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ATUALIZAÇÕES FEDERAIS 

Tributos e Contribuições Federais/Previdenciária 

Contribuintes contemplados no edital podem aderir ao acordo até 25 de março 

Publicado: 28/02/2020 19h13, 

Última modificação: 02/03/2020 10h32 

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) prorrogou o prazo do Edital nº 1/2019, que 

torna pública propostas para adesão à transação na cobrança da dívida ativa da União, até o 

dia 25 de março. 

O edital contempla apenas os contribuintes que não cometeram fraudes e que possuem 

débitos inscritos em dívida ativa da União (DAU) com valor total de até R$ 15 milhões, 

considerados PGFN como irrecuperáveis ou de difícil recuperação. 

Entretanto, há exceções legais para o acordo. Não é permitida a transação de débitos junto ao 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), ao Simples Nacional, nem de multas 

qualificadas ou de multas criminais. 

Público-alvo 

Quanto às modalidades propostas para adesão à transação, estão previstas as inscrições em 

dívida ativa da União relativas aos débitos não previdenciários e aos débitos previdenciários. 

São elas: 

- débitos inscritos em dívida ativa da União de pessoas jurídicas baixadas, inaptas ou suspensas 

no cadastro CNPJ - conforme situações específicas no item 1.2 do edital —, sem anotação atual 

de parcelamento, garantia ou suspensão por decisão judicial; 

- débitos inscritos em dívida ativa da União há mais de 15 anos, sem anotação atual de 

parcelamento, garantia ou suspensão por decisão judicial; 

- débitos inscritos em dívida ativa da União com anotação de suspensão por decisão judicial há 

mais de dez anos; 

- débitos inscritos em dívida ativa da União de titularidade de pessoas físicas cuja situação 

cadastral no sistema CPF seja titular falecido. 

 

Consulte aqui a relação de contribuintes comtemplados no edital, de acordo com a 

modalidade: http://www.pgfn.fazenda.gov.br/servicos-e-orientacoes/editais-de-

notificacao/acordo-de-transacao-por-adesao-1/acordo-de-transacao-por-adesão 

http://www.pgfn.fazenda.gov.br/servicos-e-orientacoes/editais-de-notificacao/acordo-de-transacao-por-adesao-1/acordo-de-transacao-por-adesão
http://www.pgfn.fazenda.gov.br/servicos-e-orientacoes/editais-de-notificacao/acordo-de-transacao-por-adesao-1/acordo-de-transacao-por-adesão
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Benefícios 

Os descontos oferecidos podem chegar a 50% para a opção de pagamento em parcela única e 

o prazo pode atingir até 84 meses. Se o devedor for pessoa física, microempresa e empresa de 

pequeno porte, o desconto para parcela única pode atingir 70% e o prazo de pagamento pode 

chegar a 100 meses. 

No caso de débitos previdenciários, o prazo máximo é de 60 meses, por conta de limitações 

constitucionais. 

O valor mínimo das prestações de qualquer modalidade prevista deverá ser de: R$ 100 para 

pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte; e R$ 500 para as demais 

pessoas jurídicas. 

Procedimento para adesão 

Para aderir às propostas de transação de que trata o edital, o contribuinte deverá acessar o 

portal REGULARIZE (https://www.regularize.pgfn.gov.br/) e selecionar o serviço “Negociação 

de dívida”. 

Para a modalidade “débitos inscritos em dívida ativa da União com anotação de suspensão por 

decisão judicial há mais de dez anos”, é necessário que o contribuinte compareça a uma 

unidade da PGFN e faça o requerimento pessoalmente, seguindo o procedimento previsto no 

item 6 do edital. 

Clique aqui para acessar as orientações completas sobre como proceder: 

http://www.pgfn.fazenda.gov.br/servicos-e-orientacoes/servicos-da-divida-ativa-da-uniao-

dau/acordo-de-transacao/acordo-de-transacao-por-adesao 

 

IRRF - Prorrogada a vigência da Medida Provisória nº 907/2019 , que alterou as alíquotas do 

Imposto de Renda incidente sobre as remessas ao exterior para pagamento de 

arrendamento mercantil de aeronave e para a cobertura de gastos pessoais 

O Ato do Congresso Nacional nº 8/2020 prorrogou, pelo prazo de 60 dias, a vigência da 

Medida Provisória nº 907/2019  , entre outras providências o art. 16  da Lei 

nº 11.371/2006  e o art. 60  da Lei nº 12.249/2010  . 

Entre as disposições ora introduzidas, destacamos que o Imposto de Renda de Renda Retido 

na Fonte (IRRF) nos pagamentos, crédito ou entrega, o emprego ou a remessa, por fonte 

situada no Brasil, a pessoa jurídica domiciliada no exterior, a título de contraprestação de 

contrato de arrendamento mercantil de aeronave ou dos motores a ela destinados, celebrado 

https://www.regularize.pgfn.gov.br/
http://www.pgfn.fazenda.gov.br/servicos-e-orientacoes/servicos-da-divida-ativa-da-uniao-dau/acordo-de-transacao/acordo-de-transacao-por-adesao
http://www.pgfn.fazenda.gov.br/servicos-e-orientacoes/servicos-da-divida-ativa-da-uniao-dau/acordo-de-transacao/acordo-de-transacao-por-adesao
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bmp%2B907%2B2019#fe%2Bmp%2B907%2B2019
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B11371%2B2006@art16#fe%2Blei%2B11371%2B2006@art16
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B11371%2B2006#fe%2Blei%2B11371%2B2006
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B12249%2B2010@art60#fe%2Blei%2B12249%2B2010@art60
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B12249%2B2010#fe%2Blei%2B12249%2B2010
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por empresa de transporte aéreo público regular, de passageiros ou de cargas, incidirão às 

seguintes alíquotas: 

a) zero, até 31.12.2019; 

b) 1,5%, de 1º.01 até 31.12.2020; 

c) 3%, de 1º.01 até 31.12.2021; e 

d) 4,5%, de 1º.01 até 31.12.2022. 

