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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO   
Secretaria de Gestão Pública 

Departamento de Normas e Procedimentos Judiciais de Pessoal 
Coordenação-Geral de Elaboração, Orientação e Consolidação das Normas    

 
NOTA INFORMATIVA Nº 407/2013/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP 

Assunto: Ressarcimento ao Erário e prescrição quinquenal. 
 
 
 

SUMÁRIO EXECUTIVO 
 

1.   Retornam os autos da Consultoria Jurídica deste Ministério com análise 

sobre restituição ao erário dos valores pagos a maior a título de proventos de 

aposentadoria, observadas a decadência e prescrição quinquenais. 

 

2.  Para fins de reposição ao erário dos valores pagos a maior à título de 

proventos de aposentadoria, conclui-se pela não incidência da regra do § 5º do artigo 37 

da Constituição Federal; pela existência de prazo decadencial de cinco anos para a 

administração rever o ato concessório da aposentadoria; pela existência de prazo 

prescricional quinquenal para o ajuizamento, quando necessário, da ação de cobrança, a 

contar do ato administrativo que declarou o erro de cálculo. 

      

3.  Encaminhamento dos autos à Coordenação-Geral de Administração de 

Recursos Humanos do Instituto Nacional do Seguro Social, para adoção das 

providências pertinentes ao assunto em questão.   

INFORMAÇÃO 
 
4.  Tratam os autos de reposição ao Erário de valores recebidos 

indevidamente pelos aposentados xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxxxxxxxx, do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, referente à proporcionalidade das 

aposentadorias concedidas a maior.  

 

5.  A extinta Secretaria de Recursos Humanos deste Ministério analisou a 

matéria, por meio da Nota Técnica nº 89/COGES/DENOP/SRH/MP, nestes termos: 

 7. Esta Coordenação-Geral de Elaboração, Sistematização e Aplicação das 
Normas vem enfrentando diversos questionamentos quanto ao prazo 
prescricional a ser observado pela Administração Pública no que concerne à 
reposição ao erário previsto no art. 46 da Lei n.º 8.112, de 1990. 
8. A tese da imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário, com lastro 
no art. 37, § 5º, da Constituição Federal, já foi aventada pela Consultoria 
Jurídica deste Ministério, conforme se verifica do 
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Parecer/MP/CONJUR/AVS/N.º 0127-3.13/2008, do qual extraímos o seguinte 
trecho: 

   “(...) 
6. A ação administrativa de ressarcimento ao erário, fase em que o 
processo se encontra, não se submete a prazo prescricional algum, 
conforme exegese extensiva do artigo 37, § 5º, in fine, da Constituição 
Federal de 1988, de maneira que o Ministério da Fazenda deve 
continuar adotando as medidas cabíveis para evitar prejuízo público. 
7. Ademais, para se verificar prescrição é preciso que haja conduta 
omissiva imputável à parte a quem ela desfavorece, que no caso é da 
Administração. Isso não ocorreu, como é notório e facilmente 
verificável, pois várias vezes o Ministério da Fazenda notificou o 
devedor para recolher a quantia devida aos cofres públicos. O 
adimplemento somente não se efetivou por força de recursos propostos 
pelo devedor, e não por omissão do poder público.” (negritamos) 

9. Contudo, parece-nos que a imprescritibilidade não deve ser a regra geral a ser 
observada, porquanto a Consultoria Jurídica desta Pasta, por meio do 
PARECER/MP/CONJUR/FB/N.º 0014-7.9/2009, analisou a questão pertinente 
à reposição ao erário dos valores indevidamente recebidos por força de decisão 
judicial e manifestou-se nos seguintes termos: 

“32. Pois bem. Examinando-se os atos normativos citados, afere-se a 
confluência para o prazo, diga-se, decadencial de 5 (cinco) anos para 
atuação do Poder Público. Desta feita, seria razoável que os 
procedimentos referente à reposição ao Erário, no âmbito do SIPEC se 
iniciassem dentro do marco temporal quinquenal. Com este 
entendimento, estariam resguardados os princípios da isonomia, 
eficiência e segurança jurídica. 

   (...) 
40. No despacho lavrado pela Coordenação-Geral de Elaboração, 
Sistematização e Elaboração das Normas da SRH/MP, há notícia de que 
o trânsito em julgado do Mandado de Segurança n.º 91.0029916-2 teria 
ocorrido em 20 de abril de 1995. 
41. Pelo entendimento esposado neste Parecer, não caberia à SRH/MP 
proceder aos descontos de reposição ao Erário pela via administrativa. 
Caberia, assim, o envio do processo administrativo instruído à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, para fins de análise da 
possibilidade da cobrança judicial da dívida. 
42. Nesta seara, no que versa sobre o prazo prescricional da ação a ser 
intentada, esta Consultoria Jurídica posiciona-se favoravelmente à 
aplicação da regra geral contida no art. 205 do Código Civil, já que os 
valores de reposição não se caracterizam como dívida de natureza 
tributária, bem como não estão enquadrados nas demais hipóteses legais 
previstas no Código Civil. Outrossim, deve ainda ser salientada a 
hipótese do prazo decadencial de 5 (cinco) anos, de que goza a 
Administração Pública para prover os descontos administrativos, 
confluir para o cômputo do prazo prescricional para interposição das 
ação judiciais correlatas.” 

