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Transação tributária excepcional e
transação por adesão no contencioso.

Recentes Portarias disciplinam procedimentos, requisitos e
condições para celebração de transação tributária em âmbito
federal, oferecendo novos modos de regularização do passivo
tributário de devedores pessoas jurídicas e pessoas naturais.

No último dia 17 de junho de 2020, foram
publicadas duas importantes normas
complementares à legislação tributária brasileira,
voltadas a tratar da transação tributária entre
fisco federal e devedores fiscais.
Nos referimos à Portaria nº 14.402, da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e à
Portaria nº 247, do Ministro da Economia.
A primeira fala da chamada "transação
excepcional", criada em razão dos efeitos que a
pandemia causada pelo coronavírus apresenta
para a perspectiva de recebimento dos créditos
tributários inadimplidos.
A segunda busca delimitar os critérios e
procedimentos gerais para transação tributária no
contencioso de relevante e disseminada
controvérsia e no de pequeno valor.
Diante da importância do tema, especialmente
neste momento de crise econômica agravada pela
pandemia de Covid-19, o HMLAW preparou este
conteúdo informativo especial para seus clientes e
parceiros.



PORTARIA PGFN 14.402/2020 - Estabelece a transação excepcional, pensada como
uma resposta ao aumento na dificuldade de recuperação de créditos tributários
inadimplidos e já inscritos em dívida ativa, em razão da pandemia de Covid-19.
 
Informada pelo princípio da boa-fé e pela necessidade de melhoria da relação de
confiança entre fisco e devedores, a Portaria tem por objetivo, além da recuperação de
valores inadimplidos da maneira menos gravosa, auxiliar na capacidade de geração de
resultados e na manutenção da fonte produtora, do emprego e da renda.
 
Para a celebração da transação excepcional, a Portaria prevê que seja realizada a
mensuração do grau de recuperabilidade do crédito tributário, levando em conta a
situação econômica do devedor (verificada a partir da análise de suas informações
cadastrais, patrimoniais e econômico-fiscais) e da consequente capacidade de
pagamento (que significa saber se o devedor conseguiria pagar a integralidade do débito
sem qualquer desconto em até 5 anos, levando em consideração o impacto da pandemia
em sua condição de geração de resultados ou no comprometimento de sua renda).
 
Para as pessoas jurídicas, qualquer redução de receita bruta dos meses de março de
2020 até o mês da adesão à transação, comparando com o mesmo período de 2019,
demonstrará impacto na capacidade de geração de resultados (para as pessoas jurídicas
de direito público, a redução deverá ser sobre as receitas correntes líquidas).
 
Já para as pessoas naturais, a redução dos rendimentos brutos de março de 2020 até a
adesão, em comparação com os mesmos meses de 2019, demonstrará impacto no
comprometimento da renda.
 
Os créditos tributários objeto da transação excepcional, após a verificação da capacidade
de pagamento dos devedores, serão classificados em ordem decrescente de
recuperabilidade: Alta perspectiva de recuperação (Tipo A); Média perspectiva de
recuperação (Tipo B); De difícil recuperação (Tipo C); Irrecuperáveis (Tipo D).
 
Em todos os casos, o impacto da pandemia na capacidade de geração de resultados ou no
comprometimento da renda será representado como fator de redução na capacidade
de pagamento em percentual equivalente à redução das receitas ou dos rendimentos.
 



O que é transacionável?
Créditos administrados pela PGFN, mesmo em fase de execução ajuizada ou
com parcelamento anterior rescindido, com exigibilidade suspensa ou não,
cujo valor atualizado seja igual ou inferior a R$ 150.000.000,00 (cento e
cinquenta milhões de reais).
Transações que envolvam valores superiores a R$ 150.000.000,00, devem ser
objeto de proposta individual, nos termos da Portaria PGFN 9.917/2020.
 

MODALIDADES DE TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL
 

Pessoas jurídicas com débitos considerados irrecuperáveis ou de difícil
recuperação.

 
1) Entrada de valor mensal (12 meses) do equivalente a 0,334% do valor
consolidado dos débitos objeto da negociação;
2) Redução de 100% nos juros, nas multas e nos encargos legais para
pagamento do restante, que pode ser parcelado de 36 a 72 meses, a
depender da porcentagem de redução que os descontos oferecidos
significam sobre os débitos objetos da negociação;
3) O valor do pagamento mensal não será menor que 1% da receita bruta
do mês imediatamente anterior ao vencimento da parcela.
 
