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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 

FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL 

SUPERIOR 

 

PORTARIA Nº 264, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

Dispõe sobre a cobrança de créditos não tributários da Capes, não 

inscritos em dívida ativa, e dá outras providências. 

 

O PRESIDENTE DA COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE 

NIVEL SUPERIOR (CAPES), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos 

incisos II, III e IX do art. 26 do Anexo I ao Decreto nº 8.977, de 30 de janeiro de 2017, 

considerando a necessidade de normatização dos procedimentos de cobrança 

administrativa de créditos da Capes, de natureza não tributária e não inscritos em 

dívida ativa, e considerando o disposto no processo nº 23038.027186/2016-98, 

resolve: 

 

Art. 1º A cobrança administrativa de créditos da Capes, de natureza não tributária e 

não inscritos em dívida ativa, regula-se por esta Portaria. 

 

§ 1º A cobrança administrativa de que trata esta Portaria não se aplica à reposição ao 

erário de valores recebidos por servidores, empregados públicos, aposentados e 

beneficiários de pensão civil, regida por ato específico dos órgãos centrais de gestão e 

de pessoal do Poder Executivo. 

 

§ 2º Os créditos decorrentes de multa por inexecução contratual, regularmente 

constituídos, submetem-se à execução direta pela Administração, seja pela utilização 

da garantia, seja pela compensação de pagamentos, devendo ser encaminhados para 

inscrição em dívida ativa somente se frustradas tais medidas auto executórias. 

 

CAPÍTULO I 

 

PRINCÍPIOS DA COBRANÇA ADMINISTRATIVA 
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Art. 2º A cobrança administrativa será regida pelos princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, assegurando-se aos devedores 

e demais interessados: 

 

I - o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; e 

 

II - o direito de, pessoalmente ou por intermédio de procurador regularmente 

constituído, ter vista dos autos e obter cópias de documentos nele contidos, mediante 

recolhimento de custas eventualmente devidas, ressalvados os dados e os 

documentos de terceiros protegidos por sigilo ou relativos à intimidade, à vida privada, 

à honra ou à imagem de qualquer pessoa. 

 

CAPÍTULO II 

 

DISPOSIÇÕES COMUNS 

 

Art. 3º As intimações de que trata desta Portaria deverão conter: 

 

I - identificação do destinatário; 

 

II - nome do órgão ou entidade administrativa responsável pela apuração da situação 

de inadimplência, quando cabível; 

 

III - valor atualizado da dívida; 

 

IV - breve descrição dos fatos que deram ensejo à instauração do processo de 

cobrança, com a indicação dos fundamentos legais e regulamentares pertinentes e 

das eventuais sanções aplicáveis; 

 

V - finalidade da intimação; 

 

VI - orientações sobre a possibilidade de apresentação da defesa ou de interposição 

de recurso, conforme o caso, bem como sobre procedimentos para quitação ou 

parcelamento da dívida e outras orientações que a área responsável entender 

relevantes; 
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VII - prazo para cumprimento; e 

 

VIII - outros dados constantes de regulamentação da Diretoria de Gestão (DGES). 

 

Art. 4º As intimações e demais comunicações de que trata esta Portaria poderão ser 

endereçadas aos devedores, a seus representantes, a seus fiadores ou aos demais 

obrigados, bem como aos procuradores regularmente constituídos com poderes 

especiais para receber intimações em nome do outorgante. 

 

Art. 5º As intimações e demais comunicações de que trata esta Portaria serão 

realizadas: 

 

I - por meio de sistema específico de gestão de créditos; 

 

II - por meio do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) da Capes; 

 

III - por via postal, mediante carta registrada com Aviso de Recebimento (AR) dirigida 

a endereço residencial ou profissional do devedor; 

 

IV - mediante ciência direta ao interessado, reduzida a termo nos autos do processo; 

 

V - por meio de mensagens eletrônicas, transmitidas por sistemas institucionais, e-

mail, fac-símile, telegrama ou meio equivalente, comprovada a ciência inequívoca do 

interessado; ou 

 

VI - por meio de Edital publicado no Diário Oficial da União, nas hipóteses previstas 

pelo § 4º do art. 26 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. 

