
 

 

REPOSIÇÃO AO ERÁRIO 

1. O que é? 

Restituição de valores recebidos indevidamente por servidores, aposentados e 

beneficiários. 

 

2. Condições 

Percepção indevida de valores, constatada de ofício ou por iniciativa de interessado. 

 

3. Informações Importantes 

a) A reposição do valor apurado deverá ser feita mediante Guia de Recolhimento 

da União – GRU; 

b) Podendo ser feita em parcelas, a pedido do interessado, cujos valores serão de, 

no mínimo, 10% da remuneração ou provento, por intermédio de desconto em 

folha de pagamento; 

c) A reposição será feita em uma única parcela quando constatado pagamento 

indevido no mês anterior ao processamento da folha; 

d) A não quitação do débito no prazo previsto implicará sua inscrição em dívida 

ativa; 

e) Os valores percebidos antecipadamente pelo servidor, em razão de decisão 

liminar ou de sentença posteriormente cassada ou revista, deverão ser repostos 

no prazo de trinta dias, contados da notificação para fazê-lo, sob pena de 

inscrição em dívida ativa; 

f) O vencimento, a remuneração e o provento não serão objeto de arresto, 

sequestro ou penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos, resultantes 

de decisão judicial; 

g) A indenização de prejuízo dolosamente causado ao erário somente será 

liquidada por reposição na falta de outros bens que assegurem a exceção do 

débito pela via judicial; 

h) O recebimento indevido de benefícios do Plano de Seguridade Social do 

Servidor, havido por fraude, dolo ou má-fé, implicará devolução ao erário do 

total auferido, sem prejuízo da ação penal cabível. 

 

4. Fundamentação Legal 

 Arts 46, §§ 2º e 3º, arts. 47 e 48, o § 1º do art. 122 e o § 2º do art. 185 da Lei n.º 

8.112, de 11/12/90 (D.O.U. 12/12/90), alterada pela Lei 9.527, de 10/12/1997 

(D.O.U. 11/12/97); 



 Art. 9º da Lei n.º 8.177, de 01/03/91 (D.O.U. 04/03/91 - Suplemento) com 

redação dada pelo Art. 30 da Lei n.º 8.218, de 29/08/91 (D.O.U. 30/08/91); 

 Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999; 

 Orientação Normativa nº 5, de 21 de fevereiro de 2013. 

 

 

 

5. Fluxo do Processo  

Passo Setor Procedimento (Por Ofício) 
Procedimento (Por 

iniciativa do interessado) 

1 INTERESSADO - 
- Requerimento emitido 

pelo interessado 

2 COGEP 
- Abertura de Processo 

Administrativo 

- Abertura de Processo 

Administrativo 

3 SEPAG 

- Cálculo de Valores e 

Encaminhamento p/ Nota 

Técnica 

- Cálculo de Valores e 

Encaminhamento p/ Nota 

Técnica 

4 COGEP - Emissão de Nota Técnica - Emissão de Nota Técnica 

5 SEPAG 

- Emissão de Notificação e 

GRU 

- Envio p/ interessado 

- Emissão de Notificação e 

GRU 

- Envio p/ interessado 

6 INTERESSADO 
- Envio do Comprovante de 

Pagamento p/ COGEP 

- Envio do Comprovante de 

Pagamento p/ COGEP 

 