10. Diante de todo o exposto e da complexidade da matéria, entendemos 
necessário que os presentes autos sejam submetidos, à apreciação da 
Consultoria Jurídica deste Ministério, que no exercício da sua competência de 
fixar interpretação da Constituição, das leis e demais atos normativos, poderá 
elucidar os seguintes questionamentos: 

a) todo pagamento indevido, seja em decorrência de ato administrativo 
ou de decisão judicial que venha a ser revertida, que enseje reposição ao 
erário na forma do art. 46 da Lei n.º 8.112, de 1990, configura-se como 
ato ilícito, nos moldes do art. 37, § 5º, da Constituição Federal de 1988, 
sendo a respectiva pretensão de ressarcimento imprescritível? Ou 
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b) nem todo o pagamento indevido que enseje reposição na forma do 
art. 46 da Lei n.º 8.112, de 1990, constitui ato ilícito, como previsto no 
art. 37, § 5º, da Constituição Federal? 
c) na hipótese de a assertiva do item “b” ser verdadeira, somente no 

caso de o servidor beneficiado ter agido de má-fé, ou, de qualquer 
forma, concorrido para a despesa irregular, e, portanto, cometido ilícito, 
a reposição respectiva seria imprescritível? 
d) não havendo comprovação da má-fé do interessado, nem de ilicitude 
que lhe seja imputável, a prescrição deveria observar o prazo de 5 
(cinco) anos  (Decreto n.º 20.910, de 1932; art. 54 da Lei n.º 9.784, de 
1999) ou a regra geral estabelecida no Código Civil (vinte anos pelo 
Código de 1916 ou dez pelo atual)? 
e) após o transcurso do prazo decadencial de 5 (cinco) anos para que se 
inicie a reposição ao erário, na forma do art. 46 da Lei n.º 8.112, de 
1990, poderá a Administração Pública solicitar a inscrição em dívida 
ativa da União dos valores indevidamente recebidos?                      

6.  Instada a se manifestar, a Consultoria Jurídica deste Ministério por 

intermédio do PARECER/MP/CONJUR/JPA/N.º 0398 – 3.27/2010, de 31 de março 

de 2010, emitiu a seguinte manifestação: 

13. Com efeito, a consulta será desenvolvida tomando como norte o 
enfrentamento das seguintes questões: a) qual o prazo para que a Administração 
Pública possa exercer, na seara administrativa (art. 46 da Lei n.º 8.112/90), a 
pretensão de reposição ao erário de valores de proventos de aposentadoria pagos 
a maior; b) qual o prazo prescricional para a Administração exercer esta mesma 
pretensão na esfera judicial; c) qual o termo a quo de ambos os prazos referidos 
nas letras a e b supra; d) quais os requisitos necessários para dispensar-se o 
servidor de efetuar a devolução dos valores por ele recebidos de forma indevida. 

I. Prazo para a Administração Pública exercer, judicialmente ou pela via 
administrativa, a pretensão de reaver os valores indevidamente pagos a 
servidores públicos. 

  (...) 

16. Veja que o caso apresenta peculiaridades dignas de nota, a saber: a) o 
prejuízo financeiro decorrente da concessão de aposentadoria aos servidores 
teve como causa um erro exclusivamente imputável à própria Administração 
Pública; b) os servidores aposentados, que receberam proventos em valor acima 
do devido, não concorreram para a ocorrência de dano ao (proventos de 
aposentadoria) c) as vantagens indevidas percebidas pelos servidores 
decorreram da concessão de ato de aposentadoria (ato administrativo de 
natureza complexa), que somente se aperfeiçoa com o registro perante o 
Tribunal de Contas da União – TCU. 

17. O presente caso distingue-se, à evidência, daquelas situações em que o 
servidor passa a receber verbas por força de decisão judicial precária que, 
posteriormente, vem a ser reformada, ensejando, então, a reposição dos valores 
percebidos durante o período em que o provimento precário surtiu efeitos. Essa 
específica situação que enseja reposição ao erário com fulcro no art. 46, § 3º, da 
Lei n.º 8.112/90, foi abordada de modo detido no r. 
PARECER/MP/CONJUR/FB/N.º 0014 – 7.9/2009, o qual tratou, ainda, das 
questões atinentes ao prazo decadencial de 05 (anos) conferido à Administração 
Pública para efetivar, pela via administrativa, a reposição ao Erário, em razão de 
posterior cassação de decisão que concedeu tutela de urgência em desfavor da 
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União. Sem embargo, impende, desde logo, assentar que algumas das 
conclusões lavradas no r. PARECER/MP/CONJUR/FB/N.º 0014 – 7.9/2009 
tem plena aplicabilidade par ao caso em apreço – conforme será demonstrado 
mais adiante. 

  (...) 

27. Com efeito, em face dos erros detectados, não houve publicação do registro 
das aposentadorias dos citados servidores, circunstância que autoriza a 
Administração rever os atos de pagamento dos proventos e proceder, 
consequentemente, à reposição ao erário dos valores irregularmente pagos 
aos servidores, na forma autorizada pelo art. 46 da Lei n.º 8.112/90. 

28. O fato de as concessões de aposentadoria não terem sido registradas no TCU 
não impede que a Administração Pública exerça o seu direito – que seria 
mais bem entendido como um dever-poder – previsto no art. 46, caput, da 
Lei n.º 8.112/90. 

(...) 

30. Neste particular, cumpre fazer uma consideração importante: embora o art. 
114 da Lei n.º 8.112/90 disponha que “a administração deverá rever seus atos, a 

qualquer tempo, quando eivados de ilegalidade.”, não se pode deslembrar que o 

art. 54 da Lei n.º 9.784/99 impõe condicionamento temporal à atividade de toda 
Administração Pública, que não pode se furtar do comando ali previsto. 

31. Assim, em que pese o direito de rever definitivamente o ato de concessão de 
aposentadoria só se extinguir após o decurso do prazo decadencial de cinco anos 
contados do registro da aposentação pelo TCU, é de bom alvitre anotar que o 
direito (pretensão) de efetuar a reposição dos valores indevidos (reaver) pela via 
administrativa se sujeita, no rigor da técnica jurídica, o prazo prescricional de 
05 (cinco anos). É que, até que ocorra o registro definitivo da aposentadoria pela 
Corte de Contas, a efetivação de cada pagamento indevido de provento de 
aposentadoria constitui, per si, um indébito, que faz surgir, em favor da 
Administração, uma pretensão de ressarcimento referente aos valores indevidos. 
É esta pretensão de ressarcimento – pouco importando se exercida na seara 
administrativa ou na via jurisdicional – que sofre influxo do prazo prescricional 
de 05 anos. 

