
 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO     

Secretaria de Gestão Pública 

Departamento de Normas e Procedimentos Judiciais de Pessoal 

Coordenação-Geral de Extintos Territórios, Empregados Públicos e Militares    

 

 

NOTA INFORMATIVA Nº 231 /2014/CGEXT/DENOP/SEGEP/MP 

Assunto: Reposição ao Erário  

 

 

SUMÁRIO EXECUTIVO 

1. Trata-se de processo oriundo da Coordenação-Geral Jurídica da Procuradoria da 

Fazenda Nacional – CGJ/PGFN,  encaminhado à então Secretaria de Recursos Humanos do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – SRH/MP,  que trata sobre a reposição ao erário 

de valores pagos indevidamente a Policiais Civis do extinto Território Federal de Rondônia, por 

desrespeito ao teto remuneratório constitucional. 

2. Considerando o disposto no Parecer Nº 0813-3.27/2014/FB/CONJUR-

MP/CGU/AGU, de 18 de julho de 2014, fls. 211/221, aprovado por Despacho do Consultor 

Jurídico/MP, de 21 de julho de 2014, fl. 223,  no qual visa reunir conclusões advinda da Nota 

Técnica Nº 37/2014/CGEXT/DENOP/SEGEP/MP, de 28 de maio de 2014, fls. 189/194, sobre a 

existência ou não do instituto da prescrição administrativa nas hipóteses de reposição ao erário dos 

valores percebidos indevidamente pelos servidores. 

3. Pelo encaminhamento destes autos à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – 

PGFN/MF, para conhecimento e demais providências.        

 

INFORMAÇÃO 

4. Esta Coordenação-Geral de Extintos Territórios, Empregados Públicos e Militares – 

CGEXT/DENOP/MP, mediante Nota Técnica Nº  37/2014/CGEXT/DENOP/SEGEP/MP, de 28 de 

maio de 2014, fls. 189/194, externou o seu entendimento sobre a existência ou não do instituto da 

prescrição administrativa nas hipóteses de reposição ao erário dos valores percebidos 

indevidamente pelos servidores em tela. 
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5. Instada a se manifestar, a Consultoria Jurídica do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão – CONJUR/MP por intermédio do Parecer Nº 0813-3.27/2014/FB/CONJUR-

MP/CGU/AGU, de 18 de julho de 2014, fls. 211/221, aprovado por Despacho do Consultor 

Jurídico/MP, de 21 de julho de 2014, fl. 223, manifestou nos seguintes termos: 

“9.                Desta feita, pode ser afirmado, sem maiores ressalvas, que o prazo para a Administração 

Pública proceder à reposição ao erário é de 5 (cinco) anos, devendo ser observados os marcos 

temporais iniciais e finais em cada caso concreto, pela autoridade administrativa compete.” 

6. Dessa maneira, corroborando com o entendimento da douta Consultoria Jurídica 

deste Ministério,  sugere-se  à  Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no 

Estado de Rondônia – SAMF/RO,  verificar cada caso concreto, observados os marcos temporais 

iniciais e finais, da necessidade ou não de reposição ao erário, tendo como prazo limite de  5 

(cinco) anos,  dos valores percebidos indevidamente pelos servidores. 

7. Por todo o exposto, sugere-se o encaminhamento do presente processo à douta 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN/MF, para conhecimento e demais providências. 

  À consideração superior. 

Brasília, 25 de julho de 2014.  

 

 
ROGÉRIO MEZENCIO LEMOS 

Administrador 

Matrícula SIAPE nº 07455629 

CLEVER PEREIRA FIALHO 

Chefe da Divisão de Extintos Territórios  

 
 

 

Ao Sr. Diretor para apreciação.  

 

 

Brasília, 25 de julho de 2014. 
 

PAULO ROBERTO PEREIRA DAS NEVES BORGES 

Coordenador-Geral de Extintos Territórios, Empregados Públicos e Militares    

 

 

Aprovo. Encaminhe-se à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN/MF, 

conforme proposto. 

Brasília, 28 de julho de 2014. 

 

 

ROGÉRIO XAVIER ROCHA 
Diretor do Departamento de Normas e Procedimentos Judiciais de Pessoal 
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