 

Art. 6º Nas intimações e demais comunicações de que trata esta Portaria, o prazo 

começará a fluir no dia útil seguinte à data: 

 

I - de consulta em sistema específico de gestão de créditos ou ao processo 

administrativo, por meio do SEI da Capes; 

 

II - aposta no AR, quando se utilizar a via postal; 
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III - de ciência direta do interessado, certificada nos autos; 

 

IV - da confirmação do recebimento da mensagem eletrônica ou meio equivalente, 

quando utilizados; ou 

 

V - da publicação do Diário Oficial da União, nas hipóteses previstas pelo § 4º do art. 

26 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. 

 

Art. 7º Os interessados poderão apresentar requerimentos, defesas e recursos: 

 

I - por meio de sistema específico de gestão de créditos; 

 

II - por meio do SEI da Capes; 

 

III - por meio de petição escrita entregue no protocolo da Capes; 

 

IV - por via postal, mediante carta registrada com AR dirigida ao endereço indicado 

pela DGES; 

 

V - por meio de mensagens eletrônicas, transmitidas por sistemas institucionais, e-

mail, fac-símile, telegrama ou meio equivalente. 

 

Art. 8º Quando couber, a verificação de tempestividade das manifestações dos 

interessados considerará a data: 

 

I - da prática do ato por meio de sistema específico de gestão de créditos ou do SEI da 

Capes; 

 

II - do recebimento da manifestação no protocolo da Capes; 

 

III - da postagem; 

 

IV - do recebimento de mensagens eletrônicas, transmitidas por sistemas 

institucionais, e-mail, fac-símile, telegrama ou meio equivalente, registrada a ciência 

por parte da área responsável da DGES. 
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CAPÍTULO IV 

 

INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DE COBRANÇA 

 

Art. 9º A área responsável da DGES instaurará o processo de cobrança administrativa 

a partir de provocação: 

 

I - da Diretoria finalística, quanto à responsabilidade de bolsista por créditos vinculados 

a programa de concessão de bolsas por ela gerenciado; 

 

II - da área responsável pela prestação de contas nos casos de irregularidades 

relacionadas a auxílios, convênios ou instrumentos congêneres ou de omissão do 

dever de prestar contas; ou 

 

III - da área responsável pelo acompanhamento e controle, nos casos de inexecução 

contratual, de prejuízos causados à Capes ou de outros valores a serem restituídos, 

na hipótese da parte final do § 2º do art. 1º desta Portaria. 

 

Art. 10. A provocação de que trata o art. 9º pode ser efetuada por meio de parecer 

conclusivo ou outro instrumento semelhante e deve conter: 

 

I - Identificação do devedor e de eventuais coobrigados; 

 

II - Parecer conclusivo de que o devedor, consideradas as normas da Capes e as 

regras do respectivo programa, não cumpriu suas obrigações e encontra-se em 

situação de inadimplência, ensejadora do dever de devolução de valores à Capes; 

 

III - atesto de que se garantiu ao interessado o devido contraditório, nos termos de 

regulamentação específica; 

 

IV - atesto de exaurimento da esfera administrativa de caracterização das obrigações 

relacionadas ao programa, nos termos de regulamentação específica; 

 

V - relação de pagamentos efetuados, respectivos comprovantes de pagamentos, 

datas e valores a restituir; e 
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VI - demais documentos necessários à compreensão do caso e à constituição do 

crédito, nos termos de regulamentação da DGES. 

 

Parágrafo único. Toda provocação destinada à instauração de processo de cobrança 

deve ser instruída com, no mínimo, o seguinte: 

 

I - documentos de identificação e prova de domicílio do devedor e dos demais 

obrigados, se houver; 

 

II - extrato analítico com o registro pormenorizado de todos os atos administrativos 

eventualmente praticados em sistema próprio de gerenciamento do programa e suas 

respectivas fundamentações; e 

 

III - cópia das normas que regem o programa (portarias, regulamentos, editais, etc.). 

