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Normas regulamentam hipóteses de transação de dívida ativa com a 

União 

 

O ministro da Economia, por meio da Portaria nº 247/2020, disciplinou critérios 

e procedimentos para a elaboração de propostas e de celebração de transação 

por adesão no contencioso tributário de relevante e disseminada controvérsia 

jurídica e no contencioso tributário de pequeno valor. 

 

Sem prejuízo dos demais compromissos exigidos em edital, são obrigações do 

aderente à transação: 

 

I - não utilizar a transação de forma abusiva, com a finalidade de limitar, 

de falsear ou de prejudicar, de qualquer forma, a livre concorrência ou a 

livre iniciativa econômica; 

II - não utilizar pessoa natural ou jurídica interposta para ocultar ou 

dissimular a origem ou a destinação de bens, de direitos e de valores, os 

seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários de seus atos, em 

prejuízo da Fazenda Pública federal; 

III - não alienar nem onerar bens ou direitos sem a devida comunicação 

ao órgão da Fazenda Pública competente, quando exigido em lei; 

IV - desistir das impugnações ou dos recursos administrativos que tenham 

por objeto os créditos incluídos na transação e renunciar a quaisquer 

alegações de direito sobre as quais se fundem as referidas impugnações 

ou recursos; 

V - renunciar a quaisquer alegações de direito, atuais ou futuras, sobre as 

quais se fundem ações judiciais, inclusive as coletivas, ou recursos que 

tenham por objeto os créditos incluídos na transação, por meio de 

requerimento de extinção do respectivo processo com resolução de mérito, 

nos termos da alínea c do inciso III do caput do art. 487 da Lei nº 13.105, 

de 16 de março de 2015; e, 

VI - sujeitar-se, na transação por adesão no contencioso tributário de 

relevante e disseminada controvérsia jurídica, em relação aos fatos 

geradores futuros ou não consumados, ao entendimento dado pela 

administração tributária à questão em litígio, ressalvada: 

a) cessação de eficácia prospectiva da transação decorrente do 

advento de precedente persuasivo nos termos dos incisos I a IV do 

art. 927 da Lei nº 13.105, de 2015 ou nas demais hipóteses 

previstas no art. 19 da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002; 

b) alteração da legislação em discussão. 
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O contribuinte que aderir a transação automaticamente conferirá aceitação plena 

e irretratável de todas as condições estabelecidas na norma, de modo a constituir 

confissão irrevogável e irretratável dos créditos abrangidos pela transação. Ou 

seja, o contribuinte não poderá contestar os valores posteriormente. 

 

A proposta de transação por adesão será realizada mediante publicação de edital 

pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ou pela Secretaria Especial 

da Receita Federal do Brasil (RBF) do Ministério da Economia. 

 

O edital poderá prever a concessão de descontos, inclusive sobre o montante 

principal, de até 50% (cinquenta por cento) do valor total do crédito, e de prazo 

para pagamento de, no máximo: 

 

I - 84 meses, no contencioso tributário de relevante e disseminada 

controvérsia jurídica; e 

II - 60 meses, no contencioso tributário de pequeno valor. 

 

No contencioso tributário de pequeno valor, o desconto máximo somente poderá 

ser atribuído nas hipóteses em que o prazo de quitação seja igual ou inferior a 

12 meses. 

 

De acordo com a portaria, é vedada a transação que envolva: 

 

I - nova transação relativa ao mesmo crédito tributário; 

II - redução de multas de natureza penal; 

III - concessão de descontos a créditos relativos ao: 

a) Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e 

Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte (Simples Nacional), enquanto não editada lei complementar 

autorizativa; e 

b) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), enquanto não 

autorizado pelo seu Conselho Curador; 

IV - devedor contumaz, conforme definido em lei específica; 

V - controvérsia definida por coisa julgada material; 

VI - efeito prospectivo que resulte, direta ou indiretamente, em regime 

especial, diferenciado ou individual de tributação; e 
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VII - acumulação das reduções oferecidas pelo edital com quaisquer outras 

asseguradas na legislação em relação aos créditos abrangidos pela 

proposta de transação. 

