
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

SECRETARIA ESTADUAL

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 4, DE 30 DE JULHO DE 2021.

Define e disciplina a metodologia utilizada pela Procuradoria da República
em  Roraima  para  atualização  de  débitos  com  esta  unidade,  sejam  estes
provenientes da aplicação da penalidade de multa a fornecedores e licitantes
ou de outros valores que, no âmbitos das licitações e contratos desta unidade,
devam ser  ressarcidos ao  erário,  corrigindo-os,  caso não sejam pagos  ou
pagos em atraso, pela taxa Selic, independentemente de previsão contratual,
por meio do Sistema de Atualização de Débitos do TCU.

O  SECRETÁRIO  ESTADUAL  DA  PROCURADORIA  DA  REPÚBLICA  NO

ESTADO DE RORAIMA, no uso das atribuições lhe conferidas pelo  artigo 41, inciso XVIII, do

Regimento Interno Administrativo do Ministério Público Federal  (Portaria   SG/MPF nº     382/2015  ),

Considerando o art.  30 da  lei 10.522/2002, o qual prevê a incidência de juros de

mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC –

para títulos federais;

Considerando o § 2º do art. 39 da  Lei 4.320/64 que reconhece como passíveis de

inscrição em Dívida Ativa não Tributária as multas de qualquer origem ou natureza;

Considerando  o  Parecer  SEORI/AUDIN–MPU  Nº  1.325/2017,  que  recomenda  a

correção pela taxa SELIC das penalidades de multa aplicadas a fornecedores, independentemente de

previsão contratual;

Considerando o § 2º do art. 4º da Instrução Normativa SG/MPF 02/2020, que atribui

à unidade responsável pela apuração do procedimento sancionador, para fins de acompanhamento

dos procedimentos suspensos, o dever de atualização anual do valor das multas aplicadas;

Considerando  que  o  Tribunal  de  Contas  da  União  –  TCU – criou  o  Sistema de

Atualização de Débitos para atender ao entendimento firmado por meio do Acórdão nº 1.603 – TCU

– Plenário, de 15/06/2011, com nova redação dada pelo Acórdão nº 1.247/2012 – TCU – Plenário,

de  23/05/2012,  possibilitando  a  atualização  monetária  de  débitos  pelos  demais  órgãos  da
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Administração Pública Federal, utilizando como base a taxa Selic mensal;

Considerando que há no Ministério Público Federal – MPF – o projeto “Sistema

Nacional de Cálculos do MPF”, aprovado pela Portaria PGR/MPF nº 637, de 20/8/2014;

RESOLVE:

Art. 1º Definir o Sistema de Atualização de Débitos do Tribunal de Contas da União

– TCU – e o Sistema Nacional de Cálculos do MPF como instrumentos para atualização de débitos

com esta Procuradoria, sejam estes provenientes da aplicação da penalidade de multa a fornecedores

e licitantes ou de outros valores que, no âmbitos das licitações e contratos desta unidade, devam ser

ressarcidos ao erário por meio de Guias de Recolhimento da União – GRU –, corrigindo-os, caso

não sejam pagos ou pagos em atraso,  independentemente de previsão contratual,  por  meio dos

aludidos sistemas.

Parágrafo único. Os responsáveis pela atualização do débito poderão optar por qual

sistema preferem que seja feita a atualização, a depender das funcionalidades disponibilizadas por

cada sistema, devendo, em todo caso, utilizar a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e

de Custódia – SELIC para correção dos valores.

Art. 2º Os sistemas de atualização monetária deverão ser utilizados conforme Manual

do Sistema de Débito  disponibilizado pelo  TCU e Manual  do usuário  do Sistema Nacional  de

Cálculos do MPF.

Art. 3º Serão responsáveis pelas atualizações de débitos:

 I. A Secretaria Estadual; a Coordenadoria de Administração; a Assessoria Especial

ou a Seção de Execução Orçamentária e Financeira – SEOF –, a depender do caso, quando o débito

for decorrente de valores não oriundo de licitações e contratos;

II. A Seção de Contratações e Gestão Contratual – SECGC –, quando o débito for

proveniente  de  multas  aplicadas  em  decorrência  de  contratos,  vigentes  ou  encerrados,  ou  da

apuração de infrações; 

III. A Supervisão de Licitações e Disputas Eletrônicas – SLDE –, quando o débito for

decorrente de multa aplicada no âmbito das licitações realizadas por esta unidade.

Art. 4º Independentemente do sistema escolhido, o responsável pela atualização do

débito deverá emitir relatório do respectivo sistema e juntá-lo a Despacho simples no qual indicará:
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a) nº do documento ou procedimento de origem do débito; 

b) Data do vencimento e data de atualização do débito principal;

c) Valor principal e valor corrigido;

d) Responsável pela atualização: a depender do caso, Secretaria Estadual – SE –;

Coordenadoria  de  Administração  –  CA –;  Assessoria  Especial  –  ASSESP  –;  Supervisão  de

Licitações e Disputas Eletrônicas – SLDE –; Seção de Contratações e Gestão Contratual – SECGC

– e Seção de Execução Orçamentária e Financeira;

e) Função do Responsável pela atualização do débito: nome completo e cargo ou

função;

f) Assinatura eletrônica do responsável pelo cálculo;

Art. 5º Esta Instrução de Serviço entra em vigor no dia de sua publicação no Diário

Eletrônico do MPF (DMPF-e).

IGOR JOSÉ BARBOSA DUARTE LOPES

Este texto não substitui o publicado no DMPF-e, Brasília, DF, 2 ago. 2021. Caderno Administrativo,
p.16.
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