ANÁLISE SOBRE A PORTARIA Nº 14.402, DE 16 DE JUNHO DE 2020
Joinville/SC, 18 de junho de 2020.
Em 17 de junho de 2020, foi publicada a Portaria nº 14.402,
que estabelece as condições para transação excepcional na cobrança da dívida ativa
da União, em função dos efeitos da pandemia causada pelo coronavírus (COVID-19)
na perspectiva de recebimento de créditos inscritos.
Esta Portaria disciplina os procedimentos, os requisitos e as
condições necessárias à realização da transação excepcional na cobrança da dívida
ativa da União, cuja inscrição e administração incumbam à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional.
Deste modo, conforme expresso no art. 2º, a Portaria tem
como escopo:
I - viabilizar a superação da situação transitória de crise econômicofinanceira dos devedores inscritos em dívida ativa da União, em
função os efeitos do coronavírus (COVID-19) em sua capacidade de
geração de resultados e na perspectiva de recebimento dos créditos
inscritos;
II - permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego e da
renda dos trabalhadores;
III - assegurar que a cobrança dos créditos inscritos em dívida ativa
seja realizada de forma a ajustar a expectativa de recebimento à
capacidade de geração de resultados dos devedores pessoa jurídica;
e
IV - assegurar que a cobrança de créditos inscritos em dívida ativa
seja realizada de forma menos gravosa para os devedores pessoa
física.

No que tange a abrangência da Portaria, o art. 8º estipula que
são passíveis da transação excepcional os créditos, com exigibilidade suspensa ou
não, cujo valor atualizado a ser objeto da negociação for igual ou inferior a R$
150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), mesmo em fase de execução
ajuizada ou objeto de parcelamento anterior rescindido.

Outrossim, esta Portaria abarca tanto as empresas no Simples
Nacional, quanto as optantes pelos regimes de lucro presumido ou real, desde que o
valor atualizado do débito não ultrapasse R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta
milhões de reais).
Destaca-se que há uma diferenciação nas condições do
parcelamento, sendo que os créditos são divididos em quatro grupos:
I - créditos tipo A: créditos com alta perspectiva de
recuperação;
II - créditos tipo B: créditos com média perspectiva de
recuperação;
III - créditos tipo C: créditos considerados de difícil
recuperação;
IV - créditos tipo D: créditos considerados irrecuperáveis.
Para os créditos tipos A e B, não haverá desconto e o
parcelamento poderá ser realizado em até 60 meses.
Por outro lado, para os créditos considerados irrecuperáveis
ou de difícil recuperação (tipos C e D), há possibilidade de desconto e parcelamento,
sendo que as condições variam dependendo da classe do contribuinte.

In casu, mister ressaltar as duas principais classes: I)
Empresários individuais, microempresas e empresas de pequeno porte; e II) demais
pessoas jurídicas, que não estejam em falência ou recuperação judicial.
Para os empresários individuais, microempresas, empresas de
pequeno porte, instituições de ensino, Santas Casas de Misericórdia, sociedades
cooperativas e demais organizações da sociedade civil de que trata a Lei n. 13.019,
de 31 de julho de 2014:
a) pagamento, a título de entrada, de valor mensal equivalente a
0,334% (trezentos e trinta e quatro centésimos por cento) do valor
consolidado dos créditos transacionados, durante 12 (doze) meses,

