
 

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

Diretoria de Gestão de Pessoas 

REPOSIÇÃO AO ERÁRIO – REQUERIMENTO DE PARCELAMENTO  
 

DADOS 

Nome 

Matrícula SIAPE Cargo 

Lotação 

Telefone E-mail 

Processo 

23115. 

 
(   ) AUTORIZO o parcelamento do débito total da reposição ao Erário referente ao processo 

supra, através de desconto em folha, na forma do artigo 46 da Lei 8.112/19901, em parcelas 

mensais correspondentes a 10% sobre o valor bruto da minha remuneração/provento/pensão. 

 
São Luís,           de  de    

 

 

 

 
 

Assinatura 
 

 
 

1 1 Art. 46. As reposições e indenizações ao erário, atualizadas até 30 de junho de 1994,  s erão 

previamente comunicadas ao servidor ativo, aposentado ou ao pensionista, para  p agamento, no 

prazo máximo de trinta dias, p odendo ser parceladas, a pedido do interessado. 

§ 1o O valor de cada parcela n ão poderá ser inferior ao correspondente a dez por cento da 

remuneração, provento ou pensão. 

§ 2o Quando o pagamento indevido houver ocorrido no mês anterior ao do processamento da 

folha, a reposição será feita imediatamente, em uma única parcela. 

§ 3o Na hipótese de valores recebidos em decorrência de cumprimento a decisão liminar, a tutela 

antecipada ou a sentença que venha a ser revogada ou rescindida, serão eles atualizados até a data 

da reposição. 

Art. 47. O servidor em débito com o erário, que for demitido, e xonerado ou que tiver sua 

aposentadoria ou disponibilidade cassada, terá o prazo de sessenta dias para quitar o débito. 

Parágrafo único. A  

d ívida ativa. 

não quitação do débito no prazo previsto implicará sua inscrição em 

2 Art. 59. Salvo disposição legal específica, é de dez dias o prazo para interposição de recurso 

administrativo, contado a partir da ciência ou divulgação oficial da decisão recorrida. 
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