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APRESENTAÇÃO

A transação é modalidade de extinção de crédito tributário,
prevista no Código Tributário Nacional (CTN) há alguns anos, mas
que só foi regulamentada recentemente por meio da Medida
Provisória n° 889/2019, posteriormente convertida na Lei n°
13.988/2020.
Em linhas gerais, a Lei nº 13.988/20 estabeleceu os requisitos e
condições para que a União, suas autarquias e fundações, possam
promover transação que vise resolver litígio relacionado à cobrança
de crédito de natureza tributária ou não tributária aos contribuintes
que não cometeram fraudes e que se enquadrem nas modalidades
previstas.
Esse acordo pode envolver uma ou mais condições especiais, como:
o parcelamento da dívida, um desconto no valor total, a extensão
do prazo de pagamento ou uma entrada com valor reduzido.
Ao realizar o acordo, o contribuinte tem a chance de regularizar as
suas operações, evitando que a cobrança de dívidas tributárias
federais impacte a certidão negativa ou acarretem o bloqueio de
seus bens.
A ausência de regulamentação do disposto no art. 171 do Código
Tributário Nacional e de outras disposições que viabilizaram a
autocomposição em causas de natureza fiscal impedia maior
efetividade da recuperação dos créditos inscritos em dívida ativa da
União e resultava em excessiva litigiosidade relacionada a
controvérsias tributárias, com consequente aumento de custos,
perda de eficiência e prejuízos à Administração Tributária Federal.
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APRESENTAÇÃO

Nesse sentido, a exposição de motivos que fundamentou a
aprovação da Medida Provisória n° 889/2019 considerou que a
regulamentação da transação na cobrança da dívida ativa da União
tinha a possibilidade de reduzir o estoque de créditos classificados
como irrecuperáveis ou de difícil recuperação, incrementar a
arrecadação e esvaziar a prática comprovadamente nociva de
criação periódica de parcelamentos especiais, com concessão de
prazos e descontos excessivos a todos aqueles que se enquadram
na norma (mesmo aqueles com plena capacidade de pagamento
integral da dívida).
O objetivo desta cartilha é informar aos contribuintes sobre as
novas modalidades de transação tributária e prover maiores
esclarecimentos sobre a Lei nº 13.988/2020.
A cartilha está organizada em três partes: (i) Parte I:
questionamentos sobre os principais objetivos e fundamentos da
Transação Tributária; (ii) Parte II: aplicabilidade da Transação
Tributária no âmbito Federal; (iii) Parte III: aplicabilidade da
Transação Tributária no âmbito Municipal.
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PARTE I OBJETIVOS E
FUNDAMENTOS
DA TRANSAÇÃO
TRIBUTÁRIA
A transação é instrumento
de solução ou resolução de
litígios tributários, trazendo
consigo, muito além do viés
arrecadatório, extremamente
importante em cenário de
crise fiscal, mas de redução
de
custos
e
tratamento
adequado dos contribuintes.
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Considera-se,
para
fins
de
aplicação da Lei 13.988/2020 à
Transação Tributária, no âmbito
Federal: (i) créditos tributários não
judicializados sob a administração
da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil do Ministério da
Economia; (ii) créditos tributários
inscritos na dívida ativa e aos
tributos da União, cujas inscrição,
cobrança
e
representação
incumbam à Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional; e (iii) no que
couber,
à
dívida
ativa
das
autarquias
e
das
fundações
públicas federais, cujas inscrição,
cobrança
e
representação
incumbam à Procuradoria-Geral
Federal, e aos créditos cuja
cobrança seja competência da
Procuradoria-Geral da União.
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Ainda, a Lei nº 13.988/2020 definiu três modalidades de
Transação Tributária, de acordo com a forma como o
contribuinte pode aderir ao programa:
1. por proposta individual ou adesão, na cobrança de débitos
inscritos em dívida ativa ou na cobrança de débitos de
competência da Procuradoria-Geral da União (PGU);
2. por adesão, nos demais casos de contencioso judicial ou
administrativo tributário; e
3. por adesão, no contencioso tributário de pequeno valor.
Ressalta-se que a transação por adesão implica aceitação
pelo devedor de todas as condições fixadas no edital que a
propõe.
Cabe aos atos infralegais – portarias a serem editadas pelo
Ministério da Economia, pela Procuradoria da Fazenda
Nacional ou pela Receita Federal e futuros editais – disciplinar
detalhadamente os critérios e condições de cada tipo de
transação.
Quais são os objetivos da Transação Tributária?
O objetivo da Transação Tributária é o término do litígio e a
extinção do crédito tributário. Além disso, a transação
pretende, ainda, viabilizar a manutenção da empresa e dos
empregos por ela gerados, estimular a atividade econômica e
garantir recursos para as políticas públicas. Nesse sentido, o
Art. 3º da Portaria PGFN nº 11.956/2019 descreve que os
objetivos da Transação são: viabilizar a superação da situação
de crise econômica do sujeito passivo, de modo a preservar as
empresas e empregos; assegurar fonte sustentável de recursos
para as políticas públicas; equilibrar os interesses da União e
dos contribuintes na cobrança de crédito; assegurar que essa
cobrança seja feita de maneira menos gravosa e assegurar ao
contribuinte em dificuldade financeira uma nova chance de
cumprir suas obrigações tributárias.
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Quais os benefícios do instituto para o Contribuinte e para
o Fisco?

