
Deverá apresentar pedido através dos canais de atendimento
remoto da PGFN

REGULARIZE, o portal digital de serviços da PGFN;

Atendimento da Receita Federal, via Portal e-CAC, Chat RFB dentro
do Portal e-CAC e atendimento presencial;

Atendimento remoto da PGFN, realizado por telefone, e-mail e
videoconferência.

TRANSAÇÃO POR PROPOSTA
INDIVIDUAL DA PGFN OU
DO CONTRIBUINTE
PORTARIA Nº 9.917 DE 14/04/2020

O contribuinte será notificado da proposta de transação
individual formulada pela PGFN por via eletrônica ou
postal.

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

Brasil | São Paulo | Belo Horizonte |  Brasília | Rio de Janeiro | Goiânia | Recife
www.azevedosette.com.br

TRANSAÇÃO
INDIVIDUAL

PELA PGFN

BENEFÍCIOS

Possibilidade de amortizar ou liquidar a dívida com créditos reconhecidos em decisão
transitada em julgado em desfavor da União ou precatórios federais próprios ou de
terceiros

Flexibilização das regras envolvendo prestação de garantias, penhora e alienação de bens

Possibilidade de parcelamento, diferimento ou moratória

Desconto para débitos classificados como irrecuperáveis ou de difícil recuperação

COMO

PJ → Descontos de até 50% e
parcelamentos em até 84 meses

PF/ME/EPP → Descontos de até 70% e
parcelamentos em até 100 meses

Débitos Previdenciários → Parcelamento de até 60
meses

Carência de até 180 dias para início do pagamento,
no caso de empresas em recuperação judicial;

Descontos concedidos apenas para devedores cujos débitos sejam
classificados como irrecuperáveis ou de difícil recuperação. 

Contribuinte NÃO pode selecionar o crédito que pretende
transacionar, exceto se garantido, parcelado ou suspenso por
decisão judicial ou demonstrando que sua situação econômica
impede a liquidação de todo o passivo.

ATENÇÃO!

PF – Redução superior a 70% do
total dos créditos
transacionados

Envolva Créditos Não Inscritos
em Dívida Ativa

Descontos de Créditos relativos
ao Simples Nacional e FGTS

Envolva devedor contumaz

Reduzir Multas de Natureza Penal

Reduzir montante principal do
Crédito

PJ - Parcelamento superior 84
meses

PF - Parcelamento superior 145
meses

PJ - Redução superior a 50% do
total dos créditos transacionados

VEDAÇÕES ÀS TRANSAÇÕES

Sem prejuízo da possibilidade de adesão à proposta da PGFN, a transação individual é
aplicável aos:

I – Devedores cujo valor consolidado dos débitos inscritos em Dívida Ativa (DA) seja
superior a R$ 15 milhões 

II - Devedores falidos, em recuperação judicial ou extrajudicial, em liquidação judicial ou
extrajudicial ou em 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 milhão e que estejam
suspensos por decisão judicial ou garantidos por penhora, carta de fiança ou seguro
garantia.

DÉBITOS


