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Nota Informativa nº 2606/2016-MP 

Assunto: Reposição ao erário de valores recebidos indevidamente por ex-estagiários 

 

 

SUMÁRIO EXECUTIVO 

 
1.  Trata-se de consulta proveniente da Coordenação-Geral de Recursos Humanos do 

Ministério da Justiça, mediante Nota Técnica nº 142/2016/NALP/CGRH/SAA/SE, quanto à 

reposição ao erário de valores recebidos indevidamente por ex-estagiários daquela Pasta 

Ministerial. 

INFORMAÇÕES 

 
2.  Consta dos autos que, após a realização de acertos financeiros decorrentes do desligamento 

de estagiária do Ministério da Justiça, verificou-se dívida remanescente, referente a 

antecipação de férias, no valor de R$ XXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), 

tendo sido efetivadas providências para o ressarcimento pela via administrativa, todavia, não 

lograram êxito. 

 

 3.  Assim, a Coordenação-Geral de Recursos Humanos do Ministério da Justiça, para fins 

do ajuizamento de ação de cobrança, encaminhou cópia dos autos à Procuradoria Regional 

da 1ª Região, por meio do Ofício nº 428/2015/CGRH. Entretanto, aquela Procuradoria, por 

intermédio do Despacho nº 00099/2015/CRASP1/PRU1R/PGU/AGU, com sustentação na 

Portaria AGU n. 377/2011, posicionou-se pelo não ajuizamento da ação de ressarcimento. 

 

4.  Posteriormente, os autos foram encaminhados à Consultoria Jurídica junto ao Ministério 

da Justiça, a fim de verificar a possibilidade de seu arquivamento, em virtude de terem sido 

esgotadas as vias administrativas para o ressarcimento, e do posicionamento do órgão 

competente para o ajuizamento da ação. Questionou-se, ainda, a possibilidade de estender o 

entendimento aos demais casos análogos, em que não se fizesse possível a instauração de 

reposição ao erário na via administrativa. 

 

5.  Por sua vez, aquela Consultoria Jurídica exarou o PARECER Nº 00907/2015/CONJUR-

MJ/CGU/AGU, nos seguintes termos: 

 9. Neste panorama, primeiramente, cabe destacar que é necessário continuar 

com o procedimento de encaminhamento dos créditos da União em relação a ex-
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estagiários, ainda que se verifique, desde logo, que o crédito atualizado do erário 

não alcança o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 
10. Sobre isso, cabe enfatizar que a Portaria AGU n° 377/2011 indica expressamente 

a competência dos órgãos de execução da PGU, ao determinar que "os órgãos da 

Procuradoria-Geral da União ficam autorizados a não propor ações [..] quando o 

valor total atualizado de créditos da União, relativos a um mesmo devedor, for igual 

ou inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais)". 
11. Em reforço, verifica-se que o art. 10, da Portaria AGU n° 377/2011, estipula que 

o órgão de execução da PGU deve registrar, para fins de controle, no sistema 

apropriado, a não propositura da ação. 

12. Ademais, eventualmente, o órgão de execução da PGU pode identificar a 

possibilitar jurídica de reunião de ações ou o ajuizamento de uma única ação para 

débitos diversos [algum(ns), eventualmente, não conhecido(s) pela CGRI-I-MJ] do 

mesmo ex-estagiário, cujo montante (total) alcance o valor para o ajuizamento da 

cobrança, conforme art. 4°, da Portaria AGU n°377/2011. 

13. Além disso, o órgão de execução da PGU pode aguardar que, com o transcurso 

temporal e a contabilização dos acréscimos legais, o débito total atinja o valor para a 

cobrança, conforme art. 5°, da Portaria AGU n° 377/2011. 

14. Por outro lado, quanto ao questionamento do arquivamento do expediente sobre a 

ação de cobrança, deve-se ressaltar a pertinência de que o órgão administrativo 

mantenha o controle dos débitos, para fins de que, quando o débito alcançar, com os 

acréscimos legais, o valor para cobrança, o órgão de execução da PGU possa ser 

novamente oficiado para fins de analisar a viabilidade jurídica da cobrança. 

