
 
EXIGÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DE VALORES RESSARCIDOS A TÍTULO DE 

PAGAMENTOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, JÁ RECONHECIDOS 
ADMINISTRATIVAMENTE, EM DECORRÊNCIA DO SERVIDOR SER AUTOR DE 

AÇÃO JUDICIAL - MAIS UM ATO ILEGAL E IMORAL DO REITOR EM EXERCÍCIO 
 
 
O SINASEFE - SEÇÃO IFBA tomou conhecimento por uma nota - sequer uma portaria ou               
qualquer outro ato típico da administração pública - publicada ontem (19/12/19) no site             
institucional do IFBA, informando que a administração está exigindo que os servidores que             
receberam valores devidos na folha de pagamento de dezembro devolvam os mesmos por meio de               
pagamento de GRU, a ser emitida até o dia 25 de janeiro, sob pena de providências - não dito                   
quais - a serem tomadas pela Procuradoria Jurídica. 
 
Trata-se de mais uma ação ilegal e imoral do Reitor em exercício. Um verdadeiro ataque aos                
servidores que, já tendo o seu direito reconhecido administrativamente e não pago pelo IFBA, são               
obrigados a recorrer ao Judiciário - e muitas vezes esperar anos enfrentando recursos e mais               
recursos do IFBA - para receberem tais verbas que deviam ser pagas administrativamente. 
 
Uma vez pagas, não pode o IFBA requerer a sua devolução, ainda que haja processos em curso                 
versando sobre tais valores. A utilização da Justiça é um direito de todo cidadão, reconhecido pela                
Constituição Federal - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a                
direito (Art. 5º, XXXV, CF). Se os servidores estão sendo obrigados a socorrer-se ao Judiciário é                
apenas porque estão sendo lesados em seus direitos pela administração pública. 
 
Dessa forma, se o IFBA reconhece a existência do direito, tanto o é que efetuou o pagamento, não                  
pode exigir a devolução dos valores por existirem ações judiciais em curso. O que a lei veda é o                   
enriquecimento sem causa, o que ocorreria se o servidor recebesse duas vezes pelos mesmos              
motivos. Ao contrário, o pagamento pela via administrativa deveria ser a regra, poupando tempo e               
recursos demandados pela apreciação judicial. 
 
Pagando administrativamente (via mais adequada para o pagamento) deve o IFBA informar tal             
questão no processo para que o respectivo montante seja deduzido na execução, não havendo              
qualquer prejuízo para o servidor, nem mesmo para a administração pública. O pagamento             
administrativo do valor nominal do débito não impede o recebimento dos juros e correções              
requeridas judicialmente e legalmente devidas.  
 
O SINASEFE repudia qualquer ação que vise lesar os direitos dos servidores do IFBA e informa                
que está preparando uma medida judicial contra a devolução dos valores reconhecidamente            
devidos pela Administração e recebidos de boa-fé pelos servidores. Informa ainda o Sindicato que              
solicitou, em caráter de urgência, uma reunião com a Procuradoria Jurídica do IFBA a fim de                
buscar esclarecimentos sobre a medida.  
 
Mantemo-nos na luta a favor dos servidores e estamos disponíveis para eventuais dúvidas dos              
sindicalizados. 
 

Salvador, 20 de dezembro de 2019. 


