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COMO ACESSAR O SISTEMA SAPIENS, CONSULTAR CRÉDITOS E
PARCELAMENTOS
A partir da versão 1.3.2 do SAPIENS, o devedor da União poderá consultar e parcelar
seus créditos em Dívida Ativa via atendimento eletrônico. Embora qualquer navegador de
Internet possa acessar o SAPIENS, recomendamos o navegador Mozilla Firefox para utilização
otimizada do Certificado Digital.
Para acessar estas funções, será obrigatório que o devedor possua um Certificado
Digital. Você pode consultar o emissor de token e Certificado Digital de sua preferência, para
solicitar o seu. Não será permitido o acesso ao Atendimento Eletrônico sem Certificado Digital.
Para mais informações sobre como obter um Certificado Digital, acesse este sítio da
Receita Federal: http://fazenda.gov.br/orgaos/coaf/arquivos/sistema/saiba-como-obter-ocertificado-digital.
Seguem abaixo os passos para acessar e utilizar o Atendimento Eletrônico de Dívida:
1. Na
tela
inicial
do
SAPIENS,
localizada
no
endereço
eletrônico
https://www.sapiens.agu.gov.br, clique no ícone “Certificado Digital” destacado. O
atendimento via Login e Senha não se aplica ao Atendimento Eletrônico do Devedor:

2. Em seguida, digite o PIN de seu Certificado Digital, e em seguida, clique em OK:

3. A tela seguinte abrirá. Para acessar o atendimento, selecione o Tipo Atendimento
Eletrônico ao Devedor, e em seguida, clique em Pesquisar. Caso você realize o acesso
via Login e Senha, esta opção não estará disponível:

4. O SAPIENS abrirá uma nova aba em seu navegador de Internet, que exibirá o Painel de
Atendimento do Devedor.
4.1. Na aba Créditos, você poderá visualizar todos os Créditos autuados em seu nome
(CPF/Pessoa Física) ou no nome de sua razão social (CNPJ/Pessoa Jurídica):

Você poderá verificar que existem três botões no canto superior direito da tela, que
correspondem abaixo:




Ativos: Todos os créditos atualmente vigentes;
Suspensos: Todos créditos suspensos, que possam ainda se tornar ativos (inclui
créditos com parcelamento em andamento);
Extintos: Todos os créditos que tenham sido extintos, por qualquer motivo, ou
cancelados.

4.2. Já a aba Parcelamentos exibe todos os parcelamentos aos quais você tenha efetuado
adesão, tenham pendências de qualquer natureza, ou estejam em andamento,
rescindidos ou quitados:

Você poderá verificar que existem quatro botões no canto superior direito da tela, que
correspondem abaixo:







Pendentes de Pagamento: Parcelamentos onde o devedor tenha efetuado a
adesão, aguardando o pagamento da primeira parcela;
Pendentes de Deferimento: Parcelamentos onde o devedor já realizou o
pagamento da primeira parcela e tenha enviado a documentação exigida,
aguardando deferimento pela Procuradoria responsável pela cobrança;
Pendentes de Rescisão: Parcelamentos que, devido a uma das situações abaixo,
perderam a validade e estão aguardando rescisão pela Procuradoria:
o Parcelamentos com três parcelas de atraso, consecutivas ou não;
o Parcelamentos com uma parcela de atraso, tendo todas as demais parcelas
pagas.
Acervo: Todos os Parcelamentos em situação normal, ou finalizados.

COMO CONSULTAR, SIMULAR, ADERIR A PARCELAMENTOS, ACESSAR A
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE UM CRÉDITO OU PARCELAMENTO, E
ANTECIPAR PAGAMENTOS
PARA CONSULTAR CRÉDITOS:
1. Clique com o botão esquerdo do mouse sobre o ícone TDA1, na linha correspondente
ao crédito em que deseja consultar, onde uma nova aba será aberta, indicando credor,
dados do devedor, histórico e fundamentação da dívida:

PARA SIMULAR UM PARCELAMENTO:

1. Clique com o botão direito do mouse a linha correspondente ao crédito em que deseja
simular o parcelamento, e selecionar as opções Parcelamento, e em seguida, Simular.
Na janela aberta, selecione o tipo de parcelamento entre as modalidades disponíveis,
após escolher a modalidade desejada, clique em Simular:

Adicionalmente, uma simulação de parcelamento pode ser realizada com mais de um crédito,
desde que o Credor e a Espécie do crédito sejam iguais.
Um parcelamento pode ser realizado em até 60 parcelas, sendo que o valor mínimo da parcela
varia, de acordo com o Órgão credor da Dívida:



Autarquias e Fundações: Parcela mínima de R$ 200,00 (duzentos reais) para Pessoas
Jurídicas e R$ 50,00 (cinquenta reais) para Pessoas Físicas.
União Federal: Parcela mínima de R$ 100,00 (cem reais).