 

Aos contribuintes com transação rescindida é vedada, pelo prazo de dois anos, 

contado da data de rescisão, a formalização de nova transação, ainda que relativa 

a débitos distintos. 

 

Neste sentido, a Procuradoria da Fazenda Nacional editou a Portaria nº 14.402 

de 2020, estabelecendo as condições para a transação excepcional na cobrança 

da dívida ativa da União. 

 

Um dos aspectos que serão avaliados pelo órgão para a concessão da transação 

será o grau de recuperabilidade das dívidas, mensurado a partir da verificação 

da situação econômica e da capacidade de pagamento dos devedores inscritos. 

Para tanto, a Procuradoria irá avaliar: 

 

I - para os devedores pessoa jurídica, quando for o caso: 

a) receita bruta e demais informações declaradas na Escrituração 

Contábil Fiscal (ECF); 

b) receita bruta e demais informações declaradas na Escrituração 

Fiscal Digital da contribuição para o PIS/Pasep, Cofins e 

Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (EFD- 

contribuições); 

c) informações declaradas na Escrituração Fiscal Digital de 

Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf); 

d) valores registrados em Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) de 

entrada e de saída; 

e) informações declaradas ao Sistema de Escrituração Digital das 

Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial); 

f) informações declaradas no Programa Gerador do Documento de 

Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS) e na Declaração de 

Informações Socioeconômicas e Fiscais (Defis); 

g) massa salarial declarada nas Guias de Recolhimento do Fundo 

de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência 

Social (GFIP); 

h) débitos declarados nas Declarações de Débitos e Créditos 

Tributários Federais (DCTF); 
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i) valores de rendimentos pagos ao devedor e declarados por 

terceiros em Declarações de Imposto sobre a Renda Retido na 

Fonte (DIRF); 

j) receita corrente líquida informada à Secretaria do Tesouro 

Nacional por Estados, Municípios e pelo Distrito Federal. 

II - para os devedores pessoa física: 

a) valores dos rendimentos declarados na Declaração de Ajuste 

Anual do Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (DIRPF); 

b) valores de bens e direitos declarados na Declaração de Ajuste 

Anual do Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (DIRPF); 

c) valores de rendimentos pagos ao devedor e declarados por 

terceiros em Declarações de Imposto sobre a Renda Retido na 

Fonte (DIRF). 

 

Observada a capacidade de pagamento dos devedores inscritos e para os fins da 

transação excepcional prevista nesta portaria, os créditos inscritos em dívida ativa 

da União serão classificados em ordem decrescente de recuperabilidade, sendo: 

 

I - créditos tipo A: créditos com alta perspectiva de recuperação; 

II - créditos tipo B: créditos com média perspectiva de recuperação; 

III - créditos tipo C: créditos considerados de difícil recuperação; 

IV - créditos tipo D: créditos considerados irrecuperáveis. 

 

São passíveis de transação excepcional na cobrança da dívida ativa da União os 

créditos administrados pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, mesmo em  

fase de execução ajuizada ou objeto de parcelamento anterior rescindido, com 

exigibilidade suspensa ou não, cujo valor atualizado a ser objeto da negociação 

for igual ou inferior a R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais). 

 

São modalidades de transação excepcional na cobrança da dívida ativa da União: 

 

I - para os empresários individuais, microempresas, empresas de pequeno 

porte, instituições de ensino, Santas Casas de Misericórdia, sociedades 

cooperativas e demais organizações da sociedade civil de que trata a Lei 

n. 13.019, de 31 de julho de 2014, cujos créditos são considerados 

irrecuperáveis ou de difícil recuperação:  

a) pagamento, a título de entrada, de valor mensal equivalente a 

0,334% (trezentos e trinta e quatro centésimos por cento) do valor 

consolidado dos créditos transacionados, durante 12 meses, e o 



 
 

Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais 
Rua Curitiba, 561 – Centro – CEP 30170-121 – Belo Horizonte/MG 
Tel.:  + 55 31 3270 3300 | fecomerciomg@fecomerciomg.org.br | www.fecomerciomg.org.br 

 

restante pago com redução de até 100% (cem por cento) do valor 

dos juros, das multas e dos encargos-legais, observado o limite de 

até 70% (setenta por cento) sobre o valor total de cada crédito 

objeto da negociação, em até 36 parcelas mensais e sucessivas, 

sendo cada parcela determinada pelo maior valor entre 1% (um por 

cento) da receita bruta do mês imediatamente anterior, apurada na 

forma do art. 12 do Decreto-Lei n. 1.598/77, e o valor 

correspondente à divisão do valor consolidado pela quantidade de 

prestações solicitadas; 

b) pagamento, a título de entrada, de valor mensal equivalente a 

0,334% (trezentos e trinta e quatro centésimos por cento) do valor 

consolidado dos créditos transacionados, durante 12 meses, e o 

restante pago com redução de até 100% (cem por cento) do valor 

dos juros, das multas e dos encargos-legais, observado o limite de 

até 60% (sessenta por cento) sobre o valor total de cada crédito 

objeto da negociação, em até 60 parcelas mensais e sucessivas, 

sendo cada parcela determinada pelo maior valor entre 1% (um por 

cento) da receita bruta do mês imediatamente anterior, apurada na 

forma do art. 12 do Decreto-Lei n. 1.598/77, e o valor 

correspondente à divisão do valor consolidado pela quantidade de 

prestações solicitadas; 

c) pagamento, a título de entrada, de valor mensal equivalente a 

0,334% (trezentos e trinta e quatro centésimos por cento) do valor 

consolidado dos créditos transacionados, durante 12 meses, e o 

restante pago com redução de até 100% (cem por cento) do valor 

dos juros, das multas e dos encargos-legais, observado o limite de 

até 50% (cinquenta por cento) sobre o valor total de cada crédito 

objeto da negociação, em até 84 parcelas mensais e sucessivas, 

sendo cada parcela determinada pelo maior valor entre 1% (um por 

cento) da receita bruta do mês imediatamente anterior, apurada na 

forma do art. 12 do Decreto-Lei n. 1.598/77, e o valor 

correspondente à divisão do valor consolidado pela quantidade de 

prestações solicitadas; 

d) pagamento, a título de entrada, de valor mensal equivalente a 

0,334% (trezentos e trinta e quatro centésimos por cento) do valor 

consolidado dos créditos transacionados, durante 12 meses, e o 

restante pago com redução de até 100% (cem por cento) do valor 

dos juros, das multas e dos encargos-legais, observado o limite de 

até 40% (quarenta por cento) sobre o valor total de cada crédito 
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objeto da negociação, em até 108 parcelas mensais e sucessivas, 

sendo cada parcela determinada pelo maior valor entre 1% (um por 

cento) da receita bruta do mês imediatamente anterior, apurada na 

forma do art. 12 do Decreto-Lei n. 1.598/77, e o valor 

correspondente à divisão do valor consolidado pela quantidade de 

prestações solicitadas; 

e) pagamento, a título de entrada, de valor mensal equivalente a 

0,334% (trezentos e trinta e quatro centésimos por cento) do valor 

consolidado dos créditos transacionados, durante 12 meses, e o 

restante pago com redução de até 100% (cem por cento) do valor 

dos juros, das multas e dos encargos-legais, observado o limite de 

até 30% (trinta por cento) sobre o valor total de cada crédito objeto 

da negociação, em até 133 parcelas mensais e sucessivas, sendo 

cada parcela determinada pelo maior valor entre 1% (um por cento) 

da receita bruta do mês imediatamente anterior, apurada na forma 

do art. 12 do Decreto-Lei n. 1.598/77, e o valor correspondente à 

divisão do valor consolidado pela quantidade de prestações 

solicitadas; 