Pessoas jurídicas em processo de recuperação judicial, liquidação

judicial, liquidação extrajudicial, falência.
 

1) Entrada de valor mensal (12 meses) do equivalente a 0,334% do valor
consolidado dos débitos objeto da negociação;
2) Redução de 100% nos juros, nas multas e nos encargos legais para
pagamento do restante, que pode ser parcelado em 72 meses, observado
o limite de redução de 50% de cada débito objeto da negociação;
3) O valor do pagamento mensal não será menor que 1% da receita bruta
do mês imediatamente anterior ao vencimento da parcela.



Empresários individuais, ME, EPP, Instituições de Ensino,
Santas Casas de Misericórdia, cooperativas e demais

organizações da sociedade civil em processo de
recuperação judicial, liquidação judicial, liquidação

extrajudicial, falência.
 

1) Entrada de valor mensal (12 meses) do equivalente a
0,334% do valor consolidado dos débitos objeto da
negociação;
2) Redução de 100% nos juros, nas multas e nos encargos
legais para pagamento do restante, que pode ser parcelado
em 133 meses, observado o limite de redução de 70% de
cada débito objeto da negociação;
3) O valor do pagamento mensal não será menor que 1% da
receita bruta do mês imediatamente anterior ao vencimento
da parcela.
 

 
Devedores com personalidade jurídica de direito público.

 
1) Entrada de valor mensal (12 meses) do equivalente a
0,334% do valor consolidado dos débitos objeto da
negociação;
2) Redução de 100% nos juros, nas multas e nos encargos
legais para pagamento do restante, que pode ser parcelado
em 72 meses, observado o limite de redução de 50% de
cada débito objeto da negociação;
 

 



Empresários individuais, ME, EPP, Instituições de Ensino, Santas
Casas de Misericórdia, cooperativas e demais organizações da

sociedade civil com créditos irrecuperáveis ou de difícil
recuperação.

 
1) Entrada de valor mensal (12 meses) do equivalente a 0,334% do valor
consolidado dos débitos objeto da negociação;
2) Redução de 100% nos juros, nas multas e nos encargos legais para
pagamento do restante, que pode ser parcelado em 36 meses,
observado o limite de redução de 70% de cada débito objeto da
negociação; 60 meses, observado o limite de redução de 60% do
débito; 84 meses, observado o limite de redução de 50% do débito; 108
meses, observado o limite de redução de 40% do débito; 133 meses,
observado o limite de redução de 30% do débito;
3) O valor do pagamento mensal não será menor que 1% da receita
bruta do mês imediatamente anterior ao vencimento da parcela.

 
 

Pessoas naturais com créditos considerados irrecuperáveis ou de
difícil recuperação.

 
1) Entrada de valor mensal (12 meses) do equivalente a 0,334% do valor
consolidado dos débitos objeto da negociação;
2) Redução de 100% nos juros, nas multas e nos encargos legais para
pagamento do restante, que pode ser parcelado em 133 meses,
observado o limite de redução de 70% de cada débito objeto da
negociação;
3) O valor do pagamento mensal não será menor que 5% do
rendimento bruto do mês imediatamente anterior ao vencimento da
parcela.



IMPORTANTE NOTAR:
 

1) PRAZO PARA ADESÃO:  1º de julho a 29 de dezembro de 2020.
 
2) Débitos de contribuições sociais (artigo 195, I, a e II, da Constituição Federal), após
quitação da entrada, somente poderão ser parcelados em 48 meses.
 
3) No caso de pessoa natural, empresário individual, ME e EPP, as parcelas não poderão ser
inferiores a R$ 100,00.
 
4) Nos demais casos, as parcelas não poderão ser inferiores a R$ 500,00.
 
5) Quando a capacidade de pagamento do devedor não for suficiente para liquidação
integral do passivo tributário inscrito em dívida ativa da União, os prazos e os descontos
poderão ser graduados de acordo com a possibilidade de adimplemento dos débitos.
 
6) Devedores em processo de recuperação judicial, liquidação judicial, liquidação extrajudicial
e falência terão seus débitos automaticamente considerados irrecuperáveis (Tipo D).
 
