
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152019112900098

98

Nº 231, sexta-feira, 29 de novembro de 2019ISSN 1677-7042Seção 1

§ 1º Para recebimento da proposta de transação por via eletrônica, o devedor
deverá efetuar seu cadastro na plataforma REGULARIZE da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, disponível em www.regularize.pgfn.gov.br.

§ 2º A notificação postal será expedida para o endereço informado pelo
devedor à Fazenda Pública e será considerada entregue depois de decorridos 15 (quinze)
dias da respectiva expedição.

Art. 34. A proposta de transação individual formulada pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional deverá expor os meios para a extinção dos créditos nela
contemplados e envolverá, alternativa ou cumulativamente, todas as obrigações,
exigências e concessões de que tratam os arts. 5º a 8º desta Portaria, bem como:

I - a relação de débitos do sujeito passivo;
II - a relação de débitos elegíveis à transação;
III - o grau de recuperabilidade dos créditos do devedor inscritos em dívida

ativa da União;
IV - outras informações consideradas relevantes e demais condições para

formalização do acordo, a exemplo da necessidade de manutenção ou oferecimento de
garantias próprias ou de terceiros;

V - o prazo para aceitação da proposta.
Art. 35. A apresentação de contraproposta à proposta de transação

apresentada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional observará os mesmos
procedimentos para apresentação de proposta de transação individual pelo devedor.

Seção II
Da transação individual proposta pelo devedor
Art. 36. Os devedores descritos no art. 32 poderão apresentar proposta de

transação individual, contendo plano de recuperação fiscal com a descrição dos meios
para a extinção dos créditos inscritos em dívida ativa da União e:

I - a exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das
razões da crise econômico-financeira;

II - a qualificação completa do requerente e, no caso de requerente pessoa
jurídica, de seus sócios, controladores, administradores, gestores e representantes
legais;

III - as demonstrações contábeis relativas aos 3 (três) últimos exercícios sociais
e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita
observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de:

a) balanço patrimonial;
b) demonstração de resultados acumulados;
c) demonstração do resultado desde o último exercício social;
d) relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção;
e) descrição das sociedades de grupo societário, de fato ou de direito.
IV - a relação nominal completa dos credores, inclusive aqueles por obrigação

de fazer ou de dar, com a indicação do endereço de cada um, a natureza, a classificação
e o valor atualizado do crédito, discriminando sua origem, o regime dos respectivos
vencimentos e a indicação dos registros contábeis de cada transação pendente;

V - a relação de bens e direitos de propriedade do requerente, no país ou no
exterior, com a respectiva localização e destinação, com apresentação de laudo
econômico-financeiro e de avaliação dos bens e ativos, subscrito por profissional
legalmente habilitado ou empresa especializada;

VI - os extratos atualizados das contas do devedor e de suas eventuais
aplicações financeiras de qualquer modalidade, inclusive em fundos de investimento ou
em bolsas de valores, no país ou no exterior, emitidos por instituições financeiras ou
equiparadas, a exemplo de bancos de qualquer espécie, distribuidora de valores
mobiliários, corretoras de câmbio e de valores mobiliários, sociedades de crédito,
financiamento e investimentos, sociedades de crédito imobiliário, administradoras de
cartões de crédito, sociedades de arrendamento mercantil, administradoras de mercado
de balcão organizado, cooperativas de crédito, associações de poupança e empréstimo,
bolsas de valores e de mercadorias e futuros, entidades de liquidação e compensação,
instituições de microcréditos, seguradoras, sociedades de capitalização, entidades de
previdência privada, gestoras de recursos, empresas de fomento comercial, empresas de
factoring ou outras sociedades que, em razão da natureza de suas operações, assim
venham a ser consideradas pelo Conselho Monetário Nacional;

VII - descrição das operações realizadas com as instituições descritas no inciso
anterior, inclusive operações de crédito com ou sem garantias pessoais, reais ou
fidejussórias, contratos de alienação ou cessão fiduciária em garantia, inclusive cessão
fiduciária de direitos creditórios ou de recebíveis;

VIII - relação dos bens particulares dos controladores, administradores,
gestores e representantes legais do sujeito passivo e o respectivo instrumento, inclusive
cotas e participações em empresas ou fundos, discriminando a data de sua aquisição, o
seu valor atual estimado e a existência de algum ônus, encargo ou restrição de penhora
ou alienação, legal ou convencional, neste último caso com a indicação da data de sua
constituição e das pessoas a quem favoreça;

IX - a relação, subscrita pelo devedor, de todas as ações judiciais em que este
figure como parte, inclusive as de natureza trabalhista, com a estimativa dos respectivos
valores demandados;

X - declaração de que o sujeito passivo ou responsável tributário, durante o
cumprimento do acordo, não alienará bens ou direitos sem proceder à devida
comunicação à Fazenda Nacional;

XI - exposição de que o plano de recuperação observa as obrigações,
exigências e concessões previstas nesta Portaria e está adequado à sua situação
econômico-financeira;

XII - relação de bens e direitos que comporão as garantias do termo de
transação, inclusive de terceiros, observado o disposto nos arts. 9º e 10 da Portaria PGFN
nº 33, de 08 de fevereiro de 2018.

