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Ofício-Circular nº 1/2018/SAF-ANTAQ
 
 

Às Associações, Sindicatos e demais entidades do setor regulado

 

Assunto: Serviço on-line: emissão de GRU

Referência: ( Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 50300.016029/2018-
34.)

 

Prezado (a) Senhor (a),

  

1. Na busca de ofertar melhores serviços, dar maior celeridade e reduzir a burocracia no
processo de cobrança de débitos, informamos que estará disponível no Portal da ANTAQ
(www.antaq.gov.br), no menu "serviços", a par r de 01/10/2018, um sistema que permi rá ao
regulado emi r a Guia de Recolhimento da União - GRU para pagamento de seu débito rela vo à
multa aplicada, já transitada em julgado.

2. Como já é de conhecimento do setor regulado, atualmente, a GRU é enviada pela
Gerência de Orçamento e Finanças da ANTAQ por O cio juntamente com a cópia da decisão, do
Termo de Trânsito em Julgado e da mídia contendo cópia digitalizada do processo. Todo o processo de
geração dos documentos e da GRU será automa zado, sendo que o O cio e demais documentos
retrocitados con nuarão a ser enviados pelos Correios, porém, com uma senha e login, para que o
regulado possa acessar via internet o portal da ANTAQ e emi r a GRU automa camente, inclusive
após o vencimento, com os devidos encargos.

3. Por úl mo, no tocante à possibilidade de parcelamento dos débitos, à luz da Resolução
Norma va nº 04-ANTAQ, de 4 de agosto de 2015, inicialmente, o sistema irá disponibilizar o
norma vo e o requerimento (para download), além das informações necessárias para que o regulado
protocole o pedido junto à ANTAQ. Contudo, o módulo do parcelamento dos débitos está em fase de
desenvolvimento pela Agência e tão logo seja concluído também será disponibilizado a ferramenta
para que o regulado possa emitir mensalmente a GRU.

 

Atenciosamente,

                                                                                                



JOELSON NEVES MIRANDA

Superintendente de Administração e Finanças

 

Documento assinado eletronicamente por Joelson Neves Miranda, Superintendente de
Administração e Finanças, em 17/09/2018, às 10:58, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 1º da Portaria nº 210/2015-DG da ANTAQ.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://www.antaq.gov.br/,
informando o código verificador 0595170 e o código CRC 86785B55.

Referência: Proces s o nº 50300.016029/2018-34 SEI nº 0595170


