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Introdução: A Constituição de 1988, em seu art. 37, § 5º, prevê expressamente que
\\\\\\\"A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer
agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas
ações de ressarcimento\\\\\\\" (BRASIL, CRFB/88, art. 37, on line). Esse dispositivo,
no entanto, é alvo de grandes divergências, pois tem sido objeto de interpretações
distintas. Pretende-se com esse trabalho, portanto, apresentar os pontos sobre os quais
pairam as principais celeumas tanto da doutrina quanto da jurisprudência, bem como
evidenciar a interpretação que melhor parece atender aos ditames constitucionais, em
especial os direitos individuais. Objetivo: Esse estudo tem como objetivo apresentar a
divergência em torno da prescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário,
evidenciando as diferentes posições existentes em torno do tema, a fim de contribuir
para que a aplicação do art. 37, §5º. da CF obedeça fielmente os limites impostos pela
própria Constituição Federal. Metodologia: No presente estudo, utilizou-se de uma
revisão de literatura, tendo sido empregada como metodologia a pesquisa bibliográfica,
por meio de consulta à doutrina e à jurisprudência, bem como a jornais e documentos
eletrônicos em geral. Resultados: Em que pese a prevalência do entendimento de que o
§ 5º. do art. 37 da Constituição Federal garante à pretensão de ressarcimento ao erário
o caráter da imprescritibilidade, certo é que a ausência de previsão expressa na norma
constitucional tem gerado grandes discussões doutrinárias e jurisprudenciais acerca do
tema e uma crescente aceitação da tese, ainda minoritária, da prescritibilidade de tais
ações.

Entender-se pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário acaba por
gerar incerteza jurídica, posto que a Fazenda Pública poderia incomodar, a qualquer
tempo, o administrado/servidor/particular de quem pretendesse a reparação, gerando a
este uma obrigação ad aeternum. Nesse sentido, a inércia da Administração Pública
provoca uma situação jurídica cujos efeitos se estabilizam no tempo, razão pela qual a
busca pela reparação após o decurso de tal lapso temporal esbarra no princípio da
boa-fé, bem como no princípio da proteção da confiança.

Por tudo isto, caberá ao STF, guardião da Constituição, se pronunciar acerca da
interpretação adequada e, se assim entender, decidir pela superação da tese da
imprescritibilidade, posto que desconsidera os princípios constitucionais da
prescritibilidade, da segurança jurídica, da boa-fé, da proteção da confiança, da
isonomia, bem como do contraditório e ampla defesa. Conclusão: A fixação, por lei, de
um prazo prescricional específico para as ações de ressarcimento ao erário parece ser a
medida que mais se amolda aos ditames constitucionais. Na ausência da norma, caberá
ao julgador se valer da hermenêutica, de modo a atuar em consonância com o texto
constitucional.
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