Parágrafo único. Com relação à exigência prevista no inciso III do caput deste
artigo, as microempresas e empresas de pequeno porte poderão apresentar livros e
escrituração contábil simplificados nos termos da legislação específica.

Art. 37. A proposta de transação individual será apresentada pelo devedor na
unidade da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional de seu domicílio fiscal.

Parágrafo único. Tratando-se de devedor pessoa jurídica, o domicílio de que
trata o caput será o domicílio do estabelecimento matriz.

Art. 38. Recebida a proposta, a unidade da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional deverá:

I - analisar o atual estágio das execuções fiscais movidas contra o devedor e
a existência de exceção, embargos ou qualquer outra ação proposta contra o crédito;

II - verificar a existência de garantias já penhoradas em execuções fiscais
movidas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o valor e a data da avaliação
oficial e se houve tentativa de alienação judicial dos bens penhorados;

III - verificar a existência de garantias ofertadas em parcelamentos
administrados pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ainda que já extintos por
pagamento ou rescindidos por descumprimento das obrigações;

IV - verificar a existência de débitos não ajuizados ou pendentes de inscrição
em dívida ativa da União;

V - verificar a existência de débitos inscritos ou ajuizados por outra unidade
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

VI - analisar o histórico fiscal do devedor, especialmente a concessão de
parcelamentos anteriores, ordinários ou especiais, eventuais ocorrências de fraude,
inclusive à execução fiscal, ou quaisquer outras hipóteses de infração à legislação com o
propósito de frustrar a recuperação dos créditos devidos;

VII - analisar a aderência da proposta apresentada à atual situação
econômico-fiscal e à capacidade de pagamento do devedor e suas projeções de geração
de resultados, podendo, se for o caso, solicitar documentos e informações
complementares, inclusive laudo técnico firmado por profissional habilitado, ou
apresentar contraproposta.

Seção III
Das disposições comuns à transação individual
Art. 39. Para celebração do termo de transação individual, poderão ser

agendadas reuniões para discussão da proposta da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ou do devedor, das quais participarão, respeitada a abrangência territorial:

I - o Procurador-Regional, o Procurador-Chefe da Dívida Ativa, o Procurador-
Chefe ou o Procurador-Seccional, tratando-se de acordo celebrado perante a unidade
Regional, Estadual ou Seccional, ou outro procurador por estes designado;

II - o administrador, o representante legal ou o procurador da pessoa jurídica
requerente, esse último munido de procuração com poderes específicos.

Art. 40. A fim de averiguar a concreta situação operacional e patrimonial da
empresa requerente, o Procurador-Chefe da Dívida Ativa na respectiva região poderá
designar procurador da Fazenda Nacional para coordenar inspeção no estabelecimento
comercial, industrial ou profissional do devedor.

Parágrafo único. O requerente será comunicado da inspeção pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional com até 48 (quarenta e oito) horas de
antecedência.

Seção IV
Da transação individual com devedores em processo de recuperação judicial
Art. 41. Sem prejuízo da possibilidade de adesão à proposta de transação

formulada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nos termos do respectivo edital,
os sujeitos passivos em recuperação judicial poderão apresentar, até o momento referido
no art. 57 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, proposta de transação individual,
observadas as seguintes condições:

I - o prazo máximo para quitação será de até 84 (oitenta e quatro) meses,
sendo de até 100 (cem) meses na hipótese de empresário individual, microempresa ou
empresa de pequeno porte em recuperação judicial;

II - o limite máximo para reduções será de até 50% (cinquenta por cento),
sendo de até 70% (setenta por cento) na hipótese de empresário individual,
microempresa ou empresa de pequeno porte em recuperação judicial;

III - a transação também terá como limites os percentuais medianos de
alongamento de prazos e de descontos oferecidos no plano de recuperação judicial em
relação aos créditos a ele sujeitos, sendo autorizada, para fins de observância desse
limite, a modificação unilateral do termo de transação por parte da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional na hipótese de alteração superveniente do plano de recuperação
judicial ofertado aos credores ou por estes aprovados nos termos da Lei nº 11.101, de
9 de fevereiro de 2005;

IV - possibilidade de concessão de diferimento, pelo prazo máximo de 180
(cento e oitenta) dias, contados da formalização do acordo de transação e do pagamento
da entrada convencionada.

