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RESUMO

O presente estudo traz como tema A (im)prescritibilidade da pretensão de ressarcimento decorrente de ato de improbidade administrativa; 
apresenta para tanto a seguinte problemática: No que tange à prescritibilidade e à imprescritibilidade, qual a tese que predomina quando se trata 
das ações de ressarcimento por danos ao erário decorrente por ato de improbidade administrativa, considerando a parte final do art.37, §5º, da 
Constituição Federal de 1988? Tem-se que  a Lei de Improbidade prevê entre suas sanções o ressarcimento integral do dano, podendo ser 
pleiteada pela via da ação de improbidade administrativa; uma vez prescrita esta ação, a Administração Pública tem a prerrogativa de ingressar 
com a ação de ressarcimento por danos ao erário, sendo uma medida autônoma em relação àquela. Tem-se também o §5º do art. 37 da 
Constituição Federal acerca da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, que consiste na possibilidade que Administração 
Pública tem de ingressar em face do agente causador de danos, com finalidade de recomposição dos prejuízos causados ao patrimônio público, 
tendo em vista que se trata de bem da coletividade, sendo assim, qualquer lesão fere o interesse público. A justificativa para  a confecção do 
trabalho se dá principalmente em função das controvérsias jurisprudências e doutrinárias acerca do tema, entendendo-se, assim, haver 
necessidade de discorrer sobre o assunto a fim de dirimir dúvidas.  Desta forma, o presente artigo visa esclarecer a prerrogativa dada ao Estado 
de ingressar a qualquer momento com ação de ressarcimento por ato de improbidade, bem como a instabilidade nas relações jurídicas firmadas, 
dando ênfase aos principais argumentos jurídicos abordados pela doutrina e jurisprudência. Da mesma forma, buscar-se-ão examinar os 
entendimentos doutrinários e jurisprudenciais recentes sobre a temática na ordem jurídica, como forma de abordar os reflexos da (im)
prescritibilidade nas relações jurídicas firmadas entre o Estado e o causador do dano ao patrimônio público. Quanto à metodologia adotada, a 
pesquisa se sustentou em pesquisa bibliográfica e jurisprudencial. Foi possível notar que ainda é recorrente a tese da imprescritibilidade da ação 
de ressarcimento por danos ao erário por alguns doutrinadores, mas tal entendimento vem perdendo força em razão dos princípios gerais do 
direito, como da segurança jurídica, ampla defesa e devido processo legal, o que fundamenta a tese da prescritibilidade, sendo alegado por parte 
da doutrinária. Concluiu-se, por fim, que existem correntes doutrinárias que adotam a tese da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento, 
com fundamento na literalidade do dispositivo legal e nos princípios da supremacia e indisponibilidade do interesse público, como forma de 
preservação e conversação do patrimônio público. Enquanto que a tese da prescritibilidade é pautada na ausência de previsão expressa e clara no 
texto legal do termo “imprescritibilidade”, e também nos princípios da segurança jurídica, ampla defesa e devido processo legal, sendo basilares 
no Estado Democrático de Direito. Portanto, a jurisprudência reconhece a tese da prescritibilidade da ação de ressarcimento por danos ao erário 
decorrente de ilícito civil. Todavia, não adentrou na análise no caso de atos de improbidade administrativa, deixando para o futuro o 
questionamento da matéria.
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