32. Nesta linha de intelecção, temos que não se afigura correto afirmar que o 
direito de reposição realizado na forma prevista no art. 46 da Lei n.º 8.112/90 
está sujeito a prazo decadencial, e tampouco que a pretensão de ressarcimento 
ao erário também se sujeita a prazo dessa natureza. Senão vejamos. 

  (...) 

39. Como dito, referido dispositivo confere à Administração o poder de, sponte 

própria, efetuar descontos quando constatada a ocorrência de pagamento 
irregular a servidor pertencente a seus quadros. O exercício deste direito de 
poder efetuar descontos pela via administrativa não se sujeita a prazo 
decadencial. 

40. Diversamente, a pretensão de efetuar a reposição ao erário é que se sofre a 
incidência a prazo extintivo de prescrição. Note bem: o direito de efetuar 
descontos na forma autorizada pelo art. 46 da Lei n.º 8.112/90 configura uma 
espécie de direito potestativo; enquanto a pretensão de reaver os indébitos pagos 
a servidor traduz-se como um nítido direito subjetivo, de natureza obrigacional. 



L:/SEGEP/DENOP/DIPVS/DOCs DIPVS A PARTIR DE OUT.2011/Benefícios da Seguridade 
Social/Aposentadoria/2013/Raimundo/NI – INSS – ressarcimento ao erário e prescrição quinquenal.  

É a pretensão relativa a este último direito que se sujeita a prazo prescricional 
de 05 (cinco) anos. 

(...) 

42. Assim, torna-se lícito concluir que o direito potestativo de exercer 
administrativamente a cobrança de indébitos não está sujeito a prazo 
decadencial; apenas a pretensão de ressarcimento – que funciona, guardadas as 
devidas proporções, como uma espécie de objeto daquele direito potestativo – 
que estará condicionada a ser exercida dentro do lustro prescricional. As razões 
que conduzem à conclusão de que o prazo prescricional deve ser de 05 (cinco) 
anos serão explicitadas no próximo tópico. 

II. Prazo prescricional para a Administração Pública exigir, judicialmente, 
a devolução de valores indevidamente pagos a servidores. 

43. Assentada esta primeira conclusão, retoma-se o questionamento referente ao 
prazo prescricional para o exercício, em juízo, de pretensão tendente a reaver os 
valores pagos a maior a servidores públicos, caso não haja concordância por 
parte destes quanto ao pagamento voluntário pela via administrativa, ou mesmo 
para a hipótese de a Administração Pública exercer diretamente a cobrança 
judicial do indébito. 

  (...) 

45. Neste diapasão, a problemática deduzida nos presentes autos guarda 
similitude, mutatis mutandi, com a consulta objeto do 
PARECER/MP/CONJUR/FB/N.º 1816-7.9/2009, via do qual essa Consultoria 
Jurídica, com base no entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça – 
STJ no julgamento do Recurso Especial n.º 1105442/RJ, firmou compreensão 
segundo a qual seria recomendável a observância do prazo prescricional de 05 
(cinco) anos para a Administração Pública exercer a cobrança de créditos de 
natureza não tributária. Na oportunidade, o opinativo desta Consultoria concluiu 
que “[...] caso não haja aquiescência do servidor à reposição ao Erário, para 
qualquer dos casos previstos no art. 46 da Lei n.º 8.112, de 1990, judicializados 
ou não, deve ser o procedimento administrativo formalizado no âmbito da 
Administração Pública Federal imediatamente encaminhado à Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional, para inscrição em Dívida Ativa da União, a teor do 
contido no art. 39 da Lei n.º 4.320, de 1964.” 

46. Embora a situação fática tratada no PARECER/MP/CONJUR/FB/N.º 1816 
– 7.9/2009 versasse sobre uma controvérsia judicializada, onde um servidor 
houvera se beneficiado com pagamento de determinada verba por força de 
decisão judicial precária, no sentido de considerar o prazo prescricional de 05 
(cinco) anos para se proceder à cobrança judicial – seja através de execução 
fiscal ou mesmo de processo cognitivo – dos valores indevidamente pagos. 

47. Em que pese a existência de fundado dissenso doutrinário e jurisprudencial 
em relação à matéria em análise, razões várias apontam ser mais razoável 
sustentar entendimento semelhante ao exposto no r. 
PARECER/MP/CONJUR/FB/N.º 1816 – 7.9/2009. Senão vejamos. 

48. Primeiramente, é imperativo reconhecer que existe uma verdadeira lacuna 
legislativa em relação à regulação do prazo de que disporia a Administração 
Pública para ajuizar ações em face dos administrados – sejam eles servidores ou 
não – com o objetivo de reaver valores indevidamente pagos. 
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49. À mingua de regulação legal em relação à matéria, entendemos que não se 
afigura aconselhável socorrer-se, a princípio, às normas de direito privado para 
colmatar lacunas em relação a situações jurídicas regidas por regras de Direito 
Público. Melhor seria, diante das particularidades próprias a este ramo 
dogmático, buscar em outros diplomas normativos pertinentes ao Direito 
Público, notadamente o Direito Administrativo, uma norma capaz de reger a 
situação jurídica em foco, consistente em saber qual seria o prazo decadencial 
e/ou prescricional para a Administração Pública exercer a cobrança, judicial, de 
dívidas de natureza não tributária decorrentes de pagamentos indevidos de 
proventos realizados em favor de servidores públicos aposentados. 

III. Termo a quo do prazo prescricional de 05 (cinco) anos para que a 
Administração exerça, em juízo ou na via administrativa, a pretensão de 
reaver pagamentos indevidos efetuados a servidores públicos. 

56. De relação a este ponto, a dúvida que se põe relaciona-se ao fato de a 
Administração dispor do lustro prescricional para efetuar, em sede 
administrativa, as reposições com base no art. 46, caput, da Lei n.º 8.112/90, 
cujo início do prazo teria como marco, no caso ora submetido à análise, a 
efetivação do pagamento indevido de cada provento de aposentadoria – vide 
itens 29/31 deste parecer. 