7) A adesão à transação deve ser feita através do portal REGULARIZE
(www.regularize.pgfn.gov.br).
 
8) O devedor precisará desistir de parcelamentos e discussões a respeito da dívida objeto da
transação.
 
9) O débito transacionado será corrigido pela SELIC.
 
10) A adesão à transação excepcional implica manutenção de gravames como arrolamentos,
medidas cautelares, garantias administrativas, garantias em execução fiscal ou qualquer
outro tipo de ação judicial.
 
11) Os optantes pela modalidade de transação extraordinária de que tratam as Portarias
PGFN 7.820 e 9.924, poderão, até 29 de dezembro de 2020, efetuar a desistência da
modalidade vigente e efetuar o requerimento para adesão às modalidades de transação
excepcional.
 
12) Os contribuintes com parcelamentos em atraso e cujos procedimentos de exclusão
foram suspensos em razão da Portaria PGFN 7.821, poderão renegociar os débitos
parcelados mediante desistência dos parcelamentos em curso e adesão à transação
excepcional.



PORTARIA ME 247/2020 - Voltada a disciplinar os critérios e procedimentos para adesão
à transação tributária nos contenciosos administrativos ou judiciais tributários, sejam os
de relevante e disseminada controvérsia jurídica, sejam os de pequeno valor.
 
Informada pelos princípios da boa-fé do devedor, da concorrência leal entre os
contribuintes, da economicidade e eficiência, da isonomia e capacidade contributiva, da
supremacia do interesse público, da moralidade administrativa, da isonomia tributária e da
publicidade e transparência, a norma busca promover a solução consensual de litígios
administrativos ou judiciais mediante concessões recíprocas, reduzir os custos inerentes a
referidos litígios, estabelecer um novo paradigma de relação entre fisco e contribuintes e
estimular a autorregularização e a conformidade tributária.
 
A Portaria em questão prevê as obrigações das partes negociantes. Entre elas, está a
proibição de utilizar a transação de forma abusiva, a proibição de esvaziamento de
patrimônio, a necessidade de desistência de impugnações, recursos administrativos e
ações judiciais e, destacadamente, a obrigação de se sujeitar ao posicionamento da
administração tributária inclusive em relação a fatos geradores futuros, no que
se refere a débitos incluídos na adesão à transação.
 
A proposta de transação será realizada através da divulgação de Edital que:

1) definirá: as hipóteses fáticas e jurídicas que englobam a proposta; as exigências a
serem cumpridas, as reduções ou concessões oferecidas, os prazos e as formas de
pagamento admitidas, inclusive se é necessária a apresentação de garantias ou
manutenção das já existentes; o prazo para adesão; os critérios impeditivos à
transação por adesão; os compromissos e obrigações adicionais a serem exigidos dos
contribuintes; o procedimento para adesão; as hipóteses de rescisão do acordo e a
descrição do procedimento para apresentação de impugnação; e o tratamento a ser
conferido aos depósitos existentes vinculados aos débitos a serem pagos ou
parcelados;
2) poderá limitar os créditos contemplados pela transação; 
3) estabelecerá a necessidade de conformação do contribuinte ou do responsável ao
entendimento da administração tributária acerca de fatos geradores futuros ou não
consumados, na transação por adesão no contencioso tributário de relevante e
disseminada controvérsia jurídica.



BENEFÍCIOS
 

1) Poderá ser concedido desconto de até 50%, inclusive sobre o montante principal, sobre o
valor total do crédito inadimplido.
 
2) Os prazos de pagamento serão de até:

a) 84 meses no contencioso tributário de relevante e disseminada controvérsia jurídica;
b) 60 meses no contencioso tributário de pequeno valor.

 
No contencioso de pequeno valor, o desconto máximo somente será aplicado se o prazo de
pagamento for de até 12 meses.
 
