
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS

PORTARIA Nº 342 DE 1º DE FEVEREIRO DE 2022

Dispõe sobre os procedimentos e orientações referentes à cobrança administra,va de créditos não
inscritos em dívida a,va e que não tenham natureza tributária, devidos à Universidade Federal de
Goiás.

O VICE-REITOR UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, no exercício da Reitoria, usando das atribuições que lhe confere o art. 56, inciso XV, do Regimento Geral,
aprovado pela RESOLUÇÃO CONJUNTA – CONSUNI/CEPEC/CONSELHO DE CURADORES Nº 01/2015, observando os termos da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e o
con,do no Processo nº 23070.069942/2021-17, RESOLVE:

CAPÍTULO I

DO OBJETO

Art. 1º  Esta Portaria regulamenta, no âmbito da Universidade Federal de Goiás, os procedimentos e orientações referentes à cobrança administra,va de
créditos não inscritos em dívida a,va e que não tenham natureza tributária, em conformidade com as normas gerais e diretrizes estabelecidas na Lei nº 9.784, de 29 de
janeiro de 1999.

Parágrafo único.  O disposto nesta Portaria aplica-se a todas as situações de cobrança de créditos não tributários, para as quais não haja procedimento
específico vigente.

CAPÍTULO II

DAS DEFINIÇÕES

Art. 2º  Para fins do disposto nesta Portaria, considera-se:

I - Unidade/Órgão responsável: unidade acadêmica ou órgão gestor do contrato; e

II - Autoridade competente de 1ª instância: autoridade que analisará a defesa e decidirá sobre a cons,tuição do crédito descritos nos incisos I, II e III do art.
8º desta Portaria.

CAPÍTULO III

DA APURAÇÃO DO CRÉDITO

Art. 3º  Compete à Unidade/Órgão responsável pela gestão do crédito apurar o valor original devido, providenciar a documentação que deu origem à dívida
e autuar processo para a cobrança.

Parágrafo único.  A critério da Unidade/Órgão responsável, o procedimento da cobrança poderá ser realizado nos mesmos autos do processo que deu origem
ao débito.

Art. 4º  O crédito será atualizado, conforme previsão contratual e legal.

§ 1º A atualização do crédito poderá ser solicitada à Diretoria de Contabilidade e Finanças, a par,r da apresentação das informações levantadas pela
Unidade/Órgão responsável, conforme disposto no art.  3º, tais como: valor original; data de vencimento;  contrato; eventual pagamento parcial  da dívida;  índice de
correção monetária; taxa de juros; e multa.

§ 2º Em caso de inexistência de previsão contratual, será aplicado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), com fundamento no Parecer nº
74/2015/DECOR/CGU/AGU, acrescido de juros moratórios de 1% a.m, conforme art. 406 do Código Civil e § 1º do art. 161 do Código Tributário Nacional.

CAPÍTULO IV

DA NOTIFICAÇÃO

Art. 5º  A no,ficação ao inadimplente será realizada pela Unidade/Órgão responsável, u,lizando o modelo constante no Anexo I, que deverá conter:

I - iden,ficação do inadimplente, formas de contato com a Ins,tuição, remota e presencialmente, com indicação do endereço no qual o interessado poderá
comparecer, e o número do processo administra,vo;

II - finalidade da in,mação;

III - informação da con,nuidade do processo independentemente da sua resposta ou de seu comparecimento;

IV - indicação dos fatos e fundamentos legais per,nentes;

V - prazo de 10 (dez) dias corridos para regularização do referido débito, por meio da quitação ou parcelamento, ou para apresentação de defesa;

VI -  valor do débito original e atualizado, data do vencimento e a respec,va GRU (Guia de Recolhimento da União); e

VII - informação de que, na ausência de pagamento, parcelamento ou apresentação de defesa, dentro do prazo es,pulado, o débito estará sujeito ao registro
no Cadastro Informa,vo de Créditos não quitados do Setor Público Federal - CADIN, observado o prazo de 75 (setenta e cinco) dias, contado da data de ciência da
no,ficação, com posterior encaminhamento à Procuradoria Geral Federal – PGF, para fins de inscrição na Dívida A,va.