57. Perguntar-se-ia: o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para ajuizamento 
de ação judicial tendente a exercer a pretensão de reaver os valores dos 
indébitos anos teria como termo inicial o mesmo marco que fixa o início da 
contagem do prazo para o exercício desta pretensão em sede administrativa (art. 
46 da Lei n.º 8.112/90)? 

58. Cremos que, como regra, a resposta impõe-se pela afirmativa. Isso porque o 
direito de o Poder Público efetuar, pela via administrativa, a reposição de 
valores indevidamente pagos surge a partir do momento em que praticado o ato 
concessivo da vantagem indevida. É exatamente neste momento, quando foi 
efetuado o pagamento de provento de aposentadoria em valor a maior, que 
nasce a pretensão da Administração de repor, seja na via administrativa ou 
judicial, ao erário aquilo que foi indevidamente concedido a servidor de seu 
quadro. 

59. A pretensão de reposição surge a partir da realização do pagamento do 
indébito. Atente-se, porém, que a possibilidade de efetuar a reposição na forma 
do art. 46 da Lei n.º 8.112/90 não subtrai da Administração o direito de ajuizar 
demanda judicial cujo objeto consista no exercício dessa mesma pretensão. 
Trata-se, a bem da verdade, de caso em que uma mesma pretensão pode ser 
exercida, conforme os interesses do Poder Público, em sede administrativa – 
através do exercício do direito potestativo – ou na via jurisdicional. 

IV. Dos requisitos necessários para se dispensar o servidor da 
obrigatoriedade de efetuar a reposição ao erário. Confronto entre o novel 
entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça – STJ e o 
enunciado n.º 34 da súmula da Advocacia Geral da União – AGU. 

62. O tema referente à obrigatoriedade de o servidor público proceder à 
devolução de valores indevidamente percebidos sempre foi objeto de acirrada 
controvérsia, tanto no meio acadêmico, quanto no âmbito dos tribunais pátrios. 

63. Após muita discussão acerca deste tema, com defesas de posições muitas 
vezes antagônicas acerca da obrigatoriedade de restituir ao erário as quantias 
recebidas de forma indevida, o Superior Tribunal de Justiça – STJ passou a 
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entender que, em situações análogas ao presente caso, na qual o servidor 
percebe boa-fé valores indevidos, a reposição ao erário se mostra descabida. 

64. Esse posicionamento foi adotado a partir do julgamento dos embargos de 
divergência em recurso especial – Eresp n.º 612.101 – RN (2005/0152142-8), 
cujo acórdão foi publicado em 12.03.2007, oportunidade em que a Terceira 
Seção do STJ, sanando dissenso jurisprudencial existente entre julgados da 5ª e 
6ª Turmas do tribunal, lavrou o acórdão que restou assim ementado, verbis: 

(...) 

 66. Ainda no mesmo julgado, o i. Relator explicitou as razões pelas quais se 
deve considerar a boa-fé como único requisito necessário a exonerar o servidor 
da obrigação de proceder à devolução dos valores que lhe foram pagos 
indevidamente. Confira-se, ainda mais um vez, as ponderações constantes do 
voto do Ministro relator dos embargos de divergência em recurso especial – 
Eresp n.º 612.101 – RN (2005/0152142-8), verbis: 

(...) 

67. Ao que parece, de acordo com a mais recente jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça – STJ, a boa-fé do servidor foi alçada a único requisito 
necessário para tornar incabível a reposição, em favor da Administração, dos 
valores indevidamente pagos a servidores. 

68. É bem de ver que a presente questão, conquanto se restrinja quase que 
exclusivamente à interpretação da legislação federal, também tem sido abordada 
em julgamentos do Supremo Tribunal Federal – STF. Confira-se, a propósito do 
tema, o seguinte julgado, no qual a Corte Suprema fixou alguns parâmetros para 
nortear a reposição de verbas ao erário, verbis: 

(...)  

69. Mais recentemente, o pretório excelso voltou a enfrentar a questão sobre a 
necessidade de o servidor público devolver ao erário valores recebidos de boa-
fé, por conta de erro levado a efeito pela Administração Pública. Nesse julgado, 
embora tenha sido feita expressa referência às balizas expostas no julgamento 
do MS 25641/DF – DISTRITO FEDERAL (acima transcrito), consignou-se 
expressamente que a boa-fé é o requisito imprescindível para se determinar a 
impossibilidade de devolução de verbas recebidas indevidamente por servidor. 
Confira-se o inteiro teor da ementa: 

(...) 

70. No referido julgamento, a Ministra relatora teve a oportunidade de ressaltar 
a preponderância do elemento boa-fé para se afastar o dever de efetuar a 
reposição ao erário, ao asseverar que in verbis: 

“Assim, conquanto se reconheça a ilegalidade da elevação do 

percentual recebido pelo autor, não se lhe há de impor a devolução 
ao erário do que recebera de boa-fé. Nesse sentido, o MS 26.085 – 
DF, Plenário, Min. Carmen Lúcia, Dje 13.06.2008” 

71. Perceba-se, então, que existem ao menos três precedentes recentes do 
Supremo Tribunal Federal – STF (MS 26.085 – DF; MS 25641 / DF; RE 
553159 ED/DF), dois deles julgados pelo órgão plenário, que ressaltam a 
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impossibilidade de efetuar-se a cobrança de valores ilegalmente pagos a 
servidor que os tenha recebido de boa-fé. 

72. O entendimento jurisprudencial que vem tomando corpo atualmente em 
nossos tribunais de superposição (STF e STJ) averba a impossibilidade de 
exercer-se a pretensão de reposição ao erário, quer na seara administrativa 
(descontos efetivados com base no art. 46 da Lei n.º 8.112/90), quer através das 
vias jurisdicionais (ação de conhecimento ou de execução fiscal). Significa 
dizer que, embora indevido o pagamento de verba de natureza alimentar (v.g., 
salários, remuneração, vencimentos, proventos de aposentadoria, et coetera), se 
o servidor estava de boa-fé, se não concorreu maliciosamente para que o 
pagamento indevido lhe beneficiasse, a Administração não dispõe de pretensão 
para ressarcir-se desses valores que foram pagos de maneira indevida. 

