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EDITORIAL 

 Prezado Assinante, 

 Felicitando Pelo ano novo e na esperança de 

muitas graças e sucesso profissional apresentamos 

nosso Informativo Jurídico mensal onde são 

apresentadas novas teses com elevada expectativa 

de chance de sucesso em benefício aos servidores 

públicos Federais e que já foram objeto de 

julgamento pela Justiça Federal no Ceará em 

benefício de nossos clientes. 

 Nosso objetivo é esclarecer e orientar a 

categoria de servidores públicos sobre seus direitos 

que por vezes são violados pela própria 

administração.  

 Acesse nossa página eletrônica onde poderá 

obter maiores informações sobre os tema 

apresentado. 

  Nossa equipe de profissionais de formação 

multidisciplinar e com vasta experiência no 

segmento público terá o maior prazerem auxiliar no 

esclarecimento de suas dúvidas. 

 Acesse nosso portal, cadastre-se e fique 

atualizado sobre os principais julgamentos e 

decisões proferidas pelos Tribunais Superiores em 

www.paulocarvalho.adv.br . 

SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO TRIBUTÁRIO  

I – Restituição de valores tributados 

indevidamente a título de imposto de renda 

incidente sobre a Parcela do AUXILIO 

CRECHE. 

 O Auxilio Creche é um auxilio criado pelo 

Governo federal para auxiliar nas despesas dos 

servidores públicos federais que possuem filhos 

com até seis anos de vida. Entretanto, por ocasião 

do pagamento, uma parte do valor sofre 

indevidamente tributação pela administração 

pública (Poder Executivo) causando prejuízos aos 

servidores. Por essas razões se você tem filhos com 

até seis anos de idade e recebe contribuição a título 

de auxilio creche busque um profissional com 

conhecimentos específicos em tributação e direito 

administrativo para análise do seu caso e verificar 

as reais possibilidades de receber os valores 

descontados de forma indevida. No último 

semestre, nosso escritório obteve sucesso na 

garantia deste direito junto a diversos servidores 

ligados aos órgãos: Policia Federal, Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Secretaria 

da Receita Federal e Departamento Nacional de 

Obras Contra as Secas. Caso tenha alguma dúvida, 

acesse nossa home page e obtenha maiores 

informações. Qualquer dúvida entre em contato 

conosco por meio de formulário disponível no sitio 

eletrônico que lhe daremos os esclarecimentos 

necessários sem nenhum ônus. 

* * * 

 A divulgação consciente é a melhor forma do 

servidor público ter acesso a efetivação dos seus 

direitos. 

 As resenhas apresentadas e tem cunho 

meramente informativo e são sínteses de casos 

concretos com atuação de nossa banca onde os 

servidores tiveram seus direitos reconhecidos e 

foram contemplados com o pagamento das 

respectivas indenizações  
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