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II - nas hipóteses de transação individual, por Procurador da Fazenda Nacional
da unidade da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional onde o acordo foi proposto,
observadas as regras internas de distribuição de atividades.

Parágrafo único. A decisão que apreciar a impugnação deverá conter
motivação explícita, clara e congruente, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos que amparam a conclusão adotada, sem prejuízo da possibilidade de emprego
da técnica de fundamentação referenciada.

Art. 52. O interessado será notificado da decisão por meio da plataforma
REGULARIZE da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, sendo-lhe facultado interpor
recurso administrativo no prazo de 10 (dez) dias, com efeito suspensivo.

§ 1º O recurso administrativo deverá ser apresentado através da plataforma
REGULARIZE da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e expor, de forma clara e
objetiva, os fundamentos do pedido de reexame, atendendo aos requisitos previstos na
legislação processual civil.

§ 2º Caso não haja reconsideração pela autoridade responsável pela decisão
recorrida, o recurso será encaminhado à autoridade superior.

§ 3º A autoridade competente para o julgamento do recurso será o
Procurador-Chefe da Dívida Ativa nas unidades Regionais, o Procurador-Chefe ou o
Procurador-Seccional da unidade descentralizada, desde que estes não sejam os
responsáveis pela decisão recorrida, hipóteses em que o recurso deverá ser submetido à
respectiva autoridade imediatamente superior.

§ 4º Importará renúncia à instância recursal e o não conhecimento do recurso
eventualmente interposto, a propositura, pelo interessado, de qualquer ação judicial cujo
objeto coincida total ou parcialmente com a irresignação.

Art. 53. Enquanto não definitivamente julgada a impugnação à rescisão da
transação, o devedor deverá permanecer cumprindo todas as exigências do acordo.

Art. 54. Julgado procedente o recurso, tornar-se-á sem efeito a circunstância
determinante da rescisão da transação.

Art. 55. Julgado improcedente o recurso, a transação será definitivamente
rescindida.

Art. 56. A rescisão da transação:
I - implicará o afastamento dos benefícios concedidos e a cobrança integral

das dívidas, deduzidos os valores pagos;
II - autorizará a Fazenda Pública a requerer a convolação da recuperação

judicial em falência ou a ajuizar ação de falência, conforme o caso;
III - autorizará a retomada do curso da cobrança dos créditos, com execução

das garantias prestadas e prática dos demais atos executórios do crédito, judiciais ou
extrajudiciais.

CAPÍTULO VI
DA UTILIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS FEDERAIS PARA AMORTIZAÇÃO OU

LIQUIDAÇÃO DE SALDO DEVEDOR TRANSACIONADO
Art. 57. O devedor poderá utilizar precatórios federais próprios ou de

terceiros para amortizar ou liquidar saldo devedor transacionado, observado o disposto
neste capítulo.

Art. 58. Para utilização de precatório federal próprio ou de terceiro, o devedor
deverá:

I - ter formalizado a transação, por adesão ou individual, inclusive liquidando
eventual entrada mínima nos casos em que exigida como condição para adesão;

II - ceder fiduciariamente o direito creditório à União, representada pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, através de Escritura Pública lavrada no Registro
de Títulos e Documentos;

III - apresentar cópia da petição, devidamente protocolada no processo
originário do precatório, informando sua cessão fiduciária à União, com pedido para o
juiz comunicar a cessão ao tribunal para que, quando do depósito, coloque os valores à
sua disposição, com o objetivo de liberar o crédito diretamente em favor da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

IV - apresentar certidão de objeto e pé do processo originário do precatório
atestando, nos casos de precatórios próprios, que não houve cessão do crédito a
terceiros e, no caso de precatórios de terceiros, que o devedor é o único beneficiário.

§1º A Escritura Pública de cessão fiduciária deverá conter:
a) o valor total do precatório cedido;
b) a identificação completa do precatório e do órgão judicial responsável por

sua expedição, do processo de origem e das respectivas partes e beneficiários;
c) declaração de que os valores poderão ser imediatamente utilizados, quando

depositados, para amortizar ou liquidar débitos inscritos em dívida ativa da União.
§ 2º Tratando-se de precatório de terceiros cedidos ao devedor, a Escritura

Pública deverá conter a identificação completa dos terceiros-beneficiários primários e
intermediários, se houver.

Art. 59. A cessão fiduciária de precatórios próprios ou de terceiros deverá
ocorrer em sua totalidade, ainda que em valor superior aos débitos inscritos em dívida
ativa da União, sendo vedada a aceitação de cessão parcial.

Parágrafo único. Considera-se a totalidade do precatório o valor líquido devido
ao beneficiário, descontados eventuais tributos incidentes na fonte.

Art. 60. Depositado o precatório em conta à disposição do juízo, nos termos
do art. 43 da Resolução CJF nº 405, de 9 e junho de 2016, a unidade da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional responsável deverá solicitar a liberação dos valores para
liquidação do saldo devedor transacionado, apresentando os documentos de arrecadação
correspondentes.