73. Decerto, poderá a Administração Pública, invocando a prerrogativa de 
autotutela e o princípio da indisponibilidade do interesse público, cessar o 
pagamento dos valores indevidos, como medida tendente a restaurar o 
estado de legalidade rompido com a concessão de verbas não devidas. 

74. Sobreleva notar, contudo, que a Advocacia-Geral a União, no intuito de 
uniformizar o entendimento acerca da matéria – além de adequar a orientação 
interna do órgão aos precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de 
Justiça – STJ -, editou a SÚMULA N.º 34, de 16 de setembro de 2008, 
publicada no DOU, Seção I, de 17/09; 18/09 e 19/09/2008, com o seguinte teor: 

“Não estão sujeitos à repetição os valores recebidos de boa-fé pelo 
servidor público, em decorrência de errônea ou inadequada 
interpretação da lei por parte da Administração Pública”. 

75. A análise acurada do conteúdo da súmula denota que a irrepetibilidade dos 
valores indevidamente pagos somente poderá ser considerada válida quando 
presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) boa-fé do servidor; b) 
que a causa do pagamento tenha sido a errônea ou inadequada interpretação da 
Lei por parte da Administração. A necessidade de estipular-se requisitos para 
dispensar-se o reembolso de verba indevida recebida por servidor justifica-se 
por uma razão muito simples: a obrigatoriedade do reembolso é a regra; 
enquanto a dispensa, a exceção. 

76. Outrossim, em acréscimo a este entendimento sumulado, não se pode perder 
de vista a existência de Parecer Vinculante da Advocacia-Geral da União – 
AGU, versando sobre a matéria ora posta nos autos: obrigatoriedade de 
reposição ao erário de parcelas indevidamente recebidas por servidores. 
Referimo-nos ao opinativo AGU/MF n.º 05/98 (anexo ao Parecer n.º GQ – 
161), exarado nos autos do procedimento administrativo de n.º 
00400.013771/95-34, encampado pelo Excelentíssimo Advogado-Geral da 
União, e aprovado, em 1º.9.98, pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da 
República, tendo sido Publicado na íntegra no Diário Oficial de 9 de setembro 
de 1998, p.18. 

77. Na conclusão do referido parecer foram lavradas as seguintes considerações, 
verbis: 

“34. Como se viu, a orientação até agora adotada por esta 

Instituição quanto ao não cabimento de restituição na hipótese de 
pagamento indevido a servidor que o recebeu de boa-fé e em 
virtude de errônea interpretação ou má aplicação da lei pela 
Administração, não está a merecer reparos. Deve ser mantida. 
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35. A efetiva prestação de serviço, a boa-fé no recebimento da 
vantagem ou vencimento, a errônea interpretação da lei expressa em 
um ato formal e a mudança de orientação jurídica são requisitos 
indispensáveis para que o pagamento feito possa ser considerado 
válido e, à época, devido, não estando sujeito à restituição.” 

78. Veja-se que tanto o opinativo AGU/MF n.º 05/98 (anexo ao Parecer n.º GQ 
– 161) quanto a súmula n.º 34 da AGU apontam como requisito para a 
irrepetibilidade de valores indevidos a ocorrência de errônea interpretação ou 
má aplicação da Lei pela Administração – requisito, aliás, exigido em muitos 
julgados do STJ e do STF. 

79. Assim, de acordo com os termos do parecer vinculante e com o conteúdo da 
súmula n.º 34 da AGU, erros materiais que tenham ocasionado pagamento de 
valores indevidos a servidores de boa-fé, por não se enquadrarem na locução 
“errônea ou inadequada interpretação da lei”, poderiam render ensejo à 

cobrança por parte da Administração Pública. 

80. E assim o é, e deve ser, porque, não raras vezes, a Administração Pública 
interpreta corretamente um dado dispositivo de Lei que concede um benefício 
financeiro a uma categoria de servidores, extraindo, então, o preciso alcance da 
disposição normativa interpretada. 

81. Contudo, casos há em que, ao se operacionalizar o pagamento do benefício 
previsto na Lei que fora corretamente interpretada, incorre a Administração em 
erro material, concedendo ao servidor uma vantagem indevida – v.g., 
pagamento a maior ou em duplicidade. Em hipóteses tais, o erro se deu quando 
da operacionalização do comando normativo extraído da interpretação da 
disposição legal. Trata-se de um erro posterior à interpretação da Lei; in casu, 
não se há de cogitar em errônea interpretação ou má aplicação da lei. 

82. De acordo com o entendimento do enunciado n.º 34 da AGU, esta situação 
de erro material (ou operacional) não estaria ao abrigo da cláusula de 
irrepetibilidade, porquanto o pagamento indevido não foi decorrente de má 
interpretação ou incorreta aplicação de dispositivo legal. 

83. Não obstante a compreensão firmada pela jurisprudência do STF e do STJ – 
que deixa entrever, ainda que não explicitamente, que a boa-fé do servidor já 
configura, só por si, elemento capaz de afastar a obrigatoriedade de reposição 
dos valores ilegalmente pagos -, deve-se ter presente que a existência de Súmula 
e Parecer vinculante da AGU cujo conteúdo discrepa parcialmente desse 
entendimento jurisprudencial tem o condão de vincular, ex vi do art. 40 e seus 
parágrafos e do art. 43 da Lei Complementar n.º 73/93, os órgãos de Consultoria 
Jurídica da Administração Pública Federal. 

84. Com efeito, na apreciação de matéria que envolva a reposição ao erário 
federal de pagamentos indevidos efetuados em favor de servidores, esta 
Consultoria Jurídica – CONJUR não está autorizada a negar aplicação à súmula 
n.º 34 da AGU e ao Parecer vinculante n.º GQ – 161. 

