
Atendendo a pleitos de contribuintes no momento de retração econômica, o Ministério da Economia
e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (“PGFN”) regulamentaram novas modalidades de
transação para permitir o pagamento/parcelamento de débitos ainda em discussão administrativa,
bem como para os já inscritos em dívida ativa.

Ministério da Economia regulamenta transação para casos repetitivos e de baixo valor

Por meio da Portaria nº 247/2020, o Ministério da Economia disciplinou os critérios e os
procedimentos para a celebração de transação por adesão no contencioso tributário de relevante e
disseminada controvérsia jurídica e no contencioso de pequeno valor, conforme havia sido previsto na
Medida Provisória nº 899/2019, convertida na Lei nº 13.988/2020.

Diante da previsão apenas genérica de transação nas referidas situações, a regulamentação pelo
Ministério da Economia era bastante aguardada, tendo sido estabelecidos critérios objetivos para
identificação do que se enquadraria como uma controvérsia relevante e disseminada no contencioso
tributário, além dos requisitos a serem cumpridos pelos contribuintes para a formalização da
transação.

Nas situações descritas na Portaria, a transação ocorrerá por meio de adesão à proposta a ser
veiculada por meio de edital da Receita Federal e da PGFN. Independentemente da modalidade, o
edital deverá prever:

a) as hipóteses fáticas e jurídicas abrangidas;
b) as exigências a serem cumpridas, as reduções (limitadas a 50% do valor total do crédito) ou
concessões oferecidas, os prazos e as formas de pagamento admitidas;

c) o prazo e o procedimento para adesão;
d) os critérios impeditivos; e
e) as hipóteses de rescisão.
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A Portaria previu, ainda, a possibilidade de os editais limitarem os créditos
contemplados pela transação conforme o estágio do processo
administrativo ou judicial em que se encontre e as competências
abrangidas, bem como a obrigatoriedade de conformação do sujeito
passivo ao entendimento da administração tributária acerca de fatos
geradores futuros ou não consumados, para o contencioso de relevante e
disseminada controvérsia.

Da mesma forma como previsto na Lei nº 13.099/2020, a Portaria nº 247
estabelece que a apresentação da solicitação de adesão suspende a
tramitação dos processos administrativos fiscais enquanto perdurar sua
apreciação, mas não suspende a exigibilidade dos respectivos créditos
tributários, sem prejuízo da possibilidade, no prazo previsto para adesão
ao edital, da suspensão de atos de cobrança.

No que se refere especificamente à transação por adesão no contencioso
tributário de relevante e disseminada controvérsia, os temas abrangidos
poderão ser propostos ao Ministro da Economia pelo Secretário-Executivo
do Ministério, pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, pelo Secretário
da Receita Federal e pelos presidentes do CARF, do Conselho Federal da
OAB, do CNJ e de confederação representativa de categoria econômica
(e.g. CNC, CNI etc.).

A controvérsia jurídica será considerada disseminada quando constatada a
existência de:

a) demandas judiciais envolvendo partes e advogados distintos, em
tramitação no âmbito de, pelo menos, três Tribunais Regionais
Federais;

b) mais de cinquenta processos, judiciais ou administrativos, referentes a
sujeitos passivos distintos;

c) incidente de resolução de demandas repetitivas cuja admissibilidade
tenha sido reconhecida; ou

d) demandas judiciais ou administrativas que envolvam parcela
significativa dos contribuintes integrantes de determinado setor
econômico ou produtivo.

A controvérsia será considerada relevante, por sua vez, quando houver:

a) impacto econômico igual ou superior a um bilhão de reais,
considerando a totalidade dos processos judiciais e administrativos
pendentes conhecidos;

b) decisões divergentes entre as turmas ordinárias e a Câmara Superior
do CARF; ou

c) sentenças ou acórdãos divergentes no âmbito do contencioso judicial.

Ainda em relação a esta modalidade de transação, a adesão deverá
abranger todos os litígios do contribuinte relacionados à tese objeto da
transação existentes na data do pedido – ressalvados aqueles acobertados
por coisa julgada material – e não será admitida transação com efeito
prospectivo que resulte, direta ou indiretamente, em regime especial,
diferenciado ou individual de tributação.

02



03

Em relação ao contencioso tributário de pequeno valor, foi estabelecida a possibilidade de transação
para os débitos em que o valor de principal e multa, por processo administrativo ou judicial
individualmente considerados, não supere 60 (sessenta) salários mínimos, bem como para aqueles
que tenham como sujeito passivo pessoa física, microempresa ou empresa de pequeno porte.