A transação prevê um acordo entre o devedor (contribuinte) e
o cobrador (Fisco) para o pagamento de dívidas tributárias.
Esse instituto se apresenta como uma ferramenta de redução
de litígios tributários, sendo uma forma muito eficaz de evitar
anos de briga no judiciário e tentativas frustradas de execução
fiscal, que muitas vezes se apresentam apenas como uma
maior fonte de gastos ineficazes para o Estado. Dessa forma, o
instituto permite que o Contribuinte devedor possa extinguir
seu crédito tributário e que a Fazenda aumente a sua
arrecadação, podendo usar essa receita para realizar políticas
de interesse público.
Quais as vantagens da Transação Tributária em relação ao
Programa de Recuperação Fiscal – Refis ?
O Programa de Recuperação Fiscal – Refis consiste em um
regime opcional de parcelamento de débitos fiscais proposto
às pessoas jurídicas com dívidas perante a Secretaria da
Receita Federal – SRF, a Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional – PGFN e o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.
Diferentemente do Programa de Recuperação Fiscal – Refis, a
Transação Tributária não oferece descontos excessivos para
aqueles com elevada capacidade de pagamento. Além disso, a
Transação permite a equalização de créditos que não é
possível por meio do outro instituto, assim como tem menores
percentuais de exclusão e maiores índices de liquidez. Fala-se
também na geração de litigiosidade, mais acentuada no Refis.
Enfim, a Transação influencia positivamente o comportamento
voltado ao cumprimento voluntário do acordo.
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Como funciona o instituto da transação tributária para as
empresas?

O instituto alcança empresas de todos os portes, sendo
fornecidas às micro e pequenas empresas melhores condições
de negociação. Essas poderão ter um desconto de até 70% e
parcelarem o pagamento em até 145 vezes.
Em termos práticos, como o contribuinte pode aderir à
transação tributária?

Dependendo do status da cobrança do crédito, se ele estiver
em cobrança no âmbito da Receita Federal ou no âmbito da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Se estiver na Receita,
o contribuinte deve acessar o portal do E-CAC, e se estiver na
PFGN, o portal Regularize, selecionar serviço Negociação de
Dívida > entrar no SISPAR > Clicar no menu Adesão > optar
pela Transação.
Quais são os compromissos que o contribuinte deverá
assumir na proposta de Transação Tributária?

Sem prejuízo de outras condições impostas pelo edital da
transação em questão, para aderir à transação tributária, os
contribuintes deverão assumir, no mínimo, os seguintes
compromissos: (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;
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(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; e (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.
Quais são as hipóteses de rescisão da Transação Tributária
nos termos da Lei 13.988/2020?

O art 4º da Lei nº 13.988/2020 dispõe sobre as hipóteses em
que poderá ocorrer a rescisão da Transação Tributária, sendo
as seguintes:
1. o descumprimento das condições, das cláusulas ou dos
compromissos assumidos;
2. a constatação, pelo credor, de ato tendente ao
esvaziamento patrimonial do devedor como forma de
fraudar o cumprimento da transação, ainda que realizado
anteriormente à sua celebração;
3. a decretação de falência ou de extinção, pela liquidação,
da pessoa jurídica transigente;
4. a comprovação de prevaricação, de concussão ou de
corrupção passiva na sua formação;
5. a ocorrência de dolo, de fraude, de simulação ou de erro
essencial quanto à pessoa ou quanto ao objeto do conflito;
6. a ocorrência de alguma das hipóteses rescisórias
adicionalmente previstas no respectivo termo de transação;
7. a inobservância de quaisquer disposições desta Lei ou do
edital.
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Cumpre ressaltar que nessas hipóteses, o devedor será
notificado e poderá impugnar o ato no prazo de 30 (trinta)
dias. Admite-se a regularização do vício quando for possível, a
fim de preservar a transação.
Válido mencionar, ainda, que no que tange a rescisão da
transação, o devedor terá os benefícios concedidos afastados e
as dívidas cobradas integralmente, sendo vedada a
formalização de nova transação pelo prazo de dois anos, ainda
que trate de débito distinto.
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PARTE II - TRANSAÇÃO
TRIBUTÁRIA NO ÂMBITO
FEDERAL
Como aderir à Transação
Tributária se o débito estiver em
cobrança no âmbito da Receita
Federal do Brasil (RFB)?