85. Conquanto o entendimento jurisprudencial atual constitua um verdadeiro 
signaling de que os atos administrativos praticados de acordo com a orientação 
plasmada na súmula n.º 34 da AGU e do Parecer vinculante n.º GQ – 161 
poderão ser passíveis de revisão pelo Judiciário, a CONJUR/MP está jungida ao 
entendimento exarado pelos órgãos de direção superior da Advocacia-Geral da 
União. 
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86. Feitas essa considerações em derredor do tema, é possível concluir, em 
resposta às indagações formuladas pela Secretaria de Recursos Humanos deste 
Ministério: 

a) nem todo pagamento indevido que renda ensejo à reposição ao 
erário, nos termos do art. 46 da Lei n.º 8.112/90, configura ato 
ilícito, porquanto, em alguns casos, referidos pagamentos são 
realizados por força de errônea interpretação ou má aplicação da Lei 
pela Administração Pública. 

b) a ação constitucional de ressarcimento terá a natureza 
imprescritível tão-somente quanto o dano causado à Fazenda 
Pública decorrer de conduta ilícita – contrária a uma norma jurídica 
– do servidor ou mesmo de terceiro particular, que não entretenha 
nenhum vínculo funcional com a Administração Pública; 

c) no presente caso, apesar de haver-se reconhecido a boa-fé dos 
servidores que receberam proventos de aposentadoria proporcional 
em valores maiores do que o efetivamente devido, não se pode 
constatar, a partir dos elementos informativos constantes dos autos, 
se o erro na concessão de aposentadoria decorreu de errônea 
aplicação da Lei ou se de um erro material (operacional), de modo 
que a reposição ao erário deverá ser exigida se constatada a 
ocorrência desta última hipótese; 

d) de relação aos prazos para se efetuar a reposição, deverá ser 
observado, salvo melhor juízo, o prazo prescricional de cinco anos 
para efetivar a cobrança na via administrativa – observando-se que a 
utilização, o exercício, do meio de cobrança administrativa não está 
sujeita a prazo decadencial -, e o prazo prescricional de 05 (cinco) 
anos para o ajuizamento de ação judicial cujo objeto consista na 
pretensão de cobrança de referidos valores; 

e) por fim, no tocante ao termo a quo para o transcurso dos citados 
prazos, deverá ser seguida a orientação de que o termo inicial é o 
mesmo: a data da efetivação de cada pagamento indevido. 

87. Sem embargo dessas conclusões, não se pode perder de vista que foi 
demonstrada nos autos a existência de funda controvérsia em relação aos 
questionamentos realizados pela Secretaria de Recursos Humanos – 
SRH/MP, manifestada, inclusive, pela divergência do entendimento 
exposto neste opinativo com a orientação prevalente no âmbito desta 
CONJUR/MP, firmada no PARECER/MP/CONJUR/FB/N.º 0014 – 
7.9/2009 (anexo aos autos); que foi demonstrada, ainda, a existência de 
uma nova tendência jurisprudencial em relação ao tema de reposição 
de verbas ao erário, circunstância que traz à tona o debate acerca da 
necessidade, ou não, de reavaliar-se o entendimento plasmado na 
súmula n.º 34 da AGU; e considerando, por fim, a existência de diversos 
processos em curso na Secretaria de Recursos Humanos deste Ministério, 
onde são formuladas indagações semelhantes àquelas articuladas na Nota 
Técnica n.º 89/COGES/DENOP/SRH/MP (fls. 215/218), o que denota 
inegavelmente a repercussão geral da matéria, esta Consultoria Jurídica tem 
por bem, com fundamento do art. 4º, X, da Lei Complementar n.º 73/1993, 
sugerir o envio dos autos à Consultoria-Geral da União, com remessa de 
cópia desta manifestação pra a Coordenação-Geral de Elaboração, 
Sistematização e Aplicação de Normas deste Ministério – COGES-
SRH/MP.              
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7.  Por sua vez, o Departamento de Orientação e Coordenação de Órgãos 

Jurídicos da Consultoria-Geral da União da Advocacia-Geral da União, por meio do 

PARECER N.º 174/2010/DECOR/CGU/AGU, manifestou-se nestes termos: 

8. Descartada a imprescritibilidade do § 5º do artigo 37 da Constituição Federal, 
tem-se que o prazo final para ajuizamento da ação de cobrança, caso os valores 
em debate não sejam restituídos administrativamente, nos termos do artigo 46 
da lei 8.112/90, será de 5 (cinco) anos a contar do ato administrativo que 
consubstanciou o poder de autotela da administração pública e reviu os 
pagamentos realizados a maior. Recorde-se que a administração pública possui 
cinco anos para anular o ato ilegal, nos termos do artigo 54, da Lei n. 
9.784/1999: 

Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de 
que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco 
anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-
fé. 
§ 1º No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência 
contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. 
§ 2º Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de 
autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato. 

9. Uma vez anulado o ato, este perde sua validade e os efeitos daí decorrentes 
operam-se ex tunc. Surge, a partir de então, a pretensão de a administração 
pública cobrar, judicialmente, as parcelas que foram pagas a maior. O 
ajuizamento de tal demanda submete-se à prescrição quinquenal, podendo 
alcançar o valor referente o montante pago indevidamente dentro do quinquênio 
que antecedeu o reconhecimento do erro de cálculo da aposentadoria. 

10. Tal prazo decorre de uma construção pretoriana que foi bem delineada no 
acórdão do REsp 781.601/DF. Alí, foi vencida a Ministra 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, prevalecendo o entendimento do Ministro 
xxxxxxxxxxxxx, segundo o qual “em se tratando de relação decorre do Direito 

Público, afasta-se a aplicação do Cód. Civil e do Cód. Tributário, (...) o prazo 
prescricional para a cobrança de crédito de natureza administrativa deve ser 
fixado em cinco anos, nos termos do Decreto n.º 20.910/32, em obediência ao 
princípio da igualdade”. 

  (...) 