Parágrafo único. Além das obrigações e exigências previstas, respectivamente,
nos arts. 5º e 7º desta Portaria, o sujeito passivo em recuperação judicial se obriga a
demonstrar a ausência de prejuízo ao cumprimento das obrigações contraídas com a
celebração da transação em caso de alienação ou oneração de bens ou direitos
integrantes do respectivo ativo não circulante.

Art. 42. Quando o processo de recuperação judicial estiver em fase posterior
ao momento de que trata o art. 57 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, fica
permitida, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da publicação desta Portaria, a
apresentação de proposta de transação individual pelo sujeito passivo, observado o
disposto neste Capítulo.

Seção V
Do termo de transação individual e da competência para assinatura
Art. 43. Havendo consenso para formalização do acordo de transação, a

unidade responsável deverá redigir o respectivo termo, contendo a qualificação das
partes, as cláusulas e condições gerais do acordo, os débitos envolvidos com indicação
das respectivas execuções fiscais e os juízos de tramitação, o prazo para cumprimento,
a descrição detalhada das garantias apresentadas e as consequências em caso de
descumprimento.

Art. 44. Fica delegada ao Procurador-Chefe de Dívida Ativa na Região, ao
Procurador-Chefe e ao Procurador-Seccional, a assinatura dos termos de transação
firmados, respectivamente, nas unidades Regionais, Estaduais ou Seccionais.

§ 1º Os termos de transação firmados nas unidades Estaduais e Seccionais
deverão ser ratificados pelo respectivo Procurador-Chefe de Dívida Ativa na Região.

§ 2º Havendo débitos distribuídos em unidades de regiões diversas, o termo
de transação será assinado pelos respectivos Procuradores-Chefe de Dívida Ativa.

§ 3º Em qualquer caso, havendo débitos distribuídos em unidades distintas da
mesma região, o termo de transação deverá ser assinado pelo Procurador-Chefe de
Dívida Ativa da respectiva Procuradoria-Regional.

Art. 45. Tratando-se de transação que envolva valor igual ou superior a R$
100.000.000,00 (cem milhões de reais), o termo de transação será assinado,
sucessivamente, respeitada a competência territorial, pelas autoridades de que trata o
art. 44 e pelo Procurador-Regional da Respectiva Região.

Parágrafo único. Havendo débitos distribuídos em unidades de regiões
diversas, o termo de transação será assinado pelos respectivos Procuradores-Regionais.

Art. 46. Os termos de transação que envolvam valor igual ou superior a R$
250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais) serão assinados pelas
autoridades descritas nos arts. 44 e 45 e pelo Coordenador-Geral da Estratégias de
Recuperação de Créditos.

Art. 47. Os termos de transação que envolvam valor igual ou superior a R$
500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) serão assinados pelas autoridades descritas
nos artigos anteriores e pelo Procurador-Geral Adjunto de Gestão da Dívida Ativa da
União e do FGTS.

Parágrafo único. Os termos de transação que envolvam valores superiores aos
fixados em ato do Ministro de Estado da Economia dependerão de prévia e expressa
autorização ministerial, permitida a delegação.

CAPÍTULO V
DA RESCISÃO DA TRANSAÇÃO E DA IMPUGNAÇÃO À RESCISÃO
Art. 48. Implicará a rescisão da transação:
I - o descumprimento das condições, das cláusulas, das obrigações ou dos

compromissos assumidos;
II - a comprovação de que o devedor se utiliza de 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;

III - a comprovação de que o devedor incorreu em fraude à execução, nos
termos do art. 185 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional), e não reservou bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida
inscrita;

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

V - a ocorrência de alguma das hipóteses rescisórias adicionalmente previstas
no respectivo termo de transação.

Art. 49. O devedor será notificado sobre a incidência de alguma das hipóteses
de rescisão da transação.

§ 1º A notificação será realizada exclusivamente por meio eletrônico, através
do endereço eletrônico cadastrado na plataforma REGULARIZE da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional.

§ 2º O devedor terá conhecimento das razões determinantes da rescisão e
poderá regularizar o vício ou apresentar impugnação, ambos no prazo de 30 (trinta) dias,
preservada em todos os seus termos a transação durante esse período.

Art. 50. A impugnação deverá ser apresentada exclusivamente pela plataforma
REGULARIZE da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e deverá trazer todos os
elementos que infirmem as hipóteses de rescisão, sendo possível a juntada de
documentos.

Parágrafo único. Apresentada a impugnação, todas as comunicações ulteriores
serão realizadas por meio da plataforma REGULARIZE da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, cabendo ao interessado acompanhar a respectiva tramitação.

Art. 51. A impugnação será apreciada:
I - nas hipóteses de transação por adesão, por Procurador da Fazenda

Nacional em exercício na unidade da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional do
domicílio do devedor, observadas as regras internas de distribuição de atividades;
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