15. Quanto à possibilidade de se outorgar o mesmo tratamento a outros débitos 

(semelhantes) de ex-estagiários, já de conhecimento e parecer pelo não ajuizamento 

por órgão de execução da PGU, entende-se, a priori, possível. No entanto, ressalta-se 

que essa hipótese se refere apenas à esfera judicial-cível de cobrança e algumas 

situações ainda podem eventualmente apresentar peculiaridades a justificar tratamento 

distinto (sendo impossível a este órgão identificar situações específicas desde logo). 

 6.  Todavia, a Coordenação-Geral de Recursos Humanos do Ministério da Justiça, do que se 

extrai, por manter a interpretação de que a melhor alternativa para a questão seria a autorização 

para o arquivamento dos processos, mediante Despacho nº 

1038/2015/COPEOP/CGRH/SPOA/SE submeteu novamente os autos à avaliação da 

CONJUR/ME alegando que, em consulta ao órgão central do SIPEC acerca da possibilidade 

de correção monetária em processos de reposição ao erário, obteve como resposta a Nota 

Informativa nº 103/2015/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP, a qual informou da ausência de 

regulamentação sobre a matéria, razão pela qual solicitou a reconsideração acerca do 

posicionamento jurídico referente ao arquivamento dos processos de reposição ao erário em 

questão. 

7.  Em nova análise, a CONJUR/MJ, mediante NOTA Nº   00220/2015/CONJUR-

MJ/CGU/AGU, manifestou-se pela necessidade de consulta a este Ministério sobre o alcance 

da Nota Informativa nº 103/2015/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP, bem como de oitiva do órgão 

de execução da AGU. 

 8.  Acatando o posicionamento supra, a Coordenação-Geral de Recursos Humanos do 

Ministério da Justiça exarou a Nota Técnica n° 142/201 6/NALP/CGRH/SAA/SE, nos 

seguintes termos: 

  

De toda a legislação mencionada, nos foi possível compreender que, após recusa de 

pagamento pelo devedor, não será possível realizar a cobrança administrativa de 

débitos inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais), e nem inscrevê-la em dívida ativa, 

quando trata-se de pessoa estranha à Administração. Além disso, atualmente não há 
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disposição legal quanto ao índice de correção monetária que possa reajustar tal débito 

até que se totalize o valor mínimo para impetração de ação judicial de cobrança. 

 

Quanto ao parcelamento da dívida, entendemos que, pelos princípios da Supremacia 

e Indisponibilidade do Interesse Público, é possível utilizarmos o entendimento do 

TCU já mencionado, pois, se houve essa possibilidade para um funcionário demitido, 

também o seria para o ex-estagiário e o espólio/herdeiros que estão dispostos a quitar 

a dívida. 

Podemos considerar como imprescritível a cobrança do débito em questão. 

[...] 

- Devemos manter sobrestados todos os processos de reposição ao erário, cujos valores 

sejam inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais), quando tratar-se de pessoa estranha à 

Administração, aguardando disposição legal quanto ao índice de correção monetária 

que possa reajustar o débito até se alcançar o valor mínimo para cobrança judicial, 

tendo em vista ser imprescritível tal cobrança. 

- Entendemos ser possível o parcelamento da dívida quando solicitado pelo ex-

estagiário e/ou espólio/herdeiros da pensionista, tendo em vista os princípios da 

Supremacia e da Indisponibilidade do Interesse Público, pois, é mais relevante obter a 

reposição dos valores recebidos indevidamente, ainda que de forma parcelada, do que 

aguardarmos anos sem a conclusão do feito, inclusive, podendo restar inviabilizado o 

pagamento da dívida. 

(...) 

a) Devemos manter sobrestados ou arquivados todos os processos de reposição ao 

erário, cujos valores sejam inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais), quando tratar-se 

de pessoa estranha à Administração (ex-estagiários e espólio/herdeiros), até que haja 

disposição legal quanto ao índice de correção monetária que reajuste o débito ao valor 

mínimo para cobrança judicial? Qual o procedimento a ser adotado por esta setorial 

em caso de dívidas inferiores a tal valor? 

b) 0 que ocorre com a prescrição quinquenal? Os procedimentos administrativos de 

cobranças também são imprescritíveis, tal qual ocorrem com as ações judiciais? 