11. Outro ponto a considerar é o fato de que o referido prazo prescricional 
atinente ao ajuizamento da respectiva ação de cobrança terá seu curso suspenso, 
em caso de impugnação administrativa por parte dos aposentados que vinham 
percebendo seus benefícios a maior. Trata-se da Inteligência do artigo 4º do 
Decreto-lei 20.910/32, verbis: 

Art. 4º - Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no 
reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada liquida, 
tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apura-
la. 

- IV – 

12. Por fim, quanto à propalada tendência jurisprudencial de eximir o 
beneficiado da obrigação de restituir aos cofres públicos aquilo que recebeu a 
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maior, diante, exclusivamente, da existência de boa fé, não há como se 
compactuar com tal entendimento. 

13. A Súmula da AGU n.º 34 indica requisitos mínimos para a dispensabilidade 
do dever de recompor o erário, quais sejam: boa fé do beneficiário; e pagamento 
efetuado em virtude de errônea ou inadequada interpretação da lei por parte da 
Administração Pública. Não preenchidos tais requisitos, prevalece a regra geral 
que veda o enriquecimento sem causa, e reafirma a indisponibilidade do 
patrimônio público. 

14. Salvo melhor juízo, pensar-se na boa-fé como elemento suficiente a eximir o 
beneficiário de recompor o erário parte da falsa premissa de que inexistem erros 
no âmbito da administração pública. Isto porque, à luz do pensamento invocado, 
qualquer pagamento a maior realizado pela administração, nas hipóteses de não 
concorrência de culpa por parte do beneficiário, significa chancelar o erro, 
tornando-o plenamente válido e eficaz. Qualquer equívoco de digitação, por 
exemplo, será insuscetível de correção, podendo, por conta disto, ensejar 
vultosos danos ao erário. 

15. Não há dúvidas que esta interpretação de pretensão universalista dará espaço 
a hipóteses extremas, tendo-se, no futuro, de desenvolver esforços 
hermenêuticos que corroborem esta construção jurisprudencial por meio de uma 
regulamentação especial voltada à remediação das exceções construídas por 
suas inerentes inconsistências. Inexiste coerência nesta conduta, sendo que o 
entendimento sufragado administrativamente por meio da Súmula da AGU n.º 
34 anda bem em eximir o beneficiário do dever de restituir apenas quando sua 
boa fé se fizer acompanhar de uma interpretação errada da lei por parte da 
administração. Tal isenção é hipótese excepcional, buscando apenas garantir a 
segurança jurídica ao evitar que o servidor/aposentado/pensionista seja 
surpreendido pela mudança de interpretação que, à época, lhe era favorável. 

16. A regra, contudo, deve ser preservada. Um simples erro de digitação não 
pode ter o condão de enriquecer seja lá quem for, em desfavor do patrimônio e 
interesse públicos. Na quase totalidade dos casos, onde não há concorrência do 
beneficiário, existirá boa fé. A impossibilidade de recomposição dos cofres 
públicos em virtude da mera ocorrência deste ânimo representa o sepultamento 
do direito dever de o INSS rever seus atos quando eivados de nulidade, 
sufragando regime jurídico incompatível com a principiologia insculpida no 
ordenamento jurídico brasileiro. 

- V – 

17. Diante destas considerações, conclui-se: pela não incidência da regra do § 
5º do artigo 37 da Constituição Federal ao caso dos autos; pela existência 
de prazo decadencial de cinco anos para a administração rever o ato 
concessório da aposentadoria; pela existência de prazo prescricional 
quinquenal para o ajuizamento, quando necessário, da ação de cobrança, a 
contar do ato administrativo que declarou o erro de cálculo; pela 
manutenção do inteiro teor da Súmula da AGU n.º 34.                 

8.  Conforme DESPACHO N.º 135/2010/MCL/CGU/AGU, de 09 de 

dezembro de 2010, da Senhora Coordenadora-Geral de Orientação do 

DECOR/CGU/AGU, foi acolhido com ressalvas às conclusões alcançadas no 

PARECER N.º 174/2010/DECOR/CGU/AGU do Advogado da União, Dr. Daniel Silva 

Passos, nos seguintes termos: 
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2. A Consultoria Jurídica do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
instou-se a avaliar, dentre outros, a necessidade de alterar o entendimento 
firmado na súmula da AGU em razão da tendência dos tribunais pátrios em 
exigir apenas a boa-fé para afastar a restituição de pagamento feito 
irregularmente ao servidor. 

3. A discussão do assunto veio a baila em razão da situação fática apreciada nos 
autos pela SRH/MPOG referente a servidores aposentados que estariam 
recebendo valor a maior em seus proventos de aposentadoria decorrente de erro 
de cálculo. 

4. Acerca do prazo para a Administração Pública desconstituir seus atos eivados 
de ilegalidade não houve divergência entre o entendimento firmado por este 
Departamento e aquele trazido pela CONJUR/MPOG, convergindo para a 
própria literalidade do art. 54 da Lei n.º 9.784/99 que disciplina o prazo de 5 
(cinco) anos para promover essa desconstituição. 

5. Com relação à necessidade de alteração da súmula 34 desta Advocacia-Geral 
da União entendo pertinentes as ponderações feitas no presente opinativo, no 
sentido que somente a boa-fé, por si só, não basta para eximir o servidor de 
restituir aquilo que lhe fora pago indevidamente. É necessário observar outras 
circunstâncias de modo a não haver o locupletamento indevido. 

6. Mas, sobre isso entendo, s.m.j, que compete à Secretaria-Geral de 
Contencioso, a teor do art. 4º do Ato Regimental n.º 1/2008, avaliar 
conclusivamente a necessidade ou não de alteração da sobredita súmula. 

  7. Ante o exposto, em sendo acolhida a presente manifestação, sugiro: 

a) encaminhamento de cópia do PARECER/MP/CONJUR/JPA/N.º 0398-
3.27/2010 e da presente manifestação à Secretaria-Geral de Contencioso, nos 
termos do art. 4º do Ato Regimental n.º 1/2008, para avaliação conclusiva da 
necessidade ou não de alteração da súmula 34 da AGU; 

b) restituição dos autos à Consultoria Jurídica do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão; 

9.  Assim, mediante Despacho do Consultor-Geral da União n.º 1495/2012, 

foi aprovado o Parecer n.º 174/2010/DECOR/CGU/AGU, nos termos do Despacho n.º 

135/2010/MCL/CGU/AGU.  

