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§ 3º Na transação individual é lícito ao sujeito passivo deixar de incluir uma
ou mais inscrições no acordo, caso demonstre que sua situação econômica impede o
equacionamento de todo o passivo elegível.

Art. 16. Às contribuições sociais de que tratam a alínea "a" do inciso I e o
inciso II do caput do art. 195 da Constituição Federal são vedados a moratória  e o
parcelamento em prazo superior a 60 (sessenta) meses.

Art. 17. Aos devedores com transação rescindida é vedada, pelo prazo de 2
(anos) contados da data de rescisão, a formalização de nova transação, ainda que relativa
a débitos distintos.

CAPÍTULO II
DOS PARÂMETROS PARA ACEITAÇÃO DA TRANSAÇÃO INDIVIDUAL OU POR

ADESÃO E DO GRAU DE RECUPERABILIDADE DAS DÍVIDAS SUJEITAS À TRANSAÇÃO NA
RECUPERAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Art. 18. Para os fins do disposto nesta Portaria, serão observados, isolada ou
cumulativamente, os seguintes parâmetros para aceitação da transação individual ou por
adesão:

I - o tempo em cobrança;
II - a suficiência e liquidez das garantias associadas aos débitos inscritos;
III - a existência de parcelamentos ativos;
IV - a perspectiva de êxito das estratégias administrativas e judiciais de

cobrança;
V - o custo da cobrança judicial;
VI - o histórico de parcelamentos dos débitos inscritos;
VII - o tempo de suspensão de exigibilidade por decisão judicial;
VIII - a situação econômica e a capacidade de pagamento do sujeito

passivo.
Art. 19. A situação econômica dos devedores inscritos em dívida ativa da

União será aferida a partir da verificação das informações cadastrais, patrimoniais ou
econômico-fiscais prestadas pelo devedor ou por terceiros à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional ou aos demais órgãos da Administração Pública.

Art. 20. A capacidade de pagamento decorre da situação econômica e será
calculada de forma a estimar se o sujeito passivo possui condições de efetuar o
pagamento integral dos débitos inscritos em dívida ativa da União, no prazo de 5 (cinco)
anos, sem descontos.

Parágrafo único. Quando a capacidade de pagamento não for suficiente para
adimplemento de todo o passivo fiscal elegível, nos termos do caput, os prazos e os
descontos serão graduados de acordo com a possibilidade de adimplemento dos débitos
inscritos, observados os limites previstos na legislação de regência da transação.

Art. 21. Para aferição da capacidade de pagamento dos sujeitos passivos,
poderão ser consideradas as seguintes fontes de informação:

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);

i) valores de rendimentos pagos ao devedor e declarados por terceiros em
Declarações de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF).

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).
§ 1º Tratando-se de Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda

das Pessoas Físicas (DIRPF) apresentada em conjunto, serão consideradas, para aferição
da capacidade de pagamento do devedor pessoal física, as informações do titular e dos
dependentes incluídos na declaração.

§ 2º Havendo mais de uma pessoa física ou jurídica responsável pelo mesmo
débito ou conjunto de débitos inscritos, a capacidade de pagamento do grupo poderá ser
calculada mediante soma da capacidade de pagamento individual de cada responsável.

Art. 22. O devedor terá conhecimento da sua capacidade de pagamento e
poderá apresentar, observado o procedimento previsto nesta Portaria, pedido de
revisão.

Art. 23. Observada a capacidade de pagamento do sujeito passivo e para os
fins das modalidades de transação previstas nesta Portaria, os créditos inscritos em dívida
ativa da União serão classificados em ordem decrescente de recuperabilidade, sendo:

I - créditos tipo A: inscrições com alta perspectiva de recuperação;
II - créditos tipo B: inscrições com média perspectiva de recuperação;
III - créditos tipo C: inscrições consideradas de difícil recuperação;
IV - créditos tipo D: inscrições consideradas irrecuperáveis.
Art. 24. Para os fins do disposto nesta Portaria, são considerados

irrecuperáveis os créditos inscritos em dívida ativa da União, quando:
I - inscritos há mais de 15 (quinze) anos e sem anotação de garantia ou

suspensão de exigibilidade;
II - suspensos por decisão judicial há mais de 10 (dez) anos;
III - de titularidade de devedores:
a) com falência decretada;
b) em processo de recuperação judicial ou extrajudicial;
c) em liquidação judicial;
d) em intervenção ou liquidação extrajudicial.
IV - de titularidade de devedores pessoa jurídica cuja situação cadastral no

CNPJ seja:
a) baixada por inaptidão;
b) baixada por inexistência de fato;
c) baixada por omissão contumaz;
d) baixada por encerramento da falência;
e) baixada pelo encerramento da liquidação judicial;
f) baixada pelo encerramento da liquidação;
g) inapta por localização desconhecida;
h) inapta por inexistência de fato;
i) inapta por omissão e não localização;
j) inapta por omissão contumaz;
k) inapta por omissão de declarações;
l) suspensa por inexistência de fato.
V - de titularidade de devedores pessoa física com indicativo de óbito.
VI - os respectivos processos de execução fiscal estiverem arquivados com

fundamento no art. 40 da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, há mais de 3 (três)
anos.

Parágrafo único. As situações descritas nos incisos III, IV e V do caput deste
artigo devem constar, respectivamente, nas bases do CNPJ e do CPF perante a Secretaria-
Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia até a data da proposta
de transação, cabendo ao devedor as medidas necessárias à efetivação dos registros.

Art. 25. Quando a proposta de transação, individual ou por adesão, for
fundada exclusivamente na capacidade de pagamento, a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional poderá impedir a realização do acordo, caso identificados indícios de
divergências nas informações cadastrais, patrimoniais ou econômico-fiscais do sujeito
passivo.