Devemos adotar o entendimento constante no Parecer n° 

100/2012/DECOR/CGU/AGU, da Consultoria-Geral da União, inclusive nas 

situações que envolvam tanto servidores, ex-servidores, aposentados, pensionistas e 

pessoas estranhas à Administração? 

c) Podemos adotar o procedimento de parcelamento de débito para pessoa estranha à 

Administração, visando garantir a reposição ao erário, considerando a Supremacia e a 

Indisponibilidade do Interesse Público? Qual seria o número máximo de parcelas? 

d) Quais as considerações dessa Secretaria sobre os apontamentos emitidos pela 

CONJUR/MJ na Nota n° 00220/2015/CONJUR-MJ/CGU/AGU (1517465)? 

 

9. Feito o relato dos autos, de saída cumpre observar que, esta Coordenação-Geral de 

Aplicação das Normas tem por competência dirimir dúvidas acerca da aplicação da legislação 

de pessoal o que, embora tenha uma linha tênue, não se confunde com a verificação da 

legalidade e /ou da regularidade dos procedimentos de ressarcimento ao erário, oriundos de 

casos concretos ocorridos no âmbito dos Órgãos que compõem o SIPEC, o que significa dizer 

que não poderá vir deste Órgão autorização para arquivamentos de processos de reposição ao 

erário. 

10.  Dito isso, sobre o mérito dos questionamentos suscitados, considerando que não se trata 

de aplicação da legislação de pessoal, e sim de matéria eminentemente jurídica, entende-se 

que cabe ao órgão consulente acatar as posições jurídicas que já obteve, as quais parecem 

apontar no sentido da impossibilidade de o arquivamento configurar-se a solução para a 

questão. 



11. Por pertinente, cite-se trecho do posicionamento da Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional, mediante o PARECER Nº 347/2014/PGFN/CJU/COJPN: 

[...] 

a) O crédito originário de obrigação não tributária, decorrente de dever de 

ressarcimento ao erário, apenas poderá ser constituído unilateralmente e inscrito em 

DAU na hipótese de existência de autorização expressa em lei; 

b) No caso em apreço, não é cabível a constituição unilateral e a inscrição em DAU 

de débito com o erário do ex-estagiário PAULO DAVID DE OLIVEIRA COTRIM, 

considerando a inexistência de autorização legal para tal procedimento de cobrança; 

c) Não havendo autorização legal, a cobrança de crédito decorrente de obrigação de 

ressarcimento ao erário deve ser realizada mediante o ajuizamento da correspondente 

ação de conhecimento; 

d) Por não se tratar de causa fiscal ou de crédito passível de inscrição em dívida ativa, 

cabe à Procuradoria da União competente o ajuizamento da respectiva ação de 

conhecimento; 

e) Dessa forma, sugerimos à COGEP/SPOA/SE-MF que remeta o presente processo 

para a Procuradoria da União competente para promover o ajuizamento da ação de 

conhecimento. 

  

12.  Ainda, o que asseverou a Procuradoria Regional da União da 1ª Região, por meio do 

Despacho nº 00099/2015/CRASP1/PRU1R/PGU/AGU: 

 

"1. Em atenção ao expediente recebido, ao mesmo se aplica o que previsto na Portaria 

AGU 3772'011: 

Art. 2° Os órgãos da Procuradoria-Geral da União ficam autorizados a não propor 

ações, a não interpor recursos, assim como a desistir das ações e dos respectivos 

recursos, quando o valor total atualizado de crédito da União, relativos a um mesmo 

devedor, for igual ou inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

2. O valor a ser cobrado perfaz o montante de R$ 511,33, em muito inferior ao que 

acima mencionado. 

3. Ressalto haver encontrado estudo do IPEA (disponível no site do Instituto) 

demonstrando que o custo médio provável de um processo de execução fiscal na 

Justiça Federal seja de aproximadamente R$ 4.600,00, valor em muito superior 

àquele a ser cobrado, tornando antieconômico o ajuizamento da ação no caso em 

questão. 

