ADMINISTRAÇÃO
FINANCEIRA E
ORÇAMENTÁRIA
Programação e Execução Financeira e Orçamentária
CADIN

Prof. Cláudio Alves

CADIN

CADIN - Cadastro Informativo de créditos não quitados do
setor público federal representa um banco de dados que contém
os nomes de pessoas físicas e jurídicas com obrigações
pecuniárias vencidas e não pagas para com órgãos e entidades da
Administração Pública Federal, direta e indireta, bem como, de
pessoas físicas que estejam com a inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF) cancelada e de pessoas jurídicas que sejam
declaradas inaptas perante o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
(CNPJ).
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As inclusões de devedores (pessoas físicas e jurídicas) no
Cadin são realizadas pelos órgãos e entidades da Administração
Pública Federal, direta e indireta, segundo normas próprias e sob
sua exclusiva responsabilidade.
Já o Banco Central limita-se à administração das informações
que compõem o seu banco de dados, mediante disponibilização
da rede do Sistema de Informações Banco Central (Sisbacen) aos
seus integrantes, bem como ao fornecimento de suporte técnicooperacional
necessário
ao
processamento,
controle
e
acompanhamento do fluxo de informações para seu pleno
funcionamento. Cabe à Secretaria do Tesouro Nacional expedir
orientações de natureza normativa a respeito do Cadin.
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É obrigatória a consulta prévia ao Cadin pelos órgãos e
entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta.
Desta forma, a consulta é obrigatória nos seguintes casos:
- Na realização de operações de crédito que envolvam a
utilização de recursos públicos;
- Na concessão de incentivos fiscais e financeiros; e
- Também na celebração de convênios, acordos, ajustes ou
contratos que envolvam desembolso, a qualquer título, de
recursos públicos, e respectivos aditamentos.
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Fica, no entanto, dispensada a consulta nas seguintes
situações:
- Na concessão de auxílios a Municípios atingidos por
calamidade pública reconhecida pelo Governo Federal;
- Nas operações destinadas à composição e regularização dos
créditos e obrigações objeto de registro no Cadin, sem
desembolso de recursos por parte do órgão ou entidade credora;
e
- Também nas operações relativas ao crédito educativo e ao
penhor civil de bens de uso pessoal ou doméstico.
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Importante salientar que as informações constantes no Cadin
dizem respeito às pendências para com o setor público federal,
conforme disposto na Lei 10.522, de 2002.
Porém, há Estados que possuem cadastros próprios, regulados
por legislação estadual, os chamados “Cadins Estaduais”. Nesses
cadastros são registrados os nomes de pessoas físicas e de
pessoas jurídicas com obrigações pecuniárias vencidas devidas
aos respectivos estados.
Qualquer informação relativa ao Cadin Estadual deve ser
solicitada diretamente à Secretaria de Fazenda do estado
pertinente.
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Vejamos mais detalhes acerca do Candin, segundo o que
dispõe a Lei 10.522, de 19 de julho de 2002:
A inclusão no Cadin far-se-á 75 (setenta e cinco) dias após a
comunicação ao devedor da existência do débito passível de
inscrição naquele Cadastro, fornecendo-se todas as informações
pertinentes ao débito.
Tratando-se de comunicação expedida por via postal ou
telegráfica, para o endereço indicado no instrumento que deu
origem ao débito, considerar-se-á entregue após 15 (quinze) dias
da respectiva expedição.
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A notificação expedida pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou pela
Procuradoria-Geral Federal, dando conhecimento ao devedor da
existência do débito ou da sua inscrição em Dívida Ativa.
Comprovado ter sido regularizada a situação que deu causa à
inclusão no Cadin, o órgão ou a entidade responsável pelo
registro procederá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, à respectiva
baixa.
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Na impossibilidade de a baixa ser efetuada no prazo préestabelecido, o órgão ou a entidade credora fornecerá a certidão
de regularidade do débito, caso não haja outros pendentes de
regularização.
A inclusão no Cadin sem a expedição da comunicação ou da
notificação, ou a não exclusão, nas condições e no prazo previstos
em Lei, sujeitará o responsável às penalidades cominadas pela Lei
n° 8.112/90, e pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943
(Consolidação das Leis do Trabalho).
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O disposto acima não se aplica aos débitos referentes a preços
de serviços públicos ou a operações financeiras que não envolvam
recursos orçamentários.
As informações fornecidas pelos órgãos e entidades
integrantes do Cadin serão centralizadas no Sistema de
Informações do Banco Central do Brasil – Sisbacen, cabendo à
Secretaria do Tesouro Nacional expedir orientações de natureza
normativa, inclusive quanto ao disciplinamento das respectivas
inclusões e exclusões.
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As pessoas físicas e jurídicas incluídas no Cadin terão acesso
às informações a elas referentes, diretamente junto ao órgão ou
entidade responsável pelo registro, ou, mediante autorização, por
intermédio de qualquer outro órgão ou entidade integrante do
Cadin
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Será suspenso o registro no Cadin quando o devedor
comprove que:
- Tenha ajuizado ação, com o objetivo de discutir a
natureza da obrigação ou o seu valor, com o oferecimento de
garantia idônea e suficiente ao Juízo, na forma da lei;
- Esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do
registro, nos termos da lei.
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O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento,
será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC para títulos federais,
acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente
ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1%
(um por cento) relativamente ao mês em que o pagamento
estiver sendo efetuado.
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O valor mínimo de cada prestação será fixado em ato conjunto
do Secretário da Receita Federal do Brasil e do Procurador-Geral
da Fazenda Nacional.
No caso de parcelamento de débito inscrito em Dívida Ativa da
União, o devedor pagará custas, emolumentos e demais encargos
legais.
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Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional
e os decorrentes de contribuições arrecadadas pela União,
constituídos ou não, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31
de dezembro de 1994, que não hajam sido objeto de
parcelamento requerido até 31 de agosto de 1995, expressos em
quantidade de Ufir, serão reconvertidos para real, com base no
valor daquela fixado para 1o de janeiro de 1997.
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A partir de 1o de janeiro de 1997, os créditos apurados serão
lançados em reais.
Para fins de inscrição dos débitos referidos neste artigo em
Dívida Ativa da União, deverá ser informado à Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional o valor originário dos mesmos, na moeda
vigente à época da ocorrência do fato gerador da obrigação.
Mensalmente, a Procuradoria-Geral Federal divulgará, no sítio
da Advocacia-Geral da União, demonstrativos dos parcelamentos
concedidos no âmbito de sua competência.
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QUESTÃO: Analista Judiciário – Ciências Contábeis – TJ-CE –
CESPE – 2014 - É obrigatória a consulta prévia ao CADIN, pelos
órgãos e entidades da administração pública federal, direta e
indireta, para
a) operações relativas ao penhor civil de bens de uso pessoal
b) verificar pendências com a administração pública estadual.
c) concessão de incentivos fiscais e financeiros.
d) concessão de auxílios a municípios atingidos por
calamidade pública reconhecida pelo governo federal
e) operações relativas ao crédito educativo

