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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 
Secretaria de Gestão Pública 

Departamento de Normas e Procedimentos Judiciais de Pessoal 
Coordenação-Geral de Elaboração, Orientação e Consolidação das Normas  

 

 

 

NOTA INFORMATIVA Nº 331/2013/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP 

Assunto: Aposentadoria Voluntária – restituição ao erário de valores recebidos 
indevidamente por servidor.    
 

 
 

 
SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

1.   Provenientes da Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas deste Ministério 

do Planejamento, Orçamento e Gestão – COGEP/MP, vieram os autos a então 

Coordenação-Geral de Elaboração, Sistematização e Aplicação das Normas, solicitando 

pronunciamento conclusivo sobre pedido de reconsideração de decisão relativa à 

restituição ao erário de valores recebidos indevidamente por servidor.   

 

2.  Caberá ao órgão atender o disposto na Orientação Normativa nº 5, de 21 de 

fevereiro de 2013, publicada no DOU de 22 de fevereiro de 2013, seção I, págs. 107 e 108, 

que estabelece os procedimentos a serem adotados, pelos órgãos e entidades do Sistema de 

Pessoal Civil da Administração Pública Federal – SIPEC, para a reposição ao Erário. 

 

3.  Eventual dúvida quanto ao reconhecimento da boa fé por parte de servidor, 

o dirigente de recursos humanos poderá submeter o processo administrativo à análise do 

respectivo órgão jurídico. No tocante a recurso interposto por servidor deverá observar o 

disposto nos arts. 56 e 65 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, ressaltando que em 

nenhuma hipótese, o órgão central do SIPEC constituirá instância recursal de processos 

administrativos com vistas à reposição ao Erário de que trata a citada ON nº 5, de 2013. 
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4.  Pelo envio dos autos à Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas deste 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, para conhecimento e adoção das 

providências pertinentes.  

INFORMAÇÃO 

5.  Os autos tratam de pedido de reconsideração do servidor 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, em face da decisão de fl. 233 da COGEP/MP1 

decorrente da solicitação constante nos Ofícios nºs 14.832 e 

30966/DPSES/SP/SFC/CGU/PR/2010, da Diretoria de Auditoria de Pessoal, Previdência e 

Trabalho, da Controladoria Geral da União, sobre as providências adotadas quanto às 

reposições de valores ao erário referente a isenções de imposto de renda e a apuração de 

responsabilidade, conforme artigos 46 e 143, respectivamente, da Lei nº 8.112/1990, 

quanto ao período em que o servidor esteve aposentado por invalidez permanente e 

exerceu atividade laboral no Serviço Social do Comércio – Administração do Distrito 

Federal.  

6.  Sobre o assunto, informamos que esta Secretaria de Gestão Pública emitiu a 

Orientação Normativa nº 5, de 21 de fevereiro de 2013, publicada no DOU de 22 de 

fevereiro de 2013, seção I, págs. 107 e 108, que estabelece os procedimentos a serem 

adotados, pelos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública 

Federal – SIPEC, para a reposição ao Erário.  

7.  Assim, deve-se destacar que em caso de dúvida quanto ao reconhecimento 

da boa fé alegada pelo interessado, o dirigente de recursos humanos poderá submeter o 

processo administrativo à análise do respectivo órgão jurídico. No tocante a recurso 

interposto por servidor deverá observar o disposto nos arts. 56 e 65 da Lei nº 9.784, de 29 

de janeiro de 1999, ressaltando que em nenhuma hipótese, o órgão central do SIPEC 

constituirá instância recursal de processos administrativos com vistas à reposição ao Erário 

de que trata a citada ON nº 5, de 2013. 

 

 

 

                                                 
1 Comunicado nº 2128/COGEP/MP, de 26 de novembro de 2010, trata de reposição ao erário na forma do art. 46 
da Lei nº 8.112/90. 
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8.  Com esta informação, sugere-se o encaminhamento dos autos à 

Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas deste Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão, para conhecimento e adoção das providências pertinentes.  

    
À consideração da Senhora Coordenadora-Geral Substituta. 

 
Brasília, 16 de julho de 2013. 

 
 
 

 
RAIMUNDO BELARMINO COSTA EDILCE JANE LIMA CASSIANO 

Matrícula SIAPE n.º 1052423 Chefe da DIPVS – Substituta   
 

 

De acordo. Ao Senhor Diretor para apreciação. 
 

Brasília, 16 de julho de 2013. 
 
 

                 MARA CLÉLIA BRITO ALVES 

Coordenadora-Geral de Elaboração, Orientação e Consolidação das Normas 
Substituta 

 
Aprovo. Encaminhem-se os autos à Coordenação-Geral de Gestão de 

Pessoas deste Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, na forma proposta. 
 

Brasília, 16 de julho de 2013. 

 
 

 
 

ROGÉRIO XAVIER ROCHA 

Diretor do Departamento de Normas e Procedimentos Judiciais de Pessoal 