Considerando a regulamentação dessas modalidades de transação e o contexto econômico atual, é
alta a expectativa quanto à publicação de editais de adesão.

PGFN regulamenta a transação excepcional em função dos efeitos da pandemia do COVID-19

Por meio da Portaria nº 14.402/2020, a PGFN regulamentou a transação excepcional na cobrança
de créditos inscritos em Dívida Ativa da União, em função dos efeitos da pandemia causada pelo
coronavírus (COVID-19) na perspectiva de recebimento de créditos tributários.

Nos termos do art. 8º da referida Portaria, são passíveis de transação excepcional os créditos
administrados pela PGFN, mesmo que já sejam objeto de Execução Fiscal ajuizada ou de
parcelamento anterior rescindido, com exigibilidade suspensa ou não, com valor igual ou inferior a
R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais). Os débitos com valor superior deverão ser
objeto de proposta individual, nos termos da Portaria PGFN nº 9.917/2020.

De acordo com o procedimento estabelecido na Portaria nº 14.402/2020, as condições e descontos
da transação variam de acordo com o grau de recuperabilidade dos créditos inscritos em dívida ativa,
a ser mensurado através da verificação da situação econômica e da capacidade de pagamento dos
débitos pelos contribuintes, apuradas de acordo com informações cadastrais, patrimoniais ou
econômico-fiscais por estes prestadas ou por terceiros à PGFN ou aos demais órgãos da
Administração Pública.

A capacidade de pagamento será calculada de forma a estimar se o devedor possui condições de
efetuar o pagamento integral dos débitos no prazo de 5 (cinco) anos, sem descontos, considerando
o impacto da pandemia na capacidade de geração de resultados da pessoa jurídica ou no
comprometimento da renda das pessoas físicas.

Tal impacto econômico, por sua vez, será aferido pela redução, em qualquer percentual, da soma da
receita bruta mensal de 2020, com início no mês de março e fim no mês imediatamente anterior ao
da adesão, em relação à soma da receita bruta mensal do mesmo período de 2019. No caso das
pessoas físicas, esta análise levará em consideração a comparação dos rendimentos brutos mensais
auferidos em ambos os períodos.

A capacidade de pagamento dos contribuintes, para os fins da transação excepcional, será
classificada de acordo com o grau de recuperabilidade dos créditos em 4 (quatro) categorias:

i. créditos tipo A: com alta perspectiva de recuperação;
ii. créditos tipo B: com média perspectiva de recuperação;
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iii. créditos tipo C: considerados de difícil recuperação; e
iv. créditos tipo D: considerados irrecuperáveis – de titularidade de pessoas

jurídicas com falência decretada, em recuperação judicial ou extrajudicial, em
liquidação judicial ou em intervenção ou liquidação extrajudicial,
independentemente da data de sua ocorrência.

Para os créditos dos tipos C e D, a Portaria nº 14.402/2020 prevê o pagamento, a
título de entrada, de valor mensal equivalente a 0,334% do valor consolidado dos
débitos transacionados, durante 12 (doze) meses. Para o pagamento do valor
remanescente, são concedidos descontos de até 100% de juros, multas e encargos
legais, que podem ser parcelados em até 133 (cento e trinta e três) prestações, a
depender do porte da empresa, no caso de pessoa jurídica.

Em relação aos créditos dos tipos A e B, ou seja, os créditos de alta e média
perspectiva de recuperação, a Portaria previu a possibilidade de concessão de
parcelamento em prazo superior ao ordinário de 60 (sessenta) meses, já previsto na
Lei nº 10.522/2002.

O procedimento de adesão à transação excepcional deverá ser realizado através do
portal eletrônico REGULARIZE, da PGFN, no período de 1º de julho a 29 de
dezembro de 2020.

Contatos para eventuais esclarecimentos:

São Paulo

MARCOS PRADO –
mprado@stoccheforbes.com.br

Sócio responsável pelo contencioso 
tributário, nos âmbitos federal, 
estadual e municipal.

Brasília

ALBERTO MEDEIROS –
amedeiros@stoccheforbes.com.br

Sócio responsável pela área tributária 
na unidade de Brasília.

Rio de Janeiro

RENATA EMERY –
remery@stoccheforbes.com.br

Sócia responsável pela área tributária 
na unidade do Rio de Janeiro.
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