
 

 

REPOSIÇÃO AO ERÁRIO 

ROTINA DE REPOSIÇÃO AO ERÁRIO 

Perguntas e Respostas 

1. Como é feita a abertura de processo para o procedimento de reposição ao 

erário? 

Resposta – A abertura de processo de reposição ao erário pode ser realizada 

de Ofício, a pedido junto ao protocolo ou por procedimento no processo que 

originou o objeto da reposição. 

2. Como é feito o levantamento dos valores recebidos indevidamente? 

Resposta - O levantamento dos valores recebidos indevidamente em folha de 

pagamento é efetivado pela Divisão de Pagamento de Pessoal, no qual, a  

planilha de cálculos e a nota técnica fundamentam assim o procedimento. 

Logo em seguida, o processo administrativo é tramitado para a Divisão de 

Benefícios e Reposição ao Erário para prosseguimento. 

3. Qual a Divisão responsável pelo procedimento de reposição ao erário? 

Resposta - O procedimento de reposição ao erário é realizado pela Divisão de 

Benefícios e Reposição ao Erário – PR-4 e segue trâmites administrativos 

atendendo aos dispositivos legais.  

4. Como é feita a notificação sobre os valores recebidos indevidamente? 

Resposta - O interessado é notificado através de telegrama ou ofício 

considerando o endereço dos assentamentos funcionais, para comparecimento 

no endereço e prazo informado, com ou sem manifestação escrita. Na referida 

notificação é informado o nº do processo e o assunto pertinente que resultou a 

reposição ao erário. 

5. Caso o interessado não possa comparecer por algum motivo, como 

proceder? 

Resposta - Não podendo comparecer poderá ser representado por seu 

procurador legalmente constituído através de procuração com firma 

reconhecida. 



6. Comparecendo o interessado, qual o procedimento solicitado? 

Resposta - Serão fornecidas todas as informações e esclarecimentos 

pertinentes ao processo, será dada vista ao processo e esclarecidas as 

motivações da reposição, assinatura do Termo de Ciência, o interessado 

poderá requer cópia e apresentar manifestação escrita pertinente ao objeto da 

reposição ao erário. 

7. Para os casos em que o interessado possua vínculo com a folha de 

pagamento (SIAPE), o débito poderá ser parcelado? 

Resposta – Sim, para os casos em que o interessado possui vínculo com a 

Administração, o prazo para a quitação ou parcelamento em folha é de até 30 

dias. O servidor poderá optar pelo desconto em folha de pagamento, efetivado 

em conformidade com o art.46 da Lei 8.112/90, que estabelece que a parcela 

corresponda ao limite mínimo de 10(dez) por cento da remuneração do 

servidor, até a quitação do débito. 

8. Para os casos em que o interessado perdeu o vínculo com a Administração, 

como proceder?  

Resposta – Conforme artigo 47 da lei 8.112/90, a reposição deverá ser 

efetivada, no prazo máximo de 60 dias, considerando o valor integral do 

débito através da GRU (Guia de Recolhimento da União), que é fornecida 

pela Divisão de Benefícios e Reposição ao Erário. Essa acompanhará a 

confirmação do pagamento, registrará no histórico funcional e arquivará o 

processo. 

9. Caso não haja manifestação do interessado em 15 dias após o envio da 

notificação, o qual o procedimento? 

Resposta – Será enviando nova notificação com a decisão de reposição ao 

erário dos valores apurados, ofertando prazo para recurso em 10(dez) dias. 

10. Caso não haja manifestação do interessado em 10 dias após o envio da 2ª 

notificação, o qual o procedimento? 

Resposta - Caso não haja manifestação do interessado em 10 dias – envio e 

acompanhamento da 3ª notificação, com a GRU (Guia de Recolhimento da 

União com vencimento para 30 dias) 

11. Caso não haja manifestação após 30 dias do envio da 3ª notificação, o que 

poderá resultar?  

Resposta - A Divisão de Benefícios e Reposição ao Erário, esgotando todas as 

tentativas de contato, atualizará os valores, em seguida, encaminhará o 



processo para a Coordenação de Gestão de Pessoal-PR-4, solicitando análise e 

parecer, recomendando o encaminhamento para a Procuradoria Geral da 

UFRJ. Diante disso,  o processo poderá resultar na inscrição em Dívida Ativa 

da União. 

12. Quando o interessado não é localizado no endereço indicado, o qual o 

procedimento? 

Resposta - Será providenciada a publicação de Edital de Convocação em 

Diário Oficial da União ou jornal de grande circulação. 

13. O que acontece quando o processo é enviado para Dívida Ativa? 

Resposta – Os valores são atualizados com juros e correção monetária, a 

cobrança será feita pela Procuradoria-Geral Federal da 2ª Região, de forma 

administrativa e judicial. Na fase administrativa, o interessado poderá pagar o 

débito à vista ou parcelado, após essa fase, se dará a execução forçada 

propriamente dita, chamada fase “executiva” em que os débitos são propostos 

em execução fiscal e a cobrança passa a ser perante o judiciário com a 

representação pela Procuradoria-Geral Federal da 2º Região. O nome do 

interessado será inserido no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados 

do Setor Público Federal – CADIN. Nessa situação, o contribuinte fica 

impossibilitado de abrir contas e tomar empréstimos na rede bancária, de 

utilizar o limite do seu cheque especial e de participar de licitações públicas. 

Além disso, uma eventual restituição do Imposto de Renda fica bloqueada, só 

sendo liberada após o pagamento total do débito. 

14.  O procedimento de Reposição ao Erário está sujeito às Auditorias 

externas? 

Resposta – Sim, a Universidade Federal do Rio de Janeiro como autarquia 

federal, está sujeita a prestação de contas e auditorias dos Órgãos de controle 

como: o Tribunal de Contas da União, Ministério da Transparência, 

Fiscalização e Controladoria-Geral da União. Os processos de reposição ao 

erário também podem sofrer a apreciação do poder judiciário quando 

provocado. 

 