O contribuinte deverá acessar o
Portal do E-CAC e realizar a
adesão no serviço Transação.
A transação abrangerá os débitos
indicados pelo interessado na
condição de contribuinte ou
responsável.
Como aderir à Transação
Tributária se o débito estiver em
cobrança no âmbito da
Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (PGFN)?

Para aderir, o contribuinte deverá
acessar o portal Regularize e
selecionar o serviço Negociação
de Dívida > entrar no SISPAR >
clicar no menu Adesão > optar
pela Transação.

FGV - DIREITO RIO

O que é passível de acordo de
transação junto à PGFN?

Débitos inscritos em dívida ativa
da União, especialmente os
considerados irrecuperáveis ou de
difícil recuperação. A legislação
vigente veda a transação de
débitos de multas criminais. A
transação de débitos de FGTS
ainda está pendente de
normatização. Além dos casos de
fraude e dos tipos de débito que
não podem ser objeto do acordo
de transação, quando a proposta
de transação, individual ou por
adesão, for fundada
exclusivamente na capacidade de
pagamento, a PGFN poderá
impedir a realização do acordo,
caso identificados indícios de
divergências nas informações
cadastrais, patrimoniais ou
econômico-fiscais do sujeito
passivo.
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O que acontece quando um débito é transacionado?

A cobrança do débito é suspensa enquanto perdurar o acordo. O
devedor será excluído do Cadin, da Lista de Devedores, poderá voltar a
obter certidão de regularidade fiscal, protestos extrajudiciais poderão
ser cancelados* e processos de execução fiscal serão suspensos. Esse
conjunto de medidas permite ao devedor retomar sua atividade
produtiva normalmente.
Como se dá a transação na cobrança da dívida ativa da União, das
autarquias e das fundações públicas federais?
A transação na cobrança da dívida ativa da União, autarquias e
fundações públicas federais pode ser proposta, respectivamente, pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e pela Procuradoria-Geral
Federal, de forma individual ou por adesão, ou ainda, por iniciativa do
devedor, ou pela Procuradoria-Geral da União, em relação aos créditos
sob sua responsabilidade.
Dessa forma, o devedor que tiver dívidas inscritas, consideradas
irrecuperáveis ou de difícil recuperação com as autarquias e fundações
públicas federais (ANTT, ANCINE, DNIT, IBAMA, INMETRO, etc.) poderá
fazer proposta de transação para pagamento ou parcelamento com
desconto.
A transação poderá contemplar os seguintes benefícios: (i) a concessão
de descontos nas multas, nos juros de mora e nos encargos legais
relativos a créditos a serem transacionados que sejam classificados
como irrecuperáveis ou de difícil recuperação, conforme critérios
estabelecidos pela autoridade fazendária; (ii) o oferecimento de prazos e
formas de pagamento especiais, incluídos o diferimento e a moratória e;
(iii) o oferecimento, a substituição ou a alienação de garantias e de
constrições.
Ressalta-se que, nesses casos, a transação pode ser requerida apenas
por devedores que possuam créditos considerados irrecuperáveis ou de
difícil recuperação, nos termos da Lei nº 13.988/2020.
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No que consiste a hipótese de Transação Individual no âmbito
da PGFN?

A transação individual está prevista no art. 32 da Portaria PGFN nº
9.917/20 e consiste na análise personalizada da situação de cada
contribuinte. Assim, permite um diagnóstico mais preciso de acordo
com as características individuais de cada indivíduo. Nesse tipo de
transação, o contribuinte tem o direito de apresentar uma proposta
de negociação à PGFN, em prol da regularização dos débitos
inscritos em dívida ativa.
A transação individual pode ser requerida por: (i) devedores com
débitos de alto valor; (ii) devedores falidos em processo de
recuperação judicial ou liquidação; (iii) entes públicos; e (iv)
devedores com débitos superiores a 1 milhão de reais, com
exigibilidade suspensa e garantia de débito.
Por fim, para realizar esse serviço, o contribuinte deverá: (i) preparar
os documentos, de acordo com o art. 36 da Portaria nº 9.917/20; (ii)
fazer o protocolo de requerimento - Portal REGULARIZE > Negociar
Dívida Ativa > serviço Acordo de Transação Individual; (iii) formalizar
a proposta, se preciso; e (iv) apresentar recurso administrativo, se
preciso.
Quais são as modalidades de Transação Tributária disponíveis
na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional? Ver Tabelas
comparativas em anexo.