10.  Diante do exposto, esta Divisão corrobora com o entendimento firmado 

pela Consultoria Jurídica deste Ministério, objeto do PARECER/MP/CONJUR/JPA/N.º 

0398 – 3.27/2010, de 31 de março de 2010, cuja conclusão consta do item 86 do 

referido Parecer, assim como as conclusões estampadas no item 17 do PARECER N.º 

174/2010/DECOR/CGU/AGU, de 27 de abril de 2010, observado o Despacho n.º 

135/2010/MCL/CGU, de 09 de dezembro de 2010, pela não incidência da regra do § 5º 

do artigo 37 da Constituição Federal ao caso dos autos; pela existência de prazo 

decadencial de cinco anos para a administração rever o ato concessório da 

aposentadoria; pela existência de prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento, 
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quando necessário, da ação de cobrança, a contar do ato administrativo que declarou o 

erro de cálculo, e ainda, que compete à Secretaria-Geral de Contencioso, a teor do art. 4º 

do Ato Regimental n.º 1/2008, avaliar conclusivamente a necessidade ou não de 

alteração da Súmula 34 da Advocacia-Geral da União. 

11.  Ademais, cabe esclarecer que por meio da Súmula AGU nº 71, de 9 de 

setembro de 2013, publicada no DOU de 12 de setembro de 2013, seção 1, foi alterada a 

Súmula nº 34, da Advocacia-Geral da União, publicada no DOU, seção 1, de 17/09; 

18/09 e 19/09/2008, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

“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.”     
 
 

12.  Relevante informar que no tocante à aplicabilidade do prazo decadencial 

de 5 (cinco) anos previsto no art. 54 da Lei nº 9.784, de 1999, posteriormente ao 

entendimento acima mencionado,  o Departamento de Coordenação e Orientação de 

Órgãos Jurídicos nos termos do PARECER Nº 67/2012/DECOR/CGU/AGU, aprovado 

pela Coordenação-Geral de Orientação do DECOR/CGU/AGU, assim como por 

Despacho do Consultor-Geral da União nº 1528/2012, manifestou-se nestes termos: 

  23. Diante de todo o exposto, opina-se que: 
a) A Administração Pública deve buscar a restituição de valores pagos a 
servidores públicos em virtude de atos administrativos editados com erro 
material que lhes tenham gerado efeitos favoráveis; 
b) Aplica-se o prazo decadencial de 5 (cinco) anos previsto no art. 54 da Lei nº 
9.784, de 1999, aos atos administrativos editados com erro material da 
Administração de que decorram efeitos favoráveis aos destinatários, a contar da 
data do primeiro pagamento, nos casos de efeitos patrimoniais contínuos; e 
c) A Administração Pública deve estancar os pagamentos quando detectar o 
vício. 
 
  

13.  No que concerne à reposição de valores ao erário, cabe destacar que esta 

Secretaria de Gestão Pública editou a Orientação Normativa nº 5, de 21 de fevereiro de 

2013, a qual estabelece os procedimentos a serem adotados, pelos órgãos e entidades do 

Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal – SIPEC, para a reposição 

ao erário. 

 

 

14.  A referida Orientação Normativa, em seu art. 3º, estabeleceu o seguinte: 

§ 4º Não estarão sujeitos à reposição ao erário os valores recebidos de boa-fé 
pelo servidor, aposentado ou beneficiário de pensão civil, em decorrência de 
errônea ou inadequada interpretação da lei por parte da administração pública. 



L:/SEGEP/DENOP/DIPVS/DOCs DIPVS A PARTIR DE OUT.2011/Benefícios da Seguridade 
Social/Aposentadoria/2013/Raimundo/NI – INSS – ressarcimento ao erário e prescrição quinquenal.  

§ 5º Na hipótese de dúvida quanto ao reconhecimento de boa-fé alegada pelo 
interessado, ou a respeito da incidência dos institutos da prescrição ou 
decadência, o dirigente de recursos humanos poderá submeter o processo 
administrativo à análise do respectivo órgão de assessoramento jurídico. 

 

 

15.  Em relação ao caso posto em voga, há de se destacar que o assunto já foi 

analisado pela CONJUR/MP e CGU/AGU, objeto do 

PARECER/MP/CONJUR/JPA/N.º 0398 – 3.27/2010, de 31 de março de 2010, cuja 

conclusão consta do item 86 do referido Parecer, assim como as conclusões estampadas 

no item 17 do PARECER N.º 174/2010/DECOR/CGU/AGU, de 27 de abril de 2010, 

observado o Despacho n.º 135/2010/MCL/CGU, de 09 de dezembro de 2010. 

  

16.  Posto isto, sugere-se a devolução dos autos à Coordenação-Geral de 

Administração de Recursos Humanos do Instituto Nacional do Seguro Social, para 

conhecimento e adoção das providências pertinentes ao caso.   

   À consideração da Senhora Coordenadora-Geral.  
 

Brasília,    18    de      setembro               de 2013. 
   
 

RAIMUNDO BELARMINO COSTA EDILCE JANE LIMA CASSIANO 
Matrícula SIAPE n.º 1052423 Chefe da DIPVS – Substituto   

 
  De acordo. Ao Senhor Diretor para apreciação. 

 
Brasília,   20     de       setembro              de 2013. 

 
 

ANA CRISTINA SÁ TELES D’ÁVILA 
Coordenadora-Geral de Elaboração, Orientação e Consolidação das Normas 

 
   
Aprovo. Encaminhe-se os autos à Coordenação-Geral de Administração 

de Recursos Humanos do Instituto Nacional de Seguro Social, na forma proposta. 
 

Brasília,    20     de     setembro               de 2013. 
 
 
 

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

 
 

 