As condições de parcelamento se aplicam para negociações realizadas em um único crédito, ou
composta por vários créditos.

Uma nova aba será aberta no navegador, exibindo o cálculo detalhado do parcelamento, e todas
as possibilidades disponíveis:

Maiores informações sobre as modalidades de parcelamentos podem ser consultadas
no anexo disponível, ao final deste manual.

PARA SOLICITAR UM PARCELAMENTO:

1. Clique com o botão direito do mouse a linha correspondente ao crédito em que deseja
simular o parcelamento, e selecionar as opções Parcelamento, e em seguida, Gerar. Na
janela aberta, selecione o tipo de parcelamento entre as modalidades disponíveis, o
número de parcelas, e se aplicável, quais créditos farão parte do mesmo parcelamento.
Por fim, clique em Salvar:

Maiores informações sobre as modalidades de parcelamentos podem ser consultadas
no anexo disponível, ao final deste manual.

2. Se as condições mínimas de parcelamento forem atendidas, uma nova janela abrirá,
solicitando confirmação para anexar a documentação exigida no pedido de
parcelamento. Clique no botão Sim para prosseguir.

O upload dos arquivos deve ser no formato PDF, com tamanho máximo de 10MB por
arquivo.
A partir deste momento, a proposta de parcelamento ficará listada na aba Parcelamentos,
botão Pendentes de Pagamento.
Não é necessário juntar os documentos imediatamente nesta tela. As juntadas poderão ser
realizadas posteriormente, acessando a aba indicada, selecionando a linha correspondente ao
parcelamento, e selecionando a opção Inserir Anexos.

3. Acesse a aba Parcelamentos, botão Pendentes de Pagamento, e efetue as seguintes
operações:

a. Imprima e pague o boleto correspondente à entrada do Parcelamento (BOLE1),
até a data do vencimento;
b. Imprima, assine e faça upload dos documentos necessários para o
Parcelamento selecionando a linha correspondente ao parcelamento, e
selecionando a opção Inserir Anexos. A lista necessária de documentos
dependerá se o Crédito é referente à União Federal (Procuradoria-Geral da
União - PGU) ou é referente às Autarquias, Fundações e Agências Reguladoras
Federais (Procuradoria-Geral Federal - PGF);
c. Os documentos exigidos pela Procuradoria-Geral da União são:
 Requerimento, petição, ata de audiência ou outro documento em que o
devedor tenha formalizado a proposta de acordo;
 Comprovante de rendimentos do proponente, se houver; e
 Todos os documentos que tenham sido automaticamente gerados pelo
SAPIENS, referentes ao Parcelamento.
d. Os documentos exigidos pela Procuradoria-Geral Federal são:
 Declaração de inexistência de ação judicial contestando o crédito ou de
embargos, opostos, ou, na existência desses, de desistência e renúncia,
devidamente comprovados por meio de cópia da petição protocolizada no
respectivo Cartório Judicial;
 Cópia do Contrato Social, Estatuto ou Ata e eventual alteração, que
identifique os atuais representantes legais do requerente, no caso de
pessoa jurídica;
 Cópia da Carteira de Identidade, do respectivo CPF e do comprovante de
residência, no caso de pessoa física;
 Comprovante do pagamento prévio da primeira parcela;
 Caso o interessado se faça representar por mandatário, deverá este
apresentar procuração com poderes específicos para praticar todos os atos
necessários à formalização do parcelamento; e
 Todos os documentos que tenham sido automaticamente gerados pelo
SAPIENS, referentes ao Parcelamento.
e. Assine eletronicamente o Parcelamento, clicando com o botão direito do mouse
sobre a linha referente ao Parcelamento, na opção Assinar:

4. Após a assinatura e pagamento do boleto de entrada, o parcelamento aguardará
deferimento por um Membro (Advogado da União ou Procurador Federal) da
Advocacia-Geral da União, e sua consulta passará a ser realizada no botão Pendentes
de Deferimento;
ATENÇÃO: Caso o boleto referente à entrada do Parcelamento não seja pago até o
vencimento, o parcelamento ficará pendente de rescisão, e um novo parcelamento
só poderá ser realizado após o Advogado ou Procurador confirmar a rescisão deste
Parcelamento. Parcelamentos nessa situação poderão ser consultados no botão
Pendentes de Rescisão.
5. Após a assinatura eletrônica e deferimento do Parcelamento, este passará a poder ser
consultado no botão Acervo.