FGV - DIREITO RIO

PÁGINA 13

PARTE III: APLICABILIDADE DA
TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA NO
ÂMBITO MUNICIPAL.
Como a Transação Tributária se dá
no município do Rio de Janeiro?

Em 23 de julho de 2021, foi publicada a
Lei Municipal nº 7.000/2021, que
alterou a Lei nº 5.966/2015 para
estabelecer
a
possibilidade
de
transação
tributária
e
promover
diversas
alterações
na
legislação
tributária do Município do Rio de
Janeiro.
Alinhada à recente legislação Federal e
na tentativa de reduzir litígios, foram
estabelecidos os requisitos e condições
para a celebração de acordos de
transação entre o Município e os
contribuintes.
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Poderão ser transacionadas dívidas
relacionadas a: (i) créditos tributários
não judicializados, sob a administração
da Secretaria Municipal de Fazenda e
Planejamento; (ii) dívida ativa e os
tributos municipais judicializados, cujas
inscrição, cobrança e representação
incumbam à Procuradoria Geral do
Município do Rio de Janeiro ou judicial
de cobrança; (iii) no que couber, à
dívida ativa das autarquias e das
fundações públicas Municipais, cujas
inscrição, cobrança e representação
incumbam também à ProcuradoriaGeral do Município do Rio de Janeiro.
Em suma, poderão ser transacionadas
as dívidas em fase administrativa ou
judicial de cobrança, exceto dívidas (i)
relacionadas ao Simples Nacional ou (ii)
anteriormente incluídas no Programa
Concilia Rio.
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PARTE III: APLICABILIDADE DA TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA NO ÂMBITO
MUNICIPAL.

Quais
são
as
modalidades
de
Transação Tributária no município do
Rio de Janeiro e suas principais
características?