 

EFEITOS E VEDAÇÕES
 

A apresentação da solicitação de adesão suspende a tramitação dos processos
administrativos fiscais referentes aos  créditos tributários  envolvidos, enquanto perdurar sua
apreciação, e não suspende a exigibilidade dos referidos créditos tributários, sem prejuízo
da possibilidade, no prazo previsto para adesão ao edital, da suspensão de atos de cobrança, a
critério da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia ou da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
A adesão não autoriza a restituição ou a compensação de importância paga, compensada
ou incluída em parcelamento pelo qual tenha o aderente optado antes da celebração da
transação.
As modalidades de transação que envolvam o diferimento do pagamento dos débitos nela
abrangidos, inclusive mediante parcelas periódicas, ou a concessão de moratória, suspendem a
exigibilidade dos créditos transacionados enquanto perdurar o acordo.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional poderá requerer a desistência da execução fiscal de
débito transacionado, no contencioso tributário de pequeno valor.
É vedada a transação que envolva: nova transação relativa ao mesmo crédito tributário; redução de
multas de natureza penal; concessão de descontos a créditos relativos ao Simples Nacional; FGTS;
devedor contumaz, conforme definido em lei específica; controvérsia definida por coisa julgada
material; efeito prospectivo que resulte, direta ou indiretamente, em regime especial, diferenciado
ou individual de tributação; 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.
São vedados a moratória e o parcelamento em prazo superior a sessenta meses das
contribuições sociais de que tratam a alínea "a" do inciso I e o inciso II do caput do art. 195 da
Constituição Federal.



INTERESSANTE NOTAR:
 

Controvérsia jurídica relevante e disseminada é aquela que trata de
questões tributárias que ultrapassem os interesses subjetivos da causa e,
preferencialmente, ainda não afetadas a julgamento pelo rito dos recursos
repetitivos, nos moldes dos arts. 1.036 e seguintes da Lei nº 13.105, de 2015.
A controvérsia será considerada disseminada quando se constate a existência
de demandas judiciais envolvendo partes e advogados distintos, em tramitação
no âmbito de, pelo menos, três Tribunais Regionais Federais; mais de cinquenta
processos, judiciais ou administrativos, referentes a sujeitos passivos distintos;
incidente de resolução de demandas repetitivas cuja admissibilidade tenha sido
reconhecida pelo Tribunal processante; demandas judiciais ou administrativas
que envolvam parcela significativa dos contribuintes integrantes de
determinado setor econômico ou produtivo.
A relevância de uma controvérsia estará suficientemente demonstrada quando
houver: impacto econômico igual ou superior a um bilhão de reais,
considerando a totalidade dos processos judiciais e administrativos pendentes
conhecidos; decisões divergentes entre as turmas ordinárias e a Câmara
Superior do CARF; ou sentenças ou acórdãos divergentes no âmbito do
contencioso judicial.
 
Contencioso tributário de pequeno valor é aquele cuja inscrição em dívida
ativa ou lançamento fiscal em discussão, compreendido principal e multa, não
supere, por processo administrativo ou judicial individualmente considerados,
sessenta  salários mínimos; e que tenha como sujeito passivo pessoa natural,
microempresa ou empresa de pequeno porte.
 
A transação que envolva valores superiores a R$ 500.000.000,00 (quinhentos
milhões de reais) dependerá de prévia e expressa autorização do Secretário
Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia e do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional.



Há mais de 10 (dez) anos, nosso escritório se destaca pela dedicação  exclusiva à advocacia
tributária, proporcionando aos clientes uma prestação de serviços de excelência na resolução de
questões tributárias de alta complexidade.

Atuamos oferecendo serviços especializados em Direito Tributário das seguintes formas:
 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL - Atuamos na defesa dos interesses de nossos
clientes defendendo-os tanto na via administrativa de todos os entes tributantes (federal, estadual
e municipal), quanto na via judicial, seja em casos de autos de infração ou em casos de ações
judiciais como execução fiscal, ação anulatória de débitos fiscais, mandados de segurança, etc.
Possuímos destacada atuação perante tribunais administrativos como CARF (Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais) e TIT (Tribunal de Impostos e Taxas), bem como perante
Tribunais Superiores a exemplo de  STJ (Superior Tribunal de Justiça) e STF (Supremo Tribunal
Federal).
 
CONSULTIVO E PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO - Nosso escritório também se dedica à
elaboração de pareceres e opiniões legais visando a auxiliar nas corretas interpretação e aplicação
da legislação tributária, que é complexa e sempre cambiante. Ainda no âmbito preventivo, faz
parte de nossa atuação a construção de estruturas empresariais voltadas à redução lícita da carga
tributária e à proteção patrimonial de pessoas físicas e jurídicas.
 
REPRESENTAÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - Realizamos junto
à Receita Federal do Brasil, às Secretarias de Fazenda dos Estados e às Administrações Tributárias
municipais, pedidos de compensação e restituição de tributos, organização de pendências fiscais
para obtenção de Certidões Negativas de Débitos (CND), apresentação de consultas junto aos
órgãos de arrecadação, requerimentos de regimes especiais, concessões de benefícios fiscais,
aproveitamento de incentivos fiscais, apropriação e utilização de créditos tributários. Também faz
parte de nossos serviços o acompanhamento de fiscalizações em geral, auxiliando no atendimento
aos auditores-fiscais e na produção de respostas às intimações e notificações recebidas.
 

SEGMENTAÇÃO - As formas de atuação tributária especializada acima descritas são aplicadas
com foco na:

TRIBUTAÇÃO EM GERAL – aplicável a todos os ramos de atuação da indústria, do comércio
e da prestação de serviços.
TRIBUTAÇÃO DA SAÚDE – aplicável especificamente a empresas e profissionais da área da
saúde, como clínicas médicas, hospitais, hospitais-dia, consultórios, etc.
TRIBUTAÇÃO DO AGRONEGÓCIO  – aplicável especificamente a empresas voltadas à
agroindústria e ao agronegócio, como usinas de cana-de-açúcar, cooperativas
agroindustriais, atividades extrativo-vegetais e pecuária em geral.
TRIBUTAÇÃO DA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA – aplicável especificamente a empresas
que atuem na incorporação de imóveis voltados à construção de condomínios residenciais e
comerciais.

QUEM SOMOS



Nossa equipe é formada por profissionais respeitados, de sólida formação técnica e com relevante
experiência acadêmica e profissional em renomadas universidades e escritórios, estando, todos, sempre
atualizados em relação às mais importantes discussões jurídicas.
 

Henrique Mello  – Advogado tributarista; Juiz do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São
Paulo (TIT/SP); Doutor em Direito Econômico, Financeiro e Tributário pela Universidade de São Paulo
(USP); Mestre em Direito    pela  Università degli Studi di Genova  (Itália); Coordenador do Instituto
Brasileiro de Estudos Tributários – IBET – em São José do Rio Preto; Pós-Graduado  lato sensu  em
Direito Tributário pelo IBET/SP (2009); Extensão em Tributação de Valor Agregado (Value-Added
Taxation) pela Universidade Católica de Lisboa (Portugal); Extensão em Tributação do Agronegócio
pelo INEJE; Professor do curso de Pós-Graduação em Direito Tributário do IBET/SP.
 
Marcelo Signorini  – Advogado tributarista; Mestre em Direito Econômico, Financeiro e Tributário
pela Universidade de São Paulo (USP); Pós-Graduado lato sensu em Direito Tributário pelo Instituto
Brasileiro de Estudos Tributários – IBET/SP; Pós-Graduado  lato sensu  em Direito Empresarial e
Tributário pela UNIRP; Professor do curso de Pós-Graduação em Direito Tributário do IBET/SP;
Professor de Graduação na Universidade Paulista (UNIP) e na UNIRP; Associado ao Instituto Brasileiro
de Direito Tributário (IBDT).
 
Roberta França Porto  – Advogada tributarista; Mestranda em direito tributário pelo IBET/SP;
Professora do Curso de Especialização em Direito Tributário do IBET; Especialista em Direito
Tributário (Pós-Graduada  lato sensu) pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários – IBET/SP;
Extensão em Planejamento Tributário pelo IBET.
 
Gabriel Joaquim Campos Costa – Advogado tributarista; Pós-Graduado em Direito Tributário pelo
Instituto Brasileiro de Estudos Tributários – IBET; Extensão em Contabilidade Tributária pelo IBET;
Graduado pela Univem.
 
Ramiz Sabbag Junior – Advogado tributarista; Pós-Graduado lato sensu em Direito Tributário pelo
Instituto Brasileiro de Estudos Tributários – IBET/SP; Extensão em Contabilidade Tributária pelo IBET;
Graduado pela Universidade Paulista.
 
João Olmos – Advogado tributarista; Pós-Graduando lato sensu em Direito Tributário pelo Instituto
Brasileiro de Estudos Tributários – IBET/SP; Graduado pelo Centro Universitário de Rio Preto.

QUEM SOMOS