 

CAPÍTULO V 

 

PROCEDIMENTO PARA CARACTERIZAÇÃO OU ELISÃO DA DÍVIDA 

 

Art. 11. Instaurado o processo de cobrança administrativa, a área responsável da 

DGES deverá: 

 

I - analisar a adequação formal do procedimento; 

 

II - produzir memória de cálculo com o valor devido convertido em moeda nacional e 

atualizado monetariamente e juntá-la aos autos; 

 

III - remeter intimação inicial aos devedores, seus representantes, eventuais fiadores 

ou demais obrigados, para dar-lhes ciência da existência do débito e para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, quitem o débito, solicitem parcelamento ou apresentem 

defesa. 

 

Parágrafo único. Admitir-se-á, a qualquer tempo, a quitação parcial do débito, 

circunscrevendo-se a defesa do interessado à parcela controversa. 
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Art. 12. Transcorrido in albis o prazo para apresentação de defesa, considerar-se-á 

exaurida a esfera administrativa de constituição e caracterização da dívida. 

 

Parágrafo único. Persistindo crédito em favor da Capes, a área responsável da DGES 

deverá intimar o devedor para quitar o débito no prazo de 15 (quinze) dias ou para 

solicitar parcelamento, nos termos de regulamentação específica, sob pena de 

inscrição em dívida ativa, protesto e ajuizamento de ação de cobrança, sem prejuízo 

da instauração de Tomada de Contas Especial (TCE). 

 

Art. 13. Apresentada defesa, a área responsável da DGES decidirá 

fundamentadamente sobre as eventuais questões suscitadas e, se for o caso, intimará 

o devedor para, no prazo de 15 (quinze) dias, quitar o débito, solicitar parcelamento, 

nos termos de regulamentação específica, ou interpor recurso na forma do art. 14 

desta Portaria. 

 

Art. 14. Da decisão de que trata o art. 13 caberá recurso dirigido à autoridade que 

proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias, o 

encaminhará ao Diretor de Gestão, cuja decisão final deverá ser proferida no prazo de 

até 15 (quinze) dias. 

 

Art. 15. O devedor será intimado da decisão que, fundamentadamente, não conhecer, 

prover ou desprover o recurso. 

 

§ 1º Da decisão de que trata o caput não caberá interposição de novo recurso ou 

pedido de reconsideração, considerando-se exaurida a esfera administrativa de 

constituição e caracterização da dívida. 

 

§ 2º Persistindo crédito em favor da Capes, as possibilidades e penalidades previstas 

no parágrafo único do art. 12 deverão constar da intimação referida no caput deste 

artigo. 

 

Art. 16. A defesa e o recurso do interessado devem ater-se à adequação da conta e à 

regularidade formal da cobrança, vedada a rediscussão de temas já exauridos na fase 

antecedente. 
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Art. 17. Havendo, a qualquer tempo, necessidade de complementação da instrução, a 

área responsável da DGES poderá encaminhar os autos ao Diretor de Gestão para 

que solicite diligência à diretoria finalística, vedadas as de caráter repetitivo ou cujo 

objeto já tenha sido esclarecido na fase antecedente. 

 

§ 1º A área finalística terá o prazo máximo de 5 (cinco) dias para responder a 

diligência. 

 

§ 2º Respondida a diligência, o processo de cobrança retomará seu rito regular. 

 

CAPÍTULO VI 

 

SUSPENSÃO DA COBRANÇA ADMINISTRATIVA 

 

Art. 18. Nos termos de regulamentação específica, o deferimento de pedido de 

parcelamento importa a suspensão da cobrança administrativa, retomando-se os atos 

de cobrança nas hipóteses de rescisão ou de desistência. 