Art. 61. Remanescendo saldo de precatório depositado, os valores poderão ser
devolvidos ao devedor-cedente, desde que não existam outras inscrições ativas do
devedor.

§ 1º Se as inscrições ativas estiverem parceladas, o devedor poderá optar pela
utilização dos valores para amortização ou liquidação do saldo devedor.

§ 2º Se as inscrições estiverem garantidas ou suspensas por decisão judicial,
os valores permanecerão em conta à disposição do juízo até o encerramento das
respectivas ações judiciais, sendo possível a substituição das garantias anteriormente
prestadas pelo saldo remanescente depositado.

CAPÍTULO VII
DO PEDIDO DE REVISÃO QUANTO À CAPACIDADE DE PAGAMENTO DO SUJEITO

PASSIVO E ÀS SITUAÇÕES IMPEDITIVAS À CELEBRAÇÃO DA TRANSAÇÃO
Art. 62. O sujeito passivo poderá apresentar pedido de revisão quanto à sua

capacidade de pagamento e às situações impeditivas à celebração da transação.
Art. 63. O sujeito passivo terá acesso à metodologia de cálculo e às demais

informações utilizadas para aferição da sua capacidade de pagamento através da
plataforma REGULARIZE da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Art. 64. O pedido de revisão será apresentado no prazo máximo de 15
(quinze) dias contados:

I - no caso de inconformidade quanto à capacidade de pagamento, da data
em que o contribuinte tomar conhecimento de sua situação na plataforma REGULARIZE
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

II - no caso de inconformidade quanto às situações impeditivas à celebração
da transação, da data em que a transação for rejeitada.

Art. 65. O pedido de revisão, em qualquer caso, deverá ser apresentado
exclusivamente pela plataforma REGULARIZE da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
sendo facultada a apresentação de documentos.

Art. 66. Compete à unidade da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional do
domicílio fiscal do contribuinte analisar os pedidos de revisão, podendo, para tanto,
requisitar informações adicionais do sujeito passivo, que serão prestadas no prazo de 15
(quinze) dias, prorrogáveis uma única vez, desde que justificado.

§ 1º Para aferição da real capacidade de pagamento do sujeito passivo ou
esclarecimento das situações impeditivas à transação, poderão ser solicitados quaisquer
documentos comprobatórios da situação cadastral, patrimonial ou econômico-fiscal do
sujeito passivo, inclusive laudo técnico firmado por profissional habilitado.

§ 2º A não apresentação dos documentos solicitados, no prazo de que trata
o caput, ensejará o indeferimento do pedido de revisão.

Art. 67. Compete ao sujeito passivo manter atualizadas suas informações cadastrais,
patrimoniais e econômico-fiscais junto à Secretaria-Especial da Receita Federal do Brasil.

Art. 68. Julgada procedente a manifestação de inconformidade e não sendo o
caso de retificação de declarações, o sujeito passivo deverá formalizar proposta de
transação individual, nos termos do art. 36 e seguintes desta Portaria.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 69. Os Procuradores da Fazenda Nacional que participarem do processo

de transação de que trata esta Portaria somente poderão ser responsabilizados civil,
administrativa ou penalmente, inclusive perante os órgãos públicos de controle interno e
externo, quando agirem com dolo ou fraude para obter vantagem indevida para si ou
para outrem.

Art. 70. A ementa da Portaria PGFN nº 742, de 21 de dezembro de 2018,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Disciplina, nos termos do art. 190 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015,
e art. 19, § 13, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, a celebração de negócio
jurídico processual - NJP em sede de execução fiscal, para fins de equacionamento de
débitos inscritos em dívida ativa da União e do FGTS, e dá outras providências."

Art. 71. O art. 10, caput, da Portaria PGFN nº 742, de 21 de dezembro de
2018, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 10. O NJP que objetive estabelecer plano de amortização do débito fiscal
deverá ser previamente autorizado pelo Procurador-Chefe de Dívida Ativa da respectiva
Procuradoria-Regional e, quando envolver débitos de valor consolidado igual ou superior
a R$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais), pela Coordenação-Geral de
Estratégias da Recuperação de Créditos." (NR)

Art. 72. A Portaria PGFN nº 742, de 21 de dezembro de 2018, passa a vigorar
acrescida do seguinte art. 15-A:

"Art. 15-A. O disposto nesta portaria é aplicável, no que couber, à dívida ativa
do FGTS."

Art. 73. Ficam revogados os parágrafos 2º e 3º do art. 3º da Portaria PGFN
nº 742, de 21 de dezembro de 2018.

Art. 74. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOSE LEVI MELLO DO AMARAL JUNIOR

PORTARIA Nº 11.959, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019

Instaura consulta pública sobre a regulamentação e
procedimentos para a transação na cobrança da
dívida ativa da União, prevista pela Medida
Provisória nº 899, de 16 de outubro de 2019,
regulamentada pela Portaria PGFN nº 11.956, de 27
de novembro de 2019.

O PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso das atribuições que lhe
conferem o art. 10, I, do Decreto-Lei nº 147, de 3 de fevereiro de 1967, e o art. 82, incisos
XIII e XVIII, do Regimento Interno da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, aprovado
pela Portaria do Ministro de Estado da Fazenda nº 36, de 24 de janeiro de 2014,
resolve:

Art. 1º. Esta Portaria instaura consulta pública sobre a regulamentação e
respectivos procedimentos práticos para a realização de transação na cobrança da dívida
ativa da União prevista pela Medida Provisória nº 899, de 16 de outubro de 2019,
regulamentada pela Portaria PGFN nº 11.956, de 27 de novembro de 2019.

Art. 2º. Fica aberta consulta pública sobre a regulamentação e respectivos
procedimentos práticos para a realização de transação na cobrança da dívida ativa da
União, objeto da Portaria PGFN nº 11.956, de 27 de novembro de 2019, com o objetivo de
aprimoramento da regulamentação colocada em consulta, inclusive em face da prática
inicial que vier a ser observada.

Art. 3º. Os interessados poderão encaminhar sugestões, críticas e quaisquer
outras contribuições no período de 02 de janeiro a 28 de fevereiro de 2020, através de
formulário eletrônico disponível no sítio da PGFN na internet (www.pgfn.gov.br) opção
"Consulta Pública".

Art. 4°. As contribuições recebidas serão analisadas pela Procuradoria-Geral
Adjunta competente e poderão servir de base para eventual alteração da Portaria PGFN
colocada em consulta.

Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOSE LEVI MELLO DO AMARAL JUNIOR

PROCURADORIA REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL NA 3ª REGIÃO
PROCURADORIA-SECCIONAL DA FAZENDA NACIONAL EM SÃO JOSÉ

DO RIO PRETO-SP

DESPACHO Nº 1, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2019

A PROCURADORA-SECCIONAL DA FAZENDA NACIONAL SUBSTITUTA EM SÃO
JOSÉ DO RIO PRETO/SP, abaixo identificada, no uso de suas atribuições legais, intima os
leiloeiros interessados, para que tomem ciência do teor do despacho abaixo.

DESPACHO Processo nº 11995.100114/2019-38. Trata-se de Pedidos de Credenciamento
apresentados pelos interessados Érico Lages Soares (CPF nº 200.716.393-49), Érico Sobral
Soares (CPF nº 043.261.883-08), Gustavo Chaves Lages Rebelo (CPF nº 786.756.343-15),
Vicente de Paulo Albuquerque Costa Filho (CPF nº 427.791.033-53) e Wirna Campos
Cardoso (CPF nº 810.439.292-15). O item 4.1 do Edital nº 1/2019, alterado pelo Edital nº
2/2019, ambos desta Procuradoria-Seccional da Fazenda Nacional, estabelece que o pedido
de credenciamento e a entrega dos documentos pelos leiloeiros interessados deverão ser
realizados no período de 26/08/2019 a 25/10/2019, das 08:00h às 17:00h. É imperioso
registrar que o item 4.4 do aludido edital autoriza a remessa do pedido de
credenciamento por via postal, mas ressalva que o pedido tem que ser recebido na PSFN
em São José do Rio Preto até às 17:00h do último dia do prazo previsto no item 4.1
Ocorre que o pedido de credenciamento e os documentos da interessada Wirna Campos
Cardoso (CPF nº 810.439.292-15) foram recebidos nesta unidade apenas no dia 29 de
agosto de 2019, enquanto que os pedidos de credenciamento e os documentos dos
interessados Érico Lages Soares, Érico Sobral Soares, Gustavo Chaves Lages Rebelo e
Vicente de Paulo Albuquerque Costa Filho foram recebidos nesta unidade somente no dia
30 de agosto de 2019. Tendo em vista a entrega intempestiva da documentação exigida no
edital, indefiro os pedidos de credenciamento feitos pelos interessados
supramencionados.

LIVIA JOYCE CAVALHIERI DA CRUZ PAULA

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DO PATRIMÔNIO
DA UNIÃO

SUPERINTENDÊNCIA EM SÃO PAULO

PORTARIA Nº 11.767, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2019

O SUPERINTENDENTE DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM SÃO PAULO - SPU/SP, no
uso da competência que lhe foi atribuída pela Portaria ME nº 15, de 13 de fevereiro de
2019, publicada no Diário Oficial da União nº 32, Seção 2, página 15, de 14 de fevereiro de
2019, e pelo art. 8º, inciso II da Portaria nº 12.746, de 30 de novembro de 2018, e tendo
em vista o disposto no art. 6º, Decreto-Lei nº 2.398, de 21 de dezembro de 1987 e demais
elementos que integram o Processo de nº 04977.010130/2014-88, resolve:

Art. 1o Autorizar o Município de Rubiácea, S.P., a executar obras de Infraestrutura
(Pavimentação Asfáltica, guias, sarjetas e passeio público), na Área "01" do Pátio da
Esplanada da Estação Ferroviária situada no Km 275+136 metros da via permanente.
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