e o restante pago com redução de até 100% (cem por cento) do
valor dos juros, das multas e dos encargos-legais, observado o limite
de até 70% (setenta por cento) sobre o valor total de cada crédito
objeto da negociação, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e
sucessivas, sendo cada parcela determinada pelo maior valor entre
1% (um por cento) da receita bruta do mês imediatamente anterior,
apurada na forma do art. 12 do Decreto-Lei n. 1.598/77, e o valor
correspondente à divisão do valor consolidado pela quantidade de
prestações solicitadas;
b) pagamento, a título de entrada, de valor mensal equivalente a
0,334% (trezentos e trinta e quatro centésimos por cento) do valor
consolidado dos créditos transacionados, durante 12 (doze) meses,
e o restante pago com redução de até 100% (cem por cento) do
valor dos juros, das multas e dos encargos-legais, observado o limite
de até 60% (sessenta por cento) sobre o valor total de cada crédito
objeto da negociação, em até 60 (sessenta) parcelas mensais e
sucessivas, sendo cada parcela determinada pelo maior valor entre
1% (um por cento) da receita bruta do mês imediatamente anterior,
apurada na forma do art. 12 do Decreto-Lei n. 1.598/77, e o valor
correspondente à divisão do valor consolidado pela quantidade de
prestações solicitadas;
c) pagamento, a título de entrada, de valor mensal equivalente a
0,334% (trezentos e trinta e quatro centésimos por cento) do valor
consolidado dos créditos transacionados, durante 12 (doze) meses,
e o restante pago com redução de até 100% (cem por cento) do
valor dos juros, das multas e dos encargos-legais, observado o limite
de até 50% (cinquenta por cento) sobre o valor total de cada crédito
objeto da negociação, em até 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais
e sucessivas, sendo cada parcela determinada pelo maior valor entre
1% (um por cento) da receita bruta do mês imediatamente anterior,
apurada na forma do art. 12 do Decreto-Lei n. 1.598/77, e o valor
correspondente à divisão do valor consolidado pela quantidade de
prestações solicitadas;
d) pagamento, a título de entrada, de valor mensal equivalente a
0,334% (trezentos e trinta e quatro centésimos por cento) do valor
consolidado dos créditos transacionados, durante 12 (doze) meses,
e o restante pago com redução de até 100% (cem por cento) do
valor dos juros, das multas e dos encargos-legais, observado o limite
de até 40% (quarenta por cento) sobre o valor total de cada crédito
objeto da negociação, em até 108 (cento e oito) parcelas mensais e

sucessivas, sendo cada parcela determinada pelo maior valor entre
1% (um por cento) da receita bruta do mês imediatamente anterior,
apurada na forma do art. 12 do Decreto-Lei n. 1.598/77, e o valor
correspondente à divisão do valor consolidado pela quantidade de
prestações solicitadas;
e) pagamento, a título de entrada, de valor mensal equivalente a
0,334% (trezentos e trinta e quatro centésimos por cento) do valor
consolidado dos créditos transacionados, durante 12 (doze) meses,
e o restante pago com redução de até 100% (cem por cento) do
valor dos juros, das multas e dos encargos-legais, observado o limite
de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total de cada crédito
objeto da negociação, em até 133 (cento e trinta e três) parcelas
mensais e sucessivas, sendo cada parcela determinada pelo maior
valor entre 1% (um por cento) da receita bruta do mês
imediatamente anterior, apurada na forma do art. 12 do Decreto-Lei
n. 1.598/77, e o valor correspondente à divisão do valor consolidado
pela quantidade de prestações solicitadas;

Por sua vez, para as demais pessoas jurídicas:
a) pagamento, a título de entrada, de valor mensal equivalente a
0,334% (trezentos e trinta e quatro centésimos por cento) do valor
consolidado dos créditos transacionados, durante 12 (doze) meses,
e o restante pago com redução de até 100% (cem por cento) do
valor dos juros, das multas e dos encargos-legais, observado o limite
de até 50% (cinquenta por cento) sobre o valor total de cada crédito
objeto da negociação, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e
sucessivas, sendo cada parcela determinada pelo maior valor entre
1% (um por cento) da receita bruta do mês imediatamente anterior,
apurada na forma do art. 12 do Decreto-Lei n. 1.598/77, e o valor
correspondente à divisão do valor consolidado pela quantidade de
prestações solicitadas;
b) pagamento, a título de entrada, de valor mensal equivalente a
0,334% (trezentos e trinta e quatro centésimos por cento) do valor
consolidado dos créditos transacionados, durante 12 (doze) meses,
e o restante pago com redução de até 100% (cem por cento) do
valor dos juros, das multas e dos encargos-legais, observado o limite
de até 45% (quarenta e cinco por cento) sobre o valor total de cada
crédito objeto da negociação, em até 48 (quarenta e oito) parcelas
mensais e sucessivas, sendo cada parcela determinada pelo maior
valor entre 1% (um por cento) da receita bruta do mês