 

Parágrafo único. Nos casos de rescisão, o processo deverá ser encaminhado para 

cobrança judicial ou TCE. 

 

CAPÍTULO VII 

 

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS 

 

Art. 19. A atualização monetária dos valores devidos, a incidência de juros e o cálculo 

de multas por inexecução contratual dar-se-ão na forma da legislação em vigor, 

atendendo-se, quando houver, recomendações dos órgãos centrais de cobrança e de 

controle. 

 

§ 1º A apresentação de defesa, a interposição de recurso e a concessão de 

parcelamentos não afastam nem suspendem a aplicação de atualização monetária e 

juros. 

 

§ 2º A DGES editará Instrução Normativa para detalhar os procedimentos de 

atualização monetária, incidência de juros e aplicação de multas. 
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CAPÍTULO VIII 

 

INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE DEVEDORES, DÍVIDA ATIVA E TCE. 

 

Art. 20. Esgotadas as providências de cobrança administrativa sem que tenha havido 

quitação integral da dívida, a área responsável da DGES efetuará a atualização do 

saldo devido e remeterá os autos, para, no prazo de 15 (quinze) dias: 

 

I - inscrição do nome do devedor na conta do Sistema Integrado de Administração 

Financeira (SIAFI), "Diversos Responsáveis"; e 

 

II - inclusão do nome do devedor no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados 

do Setor Público Federal - Cadin, desde que decorrido o prazo legal de 75 (setenta e 

cinco) dias, contados da comunicação da existência do débito, referida no inciso III do 

art. 11 desta Portaria. 

 

Art. 21. Após decisão conclusiva pela imputação do débito e as inscrições de que trata 

o art. 20, os autos serão remetidos ao órgão competente da Procuradoria-Geral 

Federal para análise quanto à certeza, à liquidez e à exigibilidade do crédito e para 

inscrição em dívida ativa, nos termos da respectiva regulamentação. 

 

Art. 22. Presentes os pressupostos para a abertura da TCE, compete à DGES 

instaurar o respectivo processo, em cento e oitenta (180) dias a contar da data da 

instauração do processo de cobrança administrativa, nos termos de regulamentação 

específica. 

 

CAPÍTULO IX 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 23. No caso de falecimento do devedor ou obrigado, a cobrança prosseguirá 

contra o espólio, nos termos da Lei Civil. 
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Art. 24. A prática dos atos administrativos referidos nesta Portaria poderá ser 

suportada por sistemas específicos da Capes ou da Administração Pública Federal, 

nos termos de regulamentação específica. 

 

Art. 25. Compete à DGES as atividades de acompanhamento e controle das 

cobranças de que trata esta Portaria, bem como a expedição de normas operacionais 

complementares destinadas a seu cumprimento e a criação de modelos de atos e 

formulários. 

 

Art. 26. Admite-se, nos termos e limites da lei, a delegação das competências referidas 

nesta Portaria. 

 

Art. 27. Diante de controvérsia jurídica relevante e fundamentada não subsumida às 

hipóteses de súmulas, orientações jurídicas no âmbito da Advocacia-Geral da União e 

seus órgãos, poderá a autoridade julgadora solicitar pronunciamento jurídico à 

Procuradoria Federal junto à CAPES. 

 

Art. 28. Os procedimentos de cobrança administrativa em trâmite na data da 

publicação desta Portaria deverão observar o disposto nesta Portaria, na fase em que 

se encontrem, convalidando-se os atos já praticados. 

 

Art. 29. Os casos não atendidos nesta Portaria serão objeto de avaliação e 

deliberação da DGES da Capes, que poderá submetê-los a apreciação da Diretoria 

Executiva da CAPES, em consonância com legislação vigente e demais orientações 

pertinentes à matéria. 

 

Art. 30. Esta Portaria entra em vigor em 2 de janeiro de 2020. 

 

 

 

 

 

 

ANDERSON RIBEIRO CORREIA 

(Publicação no DOU n.º 248 de 24.12.2019, Seção 1, página 241-242) 