Parágrafo único. O devedor será comunicado das divergências impeditivas da
celebração do acordo e poderá apresentar, observado o procedimento previsto nesta
Portaria, pedido de revisão.

CAPÍTULO III
DA TRANSAÇÃO POR ADESÃO À PROPOSTA DA PROCURADORIA-GERAL DA

FAZENDA NACIONAL
Art. 26. Sem prejuízo das vedações constantes nos arts. 14 a 17 desta

Portaria, o sujeito passivo poderá transacionar inscrições mediante adesão à proposta da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Art. 27. A proposta de transação por adesão será realizada mediante
publicação de edital pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

§ 1º O edital deverá conter:
I - o prazo para adesão à proposta;
II - os critérios para elegibilidade dos débitos inscritos em dívida ativa da

União à transação por adesão;
III - os critérios impeditivos à transação por adesão, quando for o caso;
IV - os tipos de transação por adesão à proposta da Procuradoria-Geral da

Fazenda Nacional, podendo estipular tipos distintos para débitos relativos às
contribuições sociais de que tratam a alínea "a" do inciso I e o inciso II do caput do art.
195 da Constituição Federal;

V - os compromissos e obrigações adicionais a serem exigidos dos
devedores;

VI - a descrição do procedimento para adesão à transação proposta pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

VII - a descrição dos procedimentos para apresentação de manifestação de
inconformidade em relação à capacidade de pagamento do sujeito passivo e às situações
impeditivas à transação;

VIII - a relação de devedores com inscrições elegíveis à transação nos tipos
que especificar;

IX - as hipóteses de rescisão do acordo e a descrição do procedimento para
apresentação de impugnação.

§ 2º O Edital será publicado no sítio da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional disponível na internet (www.pgfn.gov.br).

§ 3º Os procedimentos para adesão devem ser realizados exclusivamente na
plataforma REGULARIZE da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(www.regularize.pgfn.gov.br).

Art. 28. Ao aderir à proposta de transação formulada pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional, o devedor deverá:

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
Fe d e r a l ;

II - declarar que não alienou ou onerou bens ou direitos com o propósito de
frustrar a recuperação dos créditos inscritos;

III - efetuar o compromisso de cumprir as exigências e obrigações adicionais
previstas nesta Portaria, no Edital ou na proposta;

IV - declarar, quando a transação envolver a capacidade de pagamento, que
as informações cadastrais, patrimoniais e econômico-fiscais prestadas à administração
tributária são verdadeiras e que não omitiu informações quanto à propriedade de bens,
direitos e valores;

V - renunciar a quaisquer alegações de direito, atuais ou futuras, sobre as
quais se fundem ações judiciais, incluídas 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 - Código de Processo
Civil.

Parágrafo único. A cópia do requerimento de que trata o inciso V do caput,
protocolado perante o juízo, deverá ser apresentada exclusivamente pela plataforma
REGULARIZE da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional no prazo máximo de 60
(sessenta) dias contados da data da adesão à transação.

Art. 29. A transação por adesão à proposta da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional será realizada exclusivamente por meio eletrônico e envolverá, alternativa ou
cumulativamente, as exigências do art. 7º e as concessões dos incisos I, II, IV, V e VI do
art. 8 desta Portaria.

Parágrafo único. Às contribuições sociais de que tratam a alínea "a" do inciso
I e o inciso II do caput do art. 195 da Constituição Federal são vedados a moratória e
o parcelamento em prazo superior a 60 (sessenta) meses.

Art. 30. A adesão à proposta de transação relativa a débitos suspensos por
decisão judicial fica sujeita à apresentação, pelo devedor, de:

I - requerimento de adesão à proposta de transação formulada pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, conforme modelo constante no sítio da PGFN na
rede mundial de computadores (www.pgfn.gov.br);

II - cópia do requerimento de desistência da 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 nº 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil.

§ 1º Os requerimentos serão apresentados na unidade da Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional do domicílio fiscal do devedor.

§ 2º Tratando-se de devedor pessoa jurídica, o domicílio de que trata o
parágrafo anterior será o domicílio do estabelecimento matriz.

§ 3º A documentação de que trata o inciso II deverá ser apresentada em até
60 (sessenta) dias após a formalização do acordo de transação.

Art. 31. A adesão à transação proposta pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional 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.

Parágrafo único. Em caso de bens penhorados ou oferecidos em garantia de
execução fiscal, é facultado ao sujeito passivo requerer a alienação por iniciativa
particular, nos termos do art. 880 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de
Processo Civil), para fins de amortização ou liquidação de saldo devedor
transacionado.

CAPÍTULO IV
DA TRANSAÇÃO INDIVIDUAL
Seção I
Da transação individual proposta pela Procuradoria-Geral da Fazenda

Nacional
Art. 32. Sem prejuízo da possibilidade de adesão à proposta de transação

formulada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nos termos do respectivo edital,
a transação individual proposta pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional é aplicável
aos:

I - devedores cujo valor consolidado dos débitos inscritos em dívida ativa da
União for superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais);

II - devedores falidos, em processo de recuperação judicial ou extrajudicial,
em processo de liquidação judicial ou extrajudicial ou em processo de intervenção
extrajudicial;

III - Estados, Distrito Federal e Municípios e respectivas entidades de direito
público da administração indireta;

IV - débitos cujo valor consolidado seja igual ou superior a R$ 1.000.000,00
(um milhão de reais) e que estejam suspensos por decisão judicial ou garantidos por
penhora, carta de fiança ou seguro garantia.

Art. 33. O devedor será notificado da proposta de transação individual
formulada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional por via eletrônica ou postal.
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