imediatamente anterior, apurada na forma do art. 12 do Decreto-Lei
n. 1.598/77, e o valor correspondente à divisão do valor consolidado
pela quantidade de prestações solicitadas;
c) pagamento, a título de entrada, de valor mensal equivalente a
0,334% (trezentos e trinta e quatro centésimos por cento) do valor
consolidado dos créditos transacionados, durante 12 (doze) meses,
e o restante pago com redução de até 100% (cem por cento) do
valor dos juros, das multas e dos encargos-legais, observado o limite
de até 40% (quarenta por cento) sobre o valor total de cada crédito
objeto da negociação, em até 60 (sessenta) parcelas mensais e
sucessivas, sendo cada parcela determinada pelo maior valor entre
1% (um por cento) da receita bruta do mês imediatamente anterior,
apurada na forma do art. 12 do Decreto-Lei n. 1.598/77, e o valor
correspondente à divisão do valor consolidado pela quantidade de
prestações solicitadas;
d) pagamento, a título de entrada, de valor mensal equivalente a
0,334% (trezentos e trinta e quatro centésimos por cento) do valor
consolidado dos créditos transacionados, durante 12 (doze) meses,
e o restante pago com redução de até 100% (cem por cento) do
valor dos juros, das multas e dos encargos-legais, observado o limite
de até 35% (trinta e cinco por cento) sobre o valor total de cada
crédito objeto da negociação, em até 72 (setenta e duas) parcelas
mensais e sucessivas, sendo cada parcela determinada pelo maior
valor entre 1% (um por cento) da receita bruta do mês
imediatamente anterior, apurada na forma do art. 12 do Decreto-Lei
n. 1.598/77, e o valor correspondente à divisão do valor consolidado
pela quantidade de prestações solicitadas;

Houve concessão de benefício também para as pessoas físicas
cujos créditos são considerados irrecuperáveis ou de difícil recuperação, pagamento,
a título de entrada, de valor mensal equivalente a 0,334% (trezentos e trinta e quatro
centésimos por cento) do valor consolidado dos créditos transacionados, durante 12
(doze) meses, e o restante pago com redução de até 100% (cem por cento) do valor
dos juros, das multas e dos encargos-legais, observado o limite de até 70% (setenta
por cento) sobre o valor total de cada crédito objeto da negociação, em até 133
(cento e trinta e três) parcelas mensais e sucessivas, sendo cada parcela determinada
pelo maior valor entre 5% (cinco por cento) do rendimento bruto do mês

imediatamente anterior e o valor correspondente à divisão do valor correspondente
à divisão do valor consolidado pela quantidade de prestações solicitadas.
Ademais, a Portaria determina que o valor das parcelas não
poderá ser inferior a:
I - R$ 100,00 (cem reais), na hipótese de contribuinte pessoa
natural, empresário individual, microempresa ou empresa de
pequeno porte;
II - R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
Para aderir ao parcelamento, o contribuinte interessado deverá
acessar o portal REGULARIZE disponível na rede mundial de computadores
(www.regularize.pgfn.gov.br), o período de 1º de julho a 29 de dezembro de 2020.
As informações necessárias para adesão são:
a) endereço completo;
b) nome, CPF e endereço completo dos atuais sócios, diretores,
gerentes e administradores;
c) receita bruta mensal (janeiro a dezembro) relativa aos
exercícios de 2019 e 2020, sendo, neste último caso, até o mês
imediatamente anterior ao mês de prestação das informações
necessárias à formulação pela PGFN da proposta de transação
por adesão;
d) quantidade de empregados (com vínculo formal) na data de
prestação das informações necessárias à formulação pela
PGFN da proposta de transação por adesão e nos meses
imediatamente anteriores, a partir de janeiro de 2020;
e) quantidade de admissões e desligamentos mensais no
exercício de 2020;
f) quantidade de contratos de trabalhos suspensos no exercício
de 2020, com fundamento no art. 8º da Medida Provisória n.
936, de 1º de abril de 2020;

g) valor total dos bens, direitos e obrigações da pessoa jurídica
existentes no mês anterior à adesão.
Se dentro do prazo de adesão forem inscritos em dívida ativa
créditos considerados irrecuperáveis ou de difícil recuperação, poderá ser concedido
redução de até 100% (cem por cento) do valor dos juros, das multas e dos encargoslegais, observados os termos desta Portaria e, quando for o caso, os limites da
respectiva modalidade.
No momento da adesão, o contribuinte terá conhecimento de
todas as inscrições passíveis de transação e deverá indicar aquelas que deseja incluir
no acordo.
Lembrando que se tratando de inscrições parceladas, a adesão
fica condicionada à desistência do parcelamento em curso.
Em se tratando de débitos discutidos judicialmente, o
parcelamento só será aprovado com o requerimento de desistência das ações,
impugnações ou recursos relativos aos créditos transacionados. A cópia do
requerimento de desistência deverá ser apresentada no prazo máximo de 90 dias,
contados da adesão.
Por fim, finalizada a indicação das inscrições que o contribuinte
deseja incluir no acordo, a primeira parcela mensal da entrada corresponderá a
0,334% (trezentos e trinta e quatro centésimos por cento) do valor consolidado das
inscrições indicadas e deverá ser paga até o último dia útil do mês em que realizada
a adesão.
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