4. E observa-se que o Ministério da Justiça tentou contato e solução extrajudicial com 

o interessado, porém sem sucesso; o que também atente ao que previsto na Portaria 

AGU acima mencionada: 

Art. 7º As disposições desta Portaria não acarretam dispensa da adoção de 

procedimentos e diligências extrajudiciais destinados à cobrança e recuperação dos 

respectivos créditos. 

5. De forma que entendo por não ajuizar a ação de cobrança, com base na autorização 

prevista no ato acima, que regulamenta o prevista na Lei nº 9.469/97, art. 1º-ª 

6. Chamo a atenção por fim, que para o ajuizamento de ação é necessário que o 

expediente direcionado a este órgão de representação traga, de forma clara (não 

bastando menção a documentos de processos administrativos,), dados como endereço 

do responsável pelo débito imputável (a fim de delimitar a competência prevista no 

art. 109, § 1º Constituição), relatório com fatos ocorridos e fundamento ([ático e 

jurídico - causa de pedir - motivo da cobrança) do pleito de cobrança/ressarcimento, 

acompanhado, cada expediente, dos documentos necessários para instrução da 

petição inicial (art. 282 e 283 CPC)[...]." 
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13.  E por derradeiro,  lembrar que a Consultoria Jurídica do Ministério da Justiça também  se 

manifestou por reiteradas vezes acerca do assunto, inclusive salientando a necessidade de 

continuar com o procedimento de encaminhamento dos créditos da União em relação a ex-

estagiários, ainda que se verifique que o crédito atualizado não alcança o valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), pois eventualmente o órgão de execução da Procuradoria Geral da 

União pode identificar a possibilidade jurídica de reunir ações ou ajuizar uma única ação para 

débitos diversos cujo montante alcance o valor pretendido para ajuizamento de cobrança, 

procedimento aplicável para quaisquer situações análogas e não somente referentes a créditos 

devidor por ex-estagiários. 

14.  Acerca do alcance da Nota Informativa nº 103/2015/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP, 

convém esclarecer que, tal como consta da referida Nota Informativa, este Órgão central do 

SIPEC entende devida a correção monetária, porém compreende que sua aplicação carece 

de regulamentação no âmbito da Administração Pública Federal, entendimento, inclusive, 

revigorado na Nota Técnica nº 66/2015/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP[1]. 

15.  Com essas informações, sugere-se a restituição dos autos à Coordenação-Geral de 

Recursos Humanos do Ministério da Justiça, para conhecimento e demais providências de sua 

alçada. 

 À deliberação da Senhora Coordenadora-Geral de Aplicação das Normas. 

  

PATRÍCIA MARINHO DOS SANTOS                MÁRCIA ALVES DE ASSIS 
    Técnico da DILAF                                    Chefe da Divisão de Direitos,Vantagens 

                                                                           Licenças e Afastamentos - DILAF 

Aprovo. Restitua-se à Coordenação-Geral de Recursos Humanos do Ministério da Justiça, na 

forma proposta. 

ANA CRISTINA SÁ TELES D’AVILA 
Coordenadora-Geral de Aplicação das Normas 

    

 

[1] Disponível para consulta, na íntegra, no seguinte endereço eletrônico: 

www.servidor.gov.br, no link legislação. 

  

 

https://seimp.planejamento.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_documento=1449564&arvore=1&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110002196&infra_hash=a67117a74ecb13512af3815284d33fb048ef0c18569d9ff39b0d2f227d402612#_ftn1
https://seimp.planejamento.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_documento=1449564&arvore=1&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110002196&infra_hash=a67117a74ecb13512af3815284d33fb048ef0c18569d9ff39b0d2f227d402612#_ftnref1
http://www.servidor.gov.br/
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Documento assinado eletronicamente por ANA CRISTINA SA TELES DAVILA, 

Coordenadora-Geral de Aplicação das Normas, em 12/08/2016, às 16:08.  

 

 
Documento assinado eletronicamente por MARCIA ALVES DE ASSIS, Chefe de Divisão, em 

12/08/2016, às 16:24.  

 

 
A autenticidade do documento pode ser conferida no site 

[https://seimp.planejamento.gov.br/conferir], informando o código verificador 1984075 e o código 

CRC A7479B68. 
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