 

Na redação anterior, do mencionado dispositivo, o imposto incidiria à alíquota zero em relação 

aos fatos geradores que ocorressem até 31.12.2022. 

Além dessas disposições, foi estabelecido que até 31.12.2024 a alíquota do IRRF incidente 

sobre os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos para pessoa física ou 

jurídica residente ou domiciliada no exterior, destinados à cobertura de gastos pessoais, no 

exterior, de pessoas físicas residentes no País, em viagens de turismo, de negócios, a serviço, 

de treinamento ou missões oficiais, até o limite de R$ 20.000,00 ao mês, nos termos, nos 

limites e nas condições estabelecidos em ato do Poder Executivo federal, fica reduzida para: 

a) 7,9%, em 2020; 

b) 9,8%, em 2021; 

c) 11,7%, em 2022; 

d) 13,6%, em 2023; e 

e) 15,5%, em 2024. 

Anteriormente, até 31.12.2019, a alíquota do IRRF prevista nas hipóteses das letras “a” a "e" 

supra era de 6%. 

É importante ressaltar que as alterações, anteriormente mencionadas, somente produzirão 

efeitos quando atestados, por ato do Ministro de Estado da Economia, a compatibilidade com 

as metas de resultados fiscais, previstas no Anexo próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o 

atendimento ao disposto na Lei Complementar nº 101/2000  e nos dispositivos da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias relacionados com a matéria. 

(Ato do Congresso Nacional nº 8/2020 - DOU 1 de 02.03.2020) 

 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blc%2B101%2B2000#fe%2Blc%2B101%2B2000
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Tributos Estaduais/SP - Divulgada a tabela prática para cálculo de juros de mora sobre 

débitos de multas infracionais do IPVA e do ITCMD para março/2020 

Foi divulgada a tabela prática para cálculo dos juros de mora aplicáveis, até 31.03.2020, aos 

débitos de multas infracionais do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores 

(IPVA) e do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos 

(ITCMD). 

A tabela não se aplica ao ICMS. 

(Comunicado Dicar nº 16/2019 - DOE SP de 03.03.2020) 

 

ATUALIZAÇÕES ESTADUAIS 

Tributos Estaduais/SP - Divulgada a tabela prática de juros de mora para 
os débitos de taxas, relativa a março/2020 

Foi divulgada a tabela prática para cálculo dos juros de mora aplicáveis, até 31.03.2020, aos 

débitos de taxas. 

A mencionada tabela não se aplica ao ICMS, ao IPVA e ao ITCMD. 

(Comunicado Dicar nº 17/2020  - DOE SP de 03.03.2020) 

 

ICMS/SP - Estabelecidos os procedimentos para a solicitação do regime especial previsto no 

Decreto nº 51.624/2007 , que instituiu que instituiu regime especial de tributação para 

contribuintes da indústria de informática 

Através da norma em fundamento, o Fisco de São Paulo estabeleceu os procedimentos para a 

solicitação do regime especial previsto no § 7º do art. 1º do Decreto nº 51.624/2007  , que 

concedeu a possibilidade de os estabelecimentos fabricantes da indústria de informática que 

promoverem saída tributada pelo ICMS dos produtos especificados optarem pelo crédito de 

importância equivalente à carga tributária determinada nesse Decreto, conforme a saída seja 

interna ou interestadual. 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sp%2Bcomun%2Bdicar%2B17%2B2020#es-sp%2Bcomun%2Bdicar%2B17%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sp%2Bd%2B51624%2B2007@art1#es-sp%2Bd%2B51624%2B2007@art1
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sp%2Bd%2B51624%2B2007#es-sp%2Bd%2B51624%2B2007
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Destacamos entre os procedimentos os que estabelecem que o referido regime especial deve 

ser solicitado pelo estabelecimento fabricante e ser protocolado com observância do disposto 

na Portaria CAT nº 43/2007  . 

Ressalte-se, ainda, de acordo com as disposições da norma ora noticiada que 

excepcionalmente, o regime especial considerar-se-á deferido precariamente: 

a) na data da publicação da norma em fundamento, para os pedidos protocolados 

anteriormente à referida data; 

b) na data do protocolo, para os pedidos protocolados no período entre a data da publicação 

da Portaria em referência e 30.04.2020. 

(Portaria CAT nº 22/2020 - DOE SP de 03.03.2020) 

 

 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sp%2Bport%2Bcat%2B43%2B2007#es-sp%2Bport%2Bcat%2B43%2B2007
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sp%2Bport%2Bcat%2B22%2B2020#es-sp%2Bport%2Bcat%2B22%2B2020