PARA ANTECIPAR O PAGAMENTO DE PARCELAS:

1. Clique duas vezes com o botão esquerdo do mouse sobre o parcelamento. Na janela
que aparecerá, clique sobre a aba Parcelas, e selecione as parcelas que deseja antecipar.
Em seguida, clique sobre o ícone de chave inglesa e selecione a opção Gerar Boleto. Na
nova janela gerada, clique em Salvar. Um boleto consolidado com o pagamento de todas
as parcelas antecipadas será gerado em uma nova aba do navegador, podendo ser
impresso:

ATENÇÃO: A antecipação de pagamentos só pode ser gerada após o pagamento de ao menos
uma parcela, ou seja, de um parcelamento já deferido, e sempre da próxima parcela
juntamente com as últimas parcelas em ordem inversa. O SAPIENS não permitirá a antecipação
para pagamento de parcelas em ordem diversa.
EXEMPLO: Parcelamento em 12 pagamentos, com o pagamento das parcelas 1 e 2 já
realizados. O devedor deseja antecipar cinco parcelas. O devedor deverá escolher,
obrigatoriamente, as parcelas de número 3, 9, 10, 11 e 12.

PARA CONSULTAR A MEMÓRIA DE CÁLCULO DE UM CRÉDITO OU PARCELAMENTO:

1. Clique com o botão direito do mouse sobre o crédito ou parcelamento, na aba
correspondente, e em seguida, selecione a opção Gerar Memória com o botão
esquerdo do mouse. Note que, no caso de Créditos, você poderá solicitar também uma
posição Atualizada ou Histórica, caso necessite de uma posição anterior para
conferência contábil. Já para Parcelamentos, somente a posição Atualizada estará
disponível:

2. Caso tenha selecionado a opção Histórica para a geração de Memória, selecione a data
de consolidação desejada, e em seguida, clique em Gerar:

3. A Memória de Cálculo será gerada em uma nova aba do navegador de internet, que
poderá ser impressa ou salva em PDF, se aplicável:

COMO CONSULTAR E REGISTRAR REQUERIMENTOS PARA
A ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PARA CONSULTAR REQUERIMENTOS:
1. Clique sobre a aba Requerimentos, na tela principal do seu ambiente de Atendimento
Eletrônico. Você verá todos os Requerimentos criados por você mesmo, na forma de
processos administrativos:






A Data de Abertura indica quando o Requerimento foi criado.
O Título indica o assunto do Requerimento.
A Unidade indica qual a unidade da Advocacia-Geral da União está responsável pelo
atendimento e resposta ao Requerimento.
Encerrado indica se o Requerimento foi respondido e encaminhado ao arquivo ou
não.

2. Clique sobre o número do Requerimento, na forma de link de internet, para consultar
seus detalhes. Você poderá visualizar todos os detalhes de seu requerimento, inclusive
arquivos anexados, seja pelo requerente, seja pela unidade responsável. Além disso,
você poderá fazer download do requerimento, em PDF ou ZIP, clicando no ícone de
nuvem localizado no canto superior esquerdo da capa:

PARA REGISTRAR UM REQUERIMENTO:
1. Uma vez na aba Requerimentos, clique com o botão esquerdo do mouse sobre o botão
“+”, no canto superior esquerdo. Uma janela pop-up abrirá:

2. Preencha todos os campos do Requerimento, obrigatórios:







Destinatário: Escolha Autarquias e Fundações (Institutos, Fundações,
Autarquias ou Agências Reguladoras) ou União (Órgãos diretamente
ligados à União Federal), conforme for o caso;
Tipo: Escolha o tipo de Requerimento que deseja registrar. Caso o
Requerimento não se encaixe entre as modalidades disponíveis, selecione
“Outros Requerimentos”;
Município: Aponte o município referente ao seu Requerimento. Você
poderá preencher o campo para que o SAPIENS localize automaticamente o
município, ou clicar sobre o ícone de lupa para realizar uma localização
avançada;
Requerimento: Descreva seu requerimento, de forma sucinta. Você terá até
255 caracteres para efetuar esta descrição inicial. Não se preocupe se não
conseguir descrever tudo o que deseja, pois poderá anexar documentos
posteriormente, detalhando melhor seu requerimento.