II - para as demais pessoas jurídicas cujos créditos são considerados 

irrecuperáveis ou de difícil recuperação: 

a) pagamento, a título de entrada, de valor mensal equivalente a 

0,334% (trezentos e trinta e quatro centésimos por cento) do valor 

consolidado dos créditos transacionados, durante 12 meses, e o 

restante pago com redução de até 100% (cem por cento) do valor 

dos juros, das multas e dos encargos-legais, observado o limite de 

até 50% (cinquenta por cento) sobre o valor total de cada crédito 

objeto da negociação, em até 36 parcelas mensais e sucessivas, 

sendo cada parcela determinada pelo maior valor entre 1% (um por 

cento) da receita bruta do mês imediatamente anterior, apurada na 

forma do art. 12 do Decreto-Lei n. 1.598/77, e o valor 

correspondente à divisão do valor consolidado pela quantidade de 

prestações solicitadas; 

b) pagamento, a título de entrada, de valor mensal equivalente a 

0,334% (trezentos e trinta e quatro centésimos por cento) do valor 

consolidado dos créditos transacionados, durante 12 meses, e o 

restante pago com redução de até 100% (cem por cento) do valor 

dos juros, das multas e dos encargos-legais, observado o limite de 

até 45% (quarenta e cinco por cento) sobre o valor total de cada 

crédito objeto da negociação, em até 48 parcelas mensais e 
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sucessivas, sendo cada parcela determinada pelo maior valor entre 

1% (um por cento) da receita bruta do mês imediatamente anterior, 

apurada na forma do art. 12 do Decreto-Lei n. 1.598/77, e o valor 

correspondente à divisão do valor consolidado pela quantidade de 

prestações solicitadas; 

c) pagamento, a título de entrada, de valor mensal equivalente a 

0,334% (trezentos e trinta e quatro centésimos por cento) do valor 

consolidado dos créditos transacionados, durante 12 meses, e o 

restante pago com redução de até 100% (cem por cento) do valor 

dos juros, das multas e dos encargos-legais, observado o limites de 

até 40% (quarenta por cento) sobre o valor total de cada crédito 

objeto da negociação, em até 60 parcelas mensais e sucessivas, 

sendo cada parcela determinada pelo maior valor entre 1% (um por 

cento) da receita bruta do mês imediatamente anterior, apurada na 

forma do art. 12 do Decreto-Lei n. 1.598/77, e o valor 

correspondente à divisão do valor consolidado pela quantidade de 

prestações solicitadas; 

d) pagamento, a título de entrada, de valor mensal equivalente a 

0,334% (trezentos e trinta e quatro centésimos por cento) do valor 

consolidado dos créditos transacionados, durante 12 meses, e o 

restante pago com redução de até 100% (cem por cento) do valor 

dos juros, das multas e dos encargos-legais, observado o limite de 

até 35% (trinta e cinco por cento) sobre o valor total de cada crédito 

objeto da negociação, em até 72 parcelas mensais e sucessivas, 

sendo cada parcela determinada pelo maior valor entre 1% (um por 

cento) da receita bruta do mês imediatamente anterior, apurada na 

forma do art. 12 do Decreto-Lei n. 1.598/77, e o valor 

correspondente à divisão do valor consolidado pela quantidade de 

prestações solicitadas; 

III - para as pessoas físicas cujos créditos são considerados irrecuperáveis 

ou de difícil recuperação, pagamento, a título de entrada, de valor mensal 

equivalente a 0,334% (trezentos e trinta e quatro centésimos por cento) 

do valor consolidado dos créditos transacionados, durante 12 meses, e o 

restante pago com redução de até 100% (cem por cento) do valor dos 

juros, das multas e dos encargos-legais, observado o limite de até 70% 

(setenta por cento) sobre o valor total de cada crédito objeto da 

negociação, em até 133 parcelas mensais e sucessivas, sendo cada parcela 

determinada pelo maior valor entre 5% (cinco por cento) do rendimento 

bruto do mês imediatamente anterior e o valor correspondente à divisão 



 
 

Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais 
Rua Curitiba, 561 – Centro – CEP 30170-121 – Belo Horizonte/MG 
Tel.:  + 55 31 3270 3300 | fecomerciomg@fecomerciomg.org.br | www.fecomerciomg.org.br 

 

do valor correspondente à divisão do valor consolidado pela quantidade 

de prestações solicitadas; 

IV - para os empresários individuais, microempresas, empresas de 

pequeno porte, instituições de ensino, Santas Casas de Misericórdia, 

sociedades cooperativas e demais organizações da sociedade civil de que 

trata a Lei n. 13.019, de 31 de julho de 2014, em processo de recuperação 

judicial, liquidação judicial, liquidação extrajudicial ou falência, 

pagamento, a título de entrada, de valor mensal equivalente a 0,334% 

(trezentos trinta e quatro centésimos por cento) do valor consolidado dos 

créditos transacionados, durante 12 meses, e o restante pago com 

redução de até 100% (cem por cento) do valor dos juros, das multas e 

dos encargos-legais, observado o limite de até 70% (setenta por cento) 

sobre o valor total de cada crédito objeto da negociação, em até 133 

parcelas mensais e sucessivas, sendo cada parcela determinada pelo maior 

valor entre 1% (um por cento) da receita bruta do mês imediatamente 

anterior, apurada na forma do art. 12 do Decreto-Lei n. 1.598/77, e o valor 

correspondente à divisão do valor consolidado pela quantidade de 

prestações solicitadas; 

V - para as demais pessoas jurídicas em processo de recuperação judicial, 

liquidação judicial, liquidação extrajudicial ou falência, pagamento, a título 

de entrada, de valor mensal equivalente a 0,334% (trezentos e trinta e 

quatro centésimos por cento) do valor consolidado dos créditos 

transacionados, durante 12 meses, e o restante pago com redução de até 

100% (cem por cento) do valor dos juros, das multas e dos encargos 

legais, observado o limite de até 50% (cinquenta por cento sobre o valor 

total de cada crédito objeto da negociação, em até 72 parcelas mensais e 

sucessivas, sendo cada parcela determinada pelo maior valor entre 1% 

(um por cento) da receita bruta do mês imediatamente anterior, apurada 

na forma do art. 12 do Decreto-Lei n. 1.598/77, e o valor correspondente 

à divisão do valor consolidado pela quantidade de prestações solicitadas; 

VI - para os devedores com personalidade jurídica de direito público, 

pagamento, a título de entrada, de valor mensal equivalente a 0,334% 

(trezentos e trinta e quatro centésimos por cento) do valor consolidado 

dos créditos transacionados, durante 12 meses, e o restante pago com 

redução de até 100% (cem por cento) do valor dos juros, das multas e 

dos encargos-legais, observado o limite de até 50% (cinquenta por cento) 

sobre o valor total de cada crédito objeto da negociação, em até 72 

parcelas mensais e sucessivas. 
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VII - Os créditos considerados irrecuperáveis ou de difícil recuperação que 

forem inscritos em dívida ativa da União dentro do prazo previsto no art. 

11 da Portaria poderão ser transacionados com redução de até 100% (cem 

por cento) do valor dos juros, das multas e dos encargos-legais, 

observados os termos desta portaria e os limites máximos previstos na Lei 

n. 13.988, de 14 de abril de 2020 e, quando for o caso, os limites da 

respectiva modalidade 

 

É importante destacar que os valores das parcelas não poderão ser inferiores a 

R$100,00 na hipótese de contribuinte pessoa natural, empresário individual, 

microempresa ou empresa de pequeno porte; e R$50,00 nos demais casos. Além 

disso, o valor da entrada será calculado sobre o valor total da dívida negociada, 

sem os descontos.  

 

A transação excepcional na cobrança da dívida ativa da União será realizada 

exclusivamente por adesão à proposta da PGFN, por meio do portal “Regularize” 

(www.regularize.pgfn.gov.br), mediante prévia prestação de informações pelo 

interessado. 