Art. 6º  A no,ficação será realizada por ciência no processo, ou por um dos meios a seguir indicados, preferencialmente nesta ordem, devendo o expediente
encaminhado para o inadimplente e a confirmação de recebimento serem juntados aos autos:

I - e-mail, com a confirmação de recebimento;
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II - via postal, com aviso de recebimento (AR); e

III - telefone, diretamente com o(a) interessado(a), devendo ser informado todo o conteúdo do processo, a disponibilização de data e forma para pagamento
ou de oferecimento de defesa, caso queira, sob pena de cons,tuição do crédito, registro no CADIN e inscrição na Dívida A,va, devendo o(a) servidor(a) cer,ficar o ocorrido
nos autos, por meio de despacho.

Art. 7º  Frustradas as tenta,vas de no,ficação pelos meios previstos no art. 6º ou não havendo certeza quanto à ciência do interessado, o ocorrido será
relatado no processo e a Unidade/Órgão responsável adotará providências para a no,ficação por meio de Edital de Citação, publicado no Diário Oficial da União, contendo,
resumidamente, as mesmas informações constantes do expediente de no,ficação pessoal.

Parágrafo único.  No caso de no,ficação por edital, será concedido o prazo de 15 (quinze) dias corridos.

CAPÍTULO V

DA DEFESA, RECURSO E CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO

Art. 8º  Após a no,ficação, nos termos dos arts. 5º a 7º, serão adotados os seguintes procedimentos:

I - não apresentação de defesa, ou sendo esta intempes,va: a Unidade/Órgão responsável relatará o ocorrido no processo e o encaminhará à autoridade
competente de 1ª instância, que decidirá pela cons,tuição do crédito, providenciando a no,ficação do interessado, nos termos do art. 6º, com a es,pulação do prazo de 10
(dez) dias para pagamento, parcelamento ou para apresentação de recurso em face da decisão, informando que, findo este prazo, tais dívidas serão objeto de registro no
Cadastro Informa,vo de Créditos não quitados do Setor Público Federal - CADIN, observado o prazo de 75 (setenta e cinco) dias, contado da data de ciência da presente
no,ficação, e encaminhadas à Procuradoria Geral Federal – PGF, para fins de inscrição na Dívida A,va;

II - apresentada defesa pelo interessado: a Unidade/Órgão responsável avaliará a defesa apresentada e fornecerá subsídios à autoridade competente de 1ª
instância, que, em caso de improcedência da defesa, decidirá pela cons,tuição do crédito, providenciando a no,ficação do interessado, nos termos do art. 6º, com a
es,pulação do prazo de 10 (dez) dias para pagamento, parcelamento ou para apresentação de recurso em face da decisão, informando que, findo este prazo, tais dívidas
serão objeto de registro no Cadastro Informa,vo de Créditos não quitados do Setor Público Federal - CADIN, observado o prazo de 75 (setenta e cinco) dias, contado da
data de ciência da presente no,ficação, e encaminhadas à Procuradoria Geral Federal – PGF, para fins de inscrição na Dívida A,va;

III - não apresentação de recurso, ou sendo este intempes,vo: a autoridade competente de 1ª instância cer,ficará o trânsito em julgado (configurado na
data em que se  verificar  o transcurso do prazo da decisão recorrível,  sem que tenha sido interposto recurso),  cons,tuindo defini,vamente o crédito,  devendo ser
providenciada a no,ficação do ato de cons,tuição defini,va do crédito e do trânsito em julgado ao interessado, nos termos do art. 6º, com a es,pulação do prazo de 5
(cinco) dias para pagamento ou parcelamento do débito, informando que, findo este prazo, em caso de não regularização, o débito será registrado no Cadastro Informa,vo
de Créditos não quitados do Setor Público Federal - CADIN, observado o prazo de 75 (setenta e cinco) dias contado da data de ciência da presente no,ficação, com
posterior encaminhamento à Procuradoria Geral Federal – PGF, para fins de inscrição na Dívida A,va; e

