslinde final da matéria, 

dando a segurança jurídica necessária tanto para a Administração quanto para o administrado.  
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