 

Destaca-se que a adesão relativa a débitos objeto de discussão judicial fica sujeita 

à apresentação, pelo devedor, de cópia do requerimento de desistência das 

ações, impugnações ou recursos relativos aos créditos transacionados, com 

pedido de extinção do respectivo processo com resolução de mérito, nos termos 

da alínea "c" do inciso III do caput do art. 487 da Lei n. 13.105, de 16 de março 

de 2015 (Código de Processo Civil). 

 

No período de 1º de julho a 29 de dezembro de 2020, o optante deverá prestar 

as informações necessárias à consolidação da proposta de transação por adesão 

formulada pela PGFN, exclusivamente pelo portal “Regularize”. 

 

A formalização da transação fica igualmente condicionada à assunção dos 

seguintes compromissos pelo devedor: 

 

I - declarar que não utiliza pessoa natural ou jurídica interposta para 

ocultar ou dissimular a origem ou a destinação de bens, de direitos e de 

valores, seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários de seus 

atos, em prejuízo da Fazenda Pública Federal; 

II - declarar que não alienou ou onerou bens ou direitos com o propósito 

de frustrar a recuperação dos créditos inscritos; 
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III - declarar que as informações cadastrais, patrimoniais e econômico-

fiscais prestadas à administração tributária são verdadeiras e que não 

omitiu ou simulou informações quanto à propriedade de bens, direitos e 

valores; 

IV - declarar que as informações prestadas nos termos do art. 16 da 

portaria são verdadeiras e que não simulou ou omitiu informações em 

relação aos impactos sofridos pela pandemia causada pelo coronavírus 

(Covid-19); 

V - manter regularidade perante o FGTS; 

VI - regularizar, no prazo de 90 dias, os débitos que vierem a ser inscritos 

em dívida ativa ou que se tornarem exigíveis após a formalização do 

acordo de transação. 

 

O contribuinte deve ficar atento às obrigações assumidas, pois implicam em 

rescisão da transação: 

 

I - o descumprimento das condições, das cláusulas e das obrigações da 

portaria; 

II - o não pagamento de três parcelas consecutivas ou alternadas do saldo 

devedor negociado nos termos da proposta de transação aceita; 

III - a constatação, pela PGFN, de ato tendente ao esvaziamento 

patrimonial do devedor como forma de fraudar o cumprimento da 

transação, ainda que realizado anteriormente à sua celebração; 

IV - a decretação de falência ou de extinção, pela liquidação, da pessoa 

jurídica transigente; 

V - a inobservância de quaisquer disposições previstas na lei de regência 

da transação. 

 

A adesão à transação excepcional proposta pela PGFN implica manutenção 

automática dos gravames decorrentes de arrolamento de bens, de medida 

cautelar fiscal e das garantias prestadas administrativamente ou nas ações de 

execução fiscal ou em qualquer outra ação judicial. 

 

Havendo comprovação de que o contribuinte prestou informações inverídicas, 

simulou ou omitiu informações em relação aos impactos sofridos pela pandemia 

causada pelo Covid-19, com o objetivo de se beneficiar indevidamente das 

condições diferenciadas de pagamento previstas nesta portaria, deverá o 

procurador da Fazenda Nacional encaminhar Representação para Fins Penais 

(RFP) ao representante do Ministério Público Federal do foro do domicílio do 
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devedor, para apuração dos crimes tipificados na Lei n. 8.137, de 27 de dezembro 

de 1990 e no art. 299 do Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código 

Penal). 

 

Fontes:  

 

• Portaria 247/2020: http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-

247-de-16-de-junho-de-2020-261923979  

• Portaria 14.402/2020: http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-

14.402-de-16-de-junho-de-2020-261920569  

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-247-de-16-de-junho-de-2020-261923979
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-247-de-16-de-junho-de-2020-261923979
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-14.402-de-16-de-junho-de-2020-261920569
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