IV - apresentado recurso pelo interessado: a Unidade/Órgão responsável avaliará o recurso apresentado e fornecerá subsídios à autoridade competente de
1ª instância que proferiu a
decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de cinco dias, encaminhará para a(o) Reitor(a), que, em caso de indeferimento do recurso, decidirá pela cons,tuição
defini,va  do
crédito, compe,ndo à autoridade competente de 1ª instância cer,ficar o trânsito em julgado (configurado na data em que foi proferida a decisão administra,va irrecorrível),
providenciando a no,ficação do interessado, nos termos do art. 6º, com a es,pulação do prazo de 5 (cinco) dias para pagamento ou parcelamento, informando que,
findo este prazo, o débito será registrado no Cadastro Informa,vo de Créditos não quitados do Setor Público Federal - CADIN, observado o prazo de 75 (setenta e cinco)
dias, contado da data de ciência da no,ficação, com posterior encaminhamento à Procuradoria Geral Federal – PGF, para fins de inscrição na Dívida A,va.

CAPÍTULO VI

DO REGISTRO NO CADIN E INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA

Art.  9º   Após 75 (setenta e cinco) dias  corridos da ciência do interessado quanto à cons,tuição defini,va do crédito,  no caso de não pagamento ou
parcelamento, a Unidade/Órgão responsável providenciará a inclusão do devedor no Cadastro Informa,vo de Créditos não quitados do Setor Público Federal - CADIN, em
conformidade com o Decreto nº 9.194, de 7 de novembro de 2017.

Parágrafo único.  Os créditos sob gestão das Unidades acadêmicas serão registrados no CADIN pela Pró-Reitoria de Administração e Finanças. 

Art. 10.  Após a inclusão do devedor no CADIN, será providenciada nova atualização do débito até o mês corrente, nos termos do art. 4º, para fins de
encaminhamento visando a inscrição na dívida a,va.

Art. 11.  A Unidade/Órgão responsável providenciará o checklist dos atos e procedimentos realizados (ANEXO II), exigido pela Equipe Nacional de Cobrança
- ENAC/PGF/AGU, e recomendará a(o) Reitor(a) o encaminhamento do processo à Procuradoria Geral Federal – PGF, para fins de inscrição na dívida a,va. 

Art. 12.   Após a inscrição do débito na dívida a,va, o processo será encaminhado à Diretoria de Contabilidade e Finanças, para os registros contábeis
per,nentes.

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 13.  Fica delegada aos responsáveis pelas Pró-Reitorias e Secretarias a competência para análise e deliberação, em 1ª instância, quanto à defesa e
cons,tuição dos créditos descritos nos incisos I, II e III do art. 8º desta Portaria.

Art. 14.  Todos os atos e procedimentos realizados durante o processo de cobrança devem ser registrados em processo SEI.

Art. 15.  Esta Portaria entra em vigor uma semana após a data de sua publicação.

Goiânia, 1º de fevereiro de 2022.

JESIEL FREITAS CARVALHO

ANEXO I

MODELO DE NOTIFICAÇÃO

Goiânia, (dia) de (mês) de (ano)

A(o) Sr (a) (nome do(a) devedor(a) a ser no�ficado)
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(Endereço completo do(a) devedor(a))

Assunto: Processo nº (23070........./20...-..) - Cobrança de débito referente a (descrever o objeto da cobrança)

Prezado (a) Senhor (a),

Vimos pela presente informar ao Senhor(a) que se encontra em aberto, junto à Universidade Federal de Goiás, um débito não quitado no valor de R$ (valor

atualizado com correção monetária, multa e juros), atualizado até (dia)/(mês)/(ano),  referente (descrição da dívida), conforme previsto em (fundamento legal  para a

cobrança - contrato/lei/outro) e detalhado a seguir:

Parcela Vencimento Valor Original Valor atualizado até (dia/mês/ano)

1 (vencimento original da parcela) (valor original da parcela) (valor atualizado da parcela)

2 (vencimento original da parcela) (valor original da parcela) (valor atualizado da parcela)

Total (valor total original) (valor total atualizado)

Solicitamos a V.Sa. comparecer pessoalmente em até 10 (dez) dias corridos a contar do recebimento desta no,ficação na (Unidade com endereço) no horário
de (hora de início) até (hora final) ou entrar em contato através do e-mail (e-mail da unidade), no mesmo prazo, para regularização do referido débito, por meio da quitação
ou parcelamento, ou para apresentação de defesa.