Para responder essa questão, torna-se
imprescindível destacar os arts. 2º, 4º e
6º da Lei Municipal nº 7.000/2021. Essa
lei incide sobre o município do Rio de
Janeiro,
prevendo
dois
tipos
de
modalidades de Transação Tributária,
sendo elas: a Transação Individual e a
Transação por Transação por Adesão.
No caso da Transação Individual ,
ocorre uma análise individual da
situação
de
inadimplência
do
contribuinte,
observando
as
suas
características e demandas específicas,
havendo mais espaço para concessões
e mais caminhos para se seguir em
uma negociação entre o devedor e o
cobrador. Já na Transação por Adesão
não há muito espaço para negociação,
podendo apenas o devedor aceitar as
condições fixadas no edital.
As
principais
características
da
Transação Individual são: benefícios
negociados individualmente, se destina
aos créditos tributários de difícil
recuperação, a transação poderá ser
ofertada
pelos
representantes
do
Município ou pelos Contribuintes e o
requerimento poderá ser formulado de
modo a atender os especiais interesses
das partes.
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No que diz respeito a Transação por
Adesão , temos que suas principais
características são: benefícios fixados em
Edital,
válidos
para
todos
os
contribuintes, destinado à racionalização
da cobrança dos créditos tributários e
aos casos de disseminada controvérsia
jurídica, a transação de iniciará a partir
de um Edital, que irá especificar as
situações fáticas e jurídicas relacionadas
à
transação
e
o
requerimento
demonstrará que o contribuinte atende
às condições do edital.
Logo, é de extrema importância que,
antes de realizar a transação tributária, as
partes envolvidas analisem qual é a
melhor
modalidade
de
transação
tributária para o caso. Para entender
melhor a diferença entre os dois tipos de
transação, analise a tabela abaixo.
Como aderir à Transação Tributária
Individual no município do Rio de
Janeiro?
A modalidade da transação tributária
individual município do Rio de Janeiro
está prevista no capítulo II (Art. 4º até 12º)
da
Lei
nº
7.000
de
23/07/2021,
possibilitando ao contribuinte, sendo
admitida nas hipóteses de:
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1. possibilidade
de
frustração
da
cobrança, de acordo com a prova
disponível
ou
os
precedentes
jurisprudenciais ou administrativos;
2. dificuldade de reversão de decisão
judicial em instâncias superiores, em
especial nos casos de decisões
baseadas em provas técnicas;
3. devedor pessoa jurídica que teve
declaração de falência ou que figure
como
parte
em
processo
de
recuperação judicial, extrajudicial ou
liquidação extrajudicial;
4. necessidade
de
tratamento
isonômico entre contribuintes na
mesma situação fática ou jurídica; e
5. situações fáticas que justifiquem
eventual revisão do lançamento.
O processo é voltado para créditos
tributários
de
difícil
recuperação,
podendo ser proposta pelo devedor,
pela Procuradoria Geral do Município
do Rio de Janeiro, em relação a créditos
tributários inscritos em dívida ativa ou
judicializados;
e
pela
Secretaria
Municipal de Fazenda e Planejamento,
quanto aos créditos tributários não
inscritos
em
dívida
ativa
nem
judicializados.
Os benefícios da Transação Individual,
sujeitos a regulamentação do prefeito,
podem
abranger,
dentre
outros,
percentual de descontos nas multas,
nos juros de mora e nos encargos legais
relativos
a
créditos
a
serem
transacionados.
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A proposta de transação não suspende a
exigibilidade dos créditos por ela
abrangidos, nem o andamento das
respectivas
execuções
fiscais.
Não
obstante, admite-se a possibilidade de
suspensão do processo por convenção
das partes.
Como aderir à Transação Tributária Por
Adesão no município do Rio de
Janeiro?
A modalidade da transação tributária
por adesão no município do Rio de
Janeiro está prevista no Capítulo III (Art.
13 até 17) da Lei nº 7.000, de 23 de julho
de 2021, sendo realizada mediante edital,
a ser divulgado na imprensa oficial e nos
sítios dos respectivos órgãos na internet,
que especifique, de maneira objetiva, as
hipóteses fáticas e jurídicas nas quais a
Secretaria Municipal de Fazenda e
Planejamento e/ou a Procuradoria Geral
do Município propõem a transação no
contencioso tributário, a qual deverá ser
aberta à adesão de todos os sujeitos
passivos que se enquadrem nessas
hipóteses e que satisfaçam às condições
previstas.
Ressalta-se, no entanto, que a transação
somente será celebrada se constatada a
prévia existência de inscrição em dívida
ativa, de ação judicial, de embargos à
execução fiscal ou de reclamação ou
recurso administrativo pendentes de
julgamento definitivo,
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Destaca-se, ainda, que a efetiva adesão
do contribuinte ao edital somente se
considerará com o pagamento integral
à vista ou com o pagamento da
primeira quota do parcelamento que
vier a ser permitido.
Até o momento do fechamento desta
Cartilha, ainda não havia sido divulgado
edital de transação tributária por
adesão no âmbito do Município do Rio
de Janeiro.
Quais créditos tributários não estão
contemplados
pela
Transação
Tributária no município do Rio de
Janeiro?
Não
estão
contemplados
pela
transação tributária no âmbito do
município do Rio de Janeiro, créditos
tributários (Art. 18 da Lei nº 7.000/2021):
1. Devidos sob o Regime Especial
Unificado
de
Arrecadação
de
Tributos e Contribuições devidos
pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte – Simples Nacional;
ou
2. Incluídos no Programa Concilia Rio;
ou
3. Objeto de outros meios alternativos
ou adequados de solução de
conflitos previstos na legislação.
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Em
termos
práticos,
como
o
contribuinte pode aderir à transação
tributária?
A Resolução PGM nº 1.052/2021, da
Procuradoria-Geral do Município do Rio
de Janeiro (“PGM”), instituiu o Programa
de Resolução Adequada de Conflitos da
Dívida
Ativa
(“Resolve
Rio”),
para
celebração
de
transação
tributária
relativa a débitos inscritos em dívida
ativa.
Para aderi-lo, é necessário que a pessoa
física ou jurídica envie requerimento para
o endereço neap.pgm@rio.rj.gov.br. Para
tal, é preciso que ele seja devidamente
fundamentado, seguindo o formulário
disponibilizado pela Procuradoria do Rio,
disponível
em:
http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/1279
3239/4326959/MODELOREQUERIMENTOA
TE.docx2.pdf. Também é possível realizar
o procedimento de forma presencial, em
uma das lojas da Dívida Ativa.
O prazo para adesão ao programa foi dia
31/10/2021. Para mais informações, acesso
em: https://prefeitura.rio/pgm/resolve-rioprocuradoria-do-municipio-estendeprazo-para-adesao/
ou
https://www.rio.rj.gov.br/web/pgm/exibec
onteudo?id=12789281
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