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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 TÉCNICA Nº  90 /2012/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP 
 
 
Assunto: Abono de Permanência 
 
 
           

SUMÁRIO EXECUTIVO 

1.   A Coordenação-Geral de Administração de Pessoal do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento encaminha os autos, que tratam de solicitação de servidor para tornar 

nulo o ato que determinou a inclusão em sua folha de pagamento da restituição ao erário de 

valores relativos à Contribuição ao Plano de Seguridade Social (rubrica de caráter 

remuneratório) percebida cumulativamente com o Abono de Permanência, no período de junho 

de 2004 a abril de 2008. 

ANÁLISE 

2.  Informa-se que o órgão não apresenta dúvidas quanto à aplicação da legislação de 

recursos humanos, momento em que esta Secretaria de Gestão Pública deveria ser provocada. 

Infere-se que a demanda do consulente esteja assentada no desejo de que esta SEGEP/MP profira 

decisão quanto ao pleito do servidor, tarefa que é de competência do órgão ao qual aquele se 

vincula. 

3.  No entanto, com vistas a subsidiar a autoridade competente na tomada de decisão, 

esclarecemos que a Súmula AGU nº 34, de 2008, e o Parecer GQ nº 161, de 1998, exige, para a 

não restituição de valores pagos indevidamente, que haja a errônea interpretação da lei, a qual 

deve estar consignada em algum ato proferido pela Administração, conforme observa-se em 

transcrição do referido parecer. 

16. A errônea interpretação da lei deve estar expressa em um ato qualquer da 

Administração: uma norma legal de hierarquia inferior à lei (decreto, portaria, instrução 

normativa), um despacho administrativo, um parecer jurídico que tenha força normativa. 

Da mesma forma, a mudança de orientação, após constatado o equívoco. 
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4.  Ademais, a Advocacia-Geral da União se pronunciou, por intermédio do 

PARECER/DAJI/GAB/AGU Nº 003/2009, publicado no DOU de 05/08/2009, quanto à 

restituição ao erário quando da ocorrência de erro material, in verbis: 

12.De fato, é um imperativo de ordem legal e ética que valores recebidos indevidamente, 
mesmo que por um lapso da Administração, sejam devolvidos ao erário, em respeito ao 
ordenamento pátrio protetor das verbas públicas e contrário ao enriquecimento sem causa.  
13.E vale destacar que os comandos do art. 46 aplicam-se a todos os casos de restituição 
ao erário nele tratados ou que com ele guardem estreita relação. Não é plausível a 
alegação de que os procedimentos de reposição só seriam possíveis nos casos de 
recebimento ilícito ou de má-fé. A lei não dispõe nesse sentido nem permite tal 
entendimento desviado do vital princípio da supremacia do interesse público, que 
resguarda os interesses de toda a coletividade, e não só do Poder Público.  
14.Mesmo existindo a alegada boa-fé, ao perceber o equívoco, a Administração deve 
suspender o pagamento e buscar o ressarcimento, como ocorre na hipótese, pois os 
princípios da legalidade e da supremacia do interesse público não permitem que o 
patrimônio público seja lesado. A boa-fé do interessado jamais poderia gerar seu 
enriquecimento sem causa, não havendo respaldo para tanto no sistema jurídico 
brasileiro.  
15.O caso dos autos não encontra correspondência com a hipótese tratada na Súmula nº 
34 da AGU, de 16 de setembro de 2008. Para tanto, deve-se, a priori, verificar o que 
dispõe a referida Súmula, in verbis:  
"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".  
16.Os termos estritos da Súmula exigem para a sua aplicação, a ocorrência de errônea ou 
inadequada interpretação da lei por parte da Administração Pública, os quais não estão 
presentes no presente processo.  
17.No caso em epígrafe, a pensionista foi beneficiada ilegalmente em razão de erro 
originado do sistema SIAPE, conforme informado no despacho de fl. 86. Portanto, 
verifica-se claramente não se tratar de interpretação errônea da lei ou mudança de 
orientação jurídica.  
18.No caso de erro material da Administração, em face do dever de auto-tutela, do 
princípio da legalidade estrito senso e da vedação do enriquecimento sem causa, não pode 
o interessado se beneficiar de erro que não decorra de falha interpretativa, por natureza 
com maior grau de complexidade.  
19.Ademais, um dos precedentes oferecidos para embasar a Súmula 34 da AGU, trata 
justamente da necessidade de reposição ao erário em caso da ocorrência de mero erro 
material.  
20.O Recurso Especial nº 643.709/PR, cujo acórdão foi exarado em 03 de abril de 2007, 
estabeleceu que se o pagamento foi fruto de erro material da Administração, que fez com 
que o servidor recebesse integralmente valor de gratificação sem a contraprestação do 
serviço, não há que se falar em boa-fé. Assim, descaracterizado o elemento subjetivo da 
conduta do servidor, torna-se exigível in totum a devolução dos valores recebidos 
indevidamente.  
... 
22.Assim, em face dos estritos termos da Súmula 34 da AGU, bem como em virtude do 
disposto no Recurso Especial nº 643.709/PR, em se tratando de erro material da 
Administração deve aquele que recebeu valores indevidamente restituí-los ao erário.  
23.Destarte, o posicionamento ora exposto prestigia os princípios da vedação ao 
enriquecimento sem causa, da supremacia do interesse público, da moralidade e da 
legalidade, razão pela qual se faz necessária a reposição dos valores indevidamente 
recebidos.  
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5.  Cite-se, ainda, a NOTA/Nº 0402-7.1/2012/DP/CONJUR-MP/CGU/AGU, da 

Consultoria deste Ministério, que informa: a) em se tratando de ressarcimento ao erário, é 

imprescindível a anuência prévia do servidor para se efetuar desconto da folha de pagamento; em 

caso de discordância do agente causador do dano, a União deverá buscar o ressarcimento em 

juízo; b) se a hipótese for de reposição ao erário em virtude de pagamento indevido, não é 

necessária a concordância do servidor, bastando que lhe sejam oferecidos o contraditório e a 

ampla defesa nos processos administrativos correspondentes. 

CONCLUSÃO 

6.  Desse modo, com vistas à análise da necessidade ou não de restituição de valores 

pagos indevidamente a servidor, é necessário que o Administrador Público observe as 

determinações contidas no Parecer GQ nº 161, de 1998, Súmula AGU nº 34, de 2008, 

PARECER/DAJI/GAB/AGU Nº 003/2009, da Advocacia-Geral da União, bem como as 

NOTA/Nº 0402-7.1/2012/DP/CONJUR-MP/CGU/AGU, da Consultoria deste Ministério. 

7.  Com estas informações, sugere-se o envio dos autos à Coordenação-Geral de 

Administração de Pessoas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para que, de 

posse das informações postas, emita pronunciamento definitivo e defina os procedimentos para 

seu cumprimento, se assim entender pertinente.  

  À consideração superior. 
Brasília,  11   de ABRIL  de 2012. 

 
 

TEOMAIR CORREIA DE OLIVEIRA 
Chefe de Divisão 

 
De acordo. À consideração superior. 

Brasília,  11  de ABRIL  de 2012.. 
 
 

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

 
Aprovo. Encaminhe-se à Coordenação-Geral de Administração de Pessoas do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, na forma proposta. 
Brasília,  12  de ABRIL  de 2012.. 

 
 

VALÉRIA PORTO 
Diretora do Departamento de Normas e Procedimentos Judiciais de Pessoal 