3. Clique no botão Salvar. Uma nova janela pop-up aparecerá, informando o Protocolo de
seu Requerimento, e se você deseja anexar quaisquer documentos. Caso clique sim,
uma outra janela aparecerá, para anexação de pop-ups:

4. Você poderá incluir anexos nos seguintes formatos:






Arquivos de documentos no formato PDF;
Arquivos de imagem no formato JPG ou JPEG;
Arquivos de áudio no formato OGG;
Arquivos de vídeo no formato MP4.
Todos os anexos devem ter o tamanho máximo de 10MB por arquivo, com
exceção dos arquivos de vídeo, que poderão ter o tamanho máximo de 50MB
por arquivo.

5. Ao terminar de incluir os anexos, clique no botão Upload. Ao confirmar que o upload de
todos os arquivos foi realizado normalmente, pelo ícone
, você poderá clicar no
botão Fechar, e todos os arquivos selecionados estarão anexados em seu
Requerimento:

6. Caso deseje incluir outros anexos, basta clicar com o botão direito do mouse sobre a
linha do Requerimento em que deseja incluir anexos, e selecionar opção Inserir Anexos.
Em seguida, basta repetir os procedimentos nos passos 3, 4 e 5:

ATENDIMENTO E SUPORTE AO USUÁRIO
Caso tenha dúvidas ou problemas para utilizar o Módulo de Atendimento Eletrônico ao
Devedor do SAPIENS, a Equipe de Atendimento do SAPIENS estará à disposição para prestar
assistência pelo e-mail sapiens@agu.gov.br. Retornaremos sua dúvida no menor prazo possível.

ANEXO: CONDIÇÕES GERAIS E INFORMAÇÕES DAS MODALIDADES PARA
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS
MODALIDADE

CREDOR

Parcelamento
Ordinário Extrajudicial

Autarquias e
Fundações

Parcelamento
Ordinário - Judicial

Parcelamento
Extraordinário - PRD
(MP 780/2017)

Parcelamento
Ordinário - PGU

Autarquias e
Fundações

Autarquias e
Fundações

União Federal

CONDIÇÕES
- Limite de 60 parcelas
- Parcela mínima de R$ 50,00 (cinquenta
reais) para Pessoa Física ou R$ 200,00
(duzentos reais) para Pessoa Jurídica
- Inexistência de impedimentos legais
- Atualização do valor: Juros SELIC,
acumulados 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.
- Limite de 60 parcelas
- Parcela mínima de R$ 50,00 (cinquenta
reais) para Pessoa Física ou R$ 200,00
(duzentos reais) para Pessoa Jurídica
- Inexistência de impedimentos legais
- Atualização do valor: Juros SELIC,
acumulados 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.
- Limite de 60 parcelas
- Parcela mínima de R$ 200,00 (duzentos
reais) para Pessoa Física ou R$ 1.000,00
(mil reais) para Pessoa Jurídica
- Inexistência de impedimentos legais
- Atualização do valor: Juros SELIC,
acumulados 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.
- Limite de 60 parcelas para valores até
R$ 100.000,00 (cem mil reais)
- Parcela mínima de R$ 100,00 (cem
reais)
- Inexistência de outros meios para a
União recuperar o crédito
- Inexistência de impedimentos legais
- Atualização do valor: Juros SELIC,
acumulados 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.

OBSERVAÇÕES
- Encargo legal de 10% (dez por cento)
sobre o valor da dívida
- Reparcelamento possível após o
pagamento da primeira parcela e o
pagamento de pelo menos 10% (dez por
cento) do valor total ou 20% (vinte por
cento) do valor total se já se tratar de
reparcelamento

- Encargo legal de 20% (vinte por cento)
sobre o valor da dívida
- Reparcelamento possível após o
pagamento da primeira parcela e o
pagamento de pelo menos 10% (dez por
cento) do valor total ou 20% (vinte por
cento) do valor total se já se tratar de
reparcelamento

Modalidade de parcelamento especial
disponível somente em 2017, para
regularização de débitos não-tributários.
Acessível somente mediante autorização
judicial.

- Após o pagamento de pelo menos 30%
(trinta por cento) do valor da dívida, e
mediante avaliação com a qual a União
concorde, pode ser baixada a penhora
dos bens excedentes ao que seja
suficiente para adimplemento da dívida
remanescente.
- Reparcelamento possível após o
pagamento de pelo menos 10% (dez por
cento) do valor total