O processo de cobrança instaurado terá con,nuidade em sua tramitação independentemente de manifestação ou comparecimento, sendo que na ausência
de pagamento, parcelamento ou apresentação de defesa, dentro do prazo es,pulado, o débito estará sujeito ao registro no Cadastro Informa,vo de Créditos não quitados
do Setor Público Federal - CADIN, observado o prazo de 75 (setenta e cinco) dias, contado da data de ciência da no,ficação, com posterior encaminhamento à Procuradoria
Geral Federal – PGF, para fins de inscrição na Dívida A,va..

Unidade/Órgão responsável

Universidade Federal de Goiás

ANEXO II

CHECKLIST

Requisitos Documento SEI nº

1. Número do processo administra,vo da licitação/contrato que originou o processo de cobrança, apensado ao processo administra,vo de origem.

2. Origem da dívida (multa por infração administra,va, desistência, etc.) com documento indicando o valor a ser res,tuído.

3. Dados pessoais do interessado ou dados cadastrais da empresa: nome, CPF/CNPJ e endereço completo. Também deverá conter os dados de eventuais
corresponsáveis.

4. Fundamento legal do crédito, em conformidade com o item 1. Indicar disposi,vo legal e cláusula contratual infringida.

5. Informação se existe alguma ação prejudicial à cobrança, parecer de força executória, ação judicial ou suspensão de exigibilidade que impeça a cobrança
pretendida.

6. Comissão de servidores ou setor ou servidor que conduzirá os procedimentos de cobrança

7. Ato de no,ficação do fornecedor para apresentar DEFESA contendo: a iden,ficação da pessoa Xsica ou jurídica; a sua finalidade; o prazo e o local para
manifestação do in,mado; a necessidade do in,mado atender à no,ficação pessoalmente ou a possibilidade de se fazer representar; a con,nuidade do processo
independentemente da manifestação do in,mado; a indicação dos fatos e fundamentos legais per,nentes; a sanção a ser aplicada e sua gradação, nos termos da Lei
8.666/93 e/ou da Lei 10.520/02. As comunicações e atos devem obedecer às exigências previstas no art. 26 da lei 9.784/99, com ênfase a sua finalidade.

8. Comprovante de recebimento da no,ficação.

9. Diligências adotadas para tentar localizar o devedor (caso infruYfera a no,ficação via correios)

10. Comprovante de publicação de comunicação editalícia (caso não tenha sido fruYfera a no,ficação via Correios)

11. Defesa eventualmente apresentada pelo interessado.

12. Relatório de conclusão da Comissão ou setor ou servidor (com ou sem apresentação de defesa pela empresa).

13. Decisão fundamentada com valor principal e vencimento da dívida. Recomenda-se a elaboração de relatório de decisão, que deverá conter: descrição detalhada
da situação que deu origem ao dano, lastreada em documentos, narra,vas e outros elementos probatórios que de em suporte à comprovação de sua ocorrência, as
datas e os meios que foram efe,vados todas as no,ficações ao interessado; e a descrição sinté,ca das alegações e documentos juntados pelo interessado

14. No,ficação específica, acompanhada de cópia do relatório de conclusão da instrução, tendo prazo de 5 (cinco) dias úteis para interpor RECURSO

15. Recurso para a autoridade que proferiu a decisão /encaminhamento à segunda instância

16. Decisão do recurso em 2° grau (Reitor).

17. No,ficação para pagamento ou parcelamento do débito. A No,ficação deverá informar o valor consolidado do débito, atualizado até o úl,mo dia ú,l do mês, o
prazo para pagamento e as previsões das consequências decorrentes do inadimplemento.

18. Cer,dão de trânsito em julgado.

19. Inscrição no Cadin. Art. 18 do Manual.

20. Valor corrigido do débito a ser objeto de cobrança judicial contendo todos os elementos do cálculo (juros aplicados,critérios de correção, etc)

21. Deve ser anexada nos autos uma cópia do contrato que originou o processo de cobrança

JESIEL FREITAS CARVALHO

Documento assinado eletronicamente por Jesiel Freitas Carvalho, Vice-Reitor, em 02/02/2022, às 10:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do
art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten,cidade deste documento pode ser conferida no site h\ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 2664008 e o código CRC 4E83F2CE.
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Referência: Processo nº 23070.069942/2021-17 SEI nº 2664008
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