
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

DEPARTAMENTO DE CONTENCIOSO

ORIENTAÇÃO JUDICIAL  n. 00041/2020/DEPCONT/PGF/AGU

DISPÕE SOBRE A IMPOSSIBILIDADE  DOS ÓRGÃOS DE
EXECUÇÃO  DA  PROCURADORIA-GERAL  FEDERAL
QUE ATUAM NA DEFESA DO INSS DE PLEITEAREM,
EM  JUÍZO,  A  COBRANÇA  OU  COMPENSAÇÃO
DE PARCELAS DE AUXÍLIO EMERGENCIAL,  DIANTE
DA ILEGITIMIDADE PROCESSUAL DA AUTARQUIA.

O  DIRETOR  DO  DEPARTAMENTO  DE  CONTENCIOSO  DA  PROCURADORIA-GERAL
FEDERAL, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo Procurador-Geral Federal, por meio do artigo 32, inciso
VII, da Portaria PGF nº 338, de 12 de maio de 2016,

Considerando que a Lei nº 13.982, de 02 de abril de 2020 estabeleceu medidas excepcionais de proteção
social a serem adotadas durante o período da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus (Covid-19),

Considerando  que  dentre  as  medidas  de  enfrentamento  da  situação  de  emergência  de  saúde  pública
instituiu-se o auxílio emergencial, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 2º da Lei nº 13.982, de 2020,

Considerando que o inciso III do art. 2º da Lei nº 13.982, de 2020 determina que o auxílio emergencial
não será devido aos titulares de beneficiários previdenciários ou assistenciais do seguro-desemprego ou de programas de
transferência de renda federal,  ressalvado o Bolsa-Família,

Considerando que a Consultoria Jurídica do Ministério da Cidadania - CONJUR/MC e a Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional  -  PGFN assentaram o entendimento acerca da ilicitude do auxílio  emergencial  de forma
retroativa,  tomando por base o fato  de que o evento futuro concernente à  concessão do benefício  previdenciário  ou
assistencial  operacionalizada  pela  autarquia  previdenciária  tem  o  condão  de  tornar  ilícita  aquela  verba  emergencial
concedida de acordo com os parâmetros legais,

Considerando  que  diante  do  reconhecimento  da  ilicitude  da  verba  do  auxílio  emergencial,  carece
a Autarquia Previdenciária de legitimidade processual  para pleitear quaisquer medidas ressarcitórias, em face do disposto
nos artigos 17 e 18 do Código de Processo Civil,

Considerando que a gestão do auxílio emergencial pertence ao Ministério da Cidadania/União, na forma
definida no Decreto nº 10.316, de 2020, o qual é representada em juízo pela Procuradoria-Geral da União - PGU,
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Considerando a existência de fluxo específico delineado pelo Ministério da Cidadania para recomposição
dos valores indevidamente auferidos a título de auxílio emergencial,

Considerando que a Autarquia Previdenciária, por meio da NOTA n. 00059/2020/COBEN/PFE-INSS-
SEDE/PGF/AGU (Seq. 33), curvou-se, à luz das premissas acima expostas, aos  entendimentos da Consultoria Jurídica do
Ministério da Cidadania  - CONJUR/MC e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN,

Considerando  que  a  solução  a  ser  adotada  para  o  caso  de  compensação  das  parcelas  de  auxílio
emergencial  pagas  indevidamente  nos  processos  judiciais  que  discutam  benefícios  previdenciários  ou  assistenciais
demanda ainda apreciação da Consultoria-Geral da União e que há urgência na uniformização da atuação dos órgãos de
execução da PGF na matéria previdenciária, pelo menos de forma provisória, e

Considerando as manifestações contidas no NUP 00695.000458/2020-40.

ORIENTA

Os órgãos de execução da Procuradoria-Geral Federal que atuam na defesa do INSS a se abster de adotar
medidas  processuais  no  âmbito  judicial  pleiteando  a  cobrança  de  valores  recebidos  a  título  de  auxílio  emergencial
anteriormente à concessão de benefícios previdenciários/assistenciais ou, ainda, a compensação com créditos derivados do
reconhecimento do direito à percepção dos mesmos, em face da ilegitimidade da autarquia previdenciária nos termos dos
arts. 17 e 18 do CPC.

Na  hipótese  de  eventual  intimação  para  dizer  acerca  do  procedimento  existente  para  devolução  de
quantias  recebidas  de  forma  indevida  a  título  do  auxílio  emergencial,  informar  que  o  Ministério  da  Cidadania
disponibilizou  o  sistema  Devolução  de  Valores  do  Auxílio  Emergencial  COVID-19
(https://devolucaoauxilioemergencial.cidadania.gov.br/),  destinado  à  restituição  voluntária  e  geral  de  valores
indevidamente recebidos por beneficiários do referido auxílio, o qual permite gerar a Guia de Recolhimento da União
(GRU) para efetuar a devolução.

As  manifestações  que  embasaram  a  presente  orientação  estão  disponíveis  no  NUP
00695.000458/2020-40.

Brasília,  23 de novembro de 2020.

VITOR FERNANDO GONÇALVES CORDULA

Diretor do Departamento de Contencioso/PGF

Atenção,  a  consulta  ao  processo  eletrônico  está  disponível  em  http://sapiens.agu.gov.br  mediante  o
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fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 00695000458202040 e da chave de acesso 4ad68719

Documento  assinado  eletronicamente  por  VITOR  FERNANDO  GONCALVES  CORDULA,  de  acordo  com  os
normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 534997069 no
endereço  eletrônico  http://sapiens.agu.gov.br.  Informações  adicionais:  Signatário  (a):  VITOR  FERNANDO
GONCALVES  CORDULA.  Data  e  Hora:  02-12-2020  19:25.  Número  de  Série:  17133081.  Emissor:  Autoridade
Certificadora SERPRORFBv5.
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