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• Devedor Contumaz. Projeto de Lei nº 1646, de 2019.
• De acordo com o PL, pessoas físicas ou jurídicas com débitos acima de R$ 15 milhões em situação irregular por mais de um ano e
que praticam fraudes fiscais para burlar o pagamento de obrigações poderão ser consideradas devedores contumazes, após prévio
procedimento administrativo, em que lhes será assegurado o contraditório e a ampla defesa.
• Dentre as restrições administrativas que podem ser aplicadas ao devedor contumaz estão o cancelamento do cadastro fiscal (CNPJ) e
o impedimento de fruição de qualquer benefício fiscal pelo prazo de 10 anos, inclusive parcelamentos e perdão de dívidas.
• O Projeto permite que a PGFN, com o intuito de recuperar créditos inscritos em dívida ativa da União classificados pela Procuradoria como
"irrecuperáveis" ou de "difícil recuperação", possa oferecer condições diferenciadas para quitação, podendo conceder descontos de até 50% do
valor total da dívida e parcelamento em até 60 meses.
• O desconto só poderá ser fornecido em caso de inexistência de fraude e para créditos em cobrança pela PGFN há pelo menos 10 anos. O
projeto prevê, ainda, que o desconto não poderá ser aplicado ao valor principal das dívidas, mas apenas para parcelas acessórias, como juros e
multas. O desconto também não é aplicável a créditos específicos, com os oriundos do Simples Nacional e do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS).
• Com o intuito de qualificar a cobrança administrativa, o PL propõe ainda que seja permitida a contratação de serviços, por processo licitatório
ou de credenciamento, para auxiliar as atividades de cobrança administrativas, inclusive promovendo o contato com os devedores por
telefone ou meios digitais.
• Entre as medidas há também a possibilidade de contratação de empresa especializada na gestão, guarda, transporte e alienação de bens que
forem objeto de penhora judicia; e a ampliação do cabimento de cautelar fiscal, que objetiva evitar esvaziamento patrimonial de devedor que
põe ou tenta por bens em nome de terceiros, paralisa suas atividades ou reduz patrimônio, com o objetivo de comprometer o crédito fiscal.
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Redução de litigiosidade no contexto da Medida Provisória nº 881 – Liberdade
Econômica – Principais alterações na lei 10.522/02
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

vinculação decorrente de precedentes além do escopo do artigo 19;
Extinção dos Atos Declaratórios: racionalização do processo de vinculação;
Unificação do regime de repetitivos e jurisprudência pacífica: vinculação independentemente do Ministro;
Dispensa por ratio decidendi: cristalização e superação da Portaria 502 (mérito);
Negócio Jurídico (pré)Processual: autorização e ampliação para débitos não ajuizados (superação do
Parecer Conjunto 1/18);
Racionalização das regras de vinculação da RFB: dispensa
do Ministro – anuência e ampliação para
“responsável pela retenção” (case cegueira monocular);
Vinculação de outros Ministérios e órgãos fora da Economia: créditos não tributários;
Economicidade: positivação da construção do art. 4º da Portaria 502;
Inclusão da AGU no modelo de atuação: uniformização da atuação para toda a administração federal;
Fortalecimento das funções do PG: readequação de todas as balizas para ato do Procurador-Geral,
fortalecendo a atuação técnica.
Criação do COSAT:
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NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL
Ø

ARCABOUÇO NORMATIVO:

§ Art. 190 do CPC – Negócios processuais
atípicos
§ Art. 19, §§12 e 13, da Lei 10.522 (incluído
pela MP da liberdade econômica):
§

§ 12. Os órgãos do Poder Judiciário e as unidades da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional poderão, de
comum acordo, realizar mutirões para análise do enquadramento de processos ou de recursos nas hipóteses
previstas neste artigo e celebrar negócios processuais com fundamento no disposto no art. 190 da Lei nº
13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

§

§ 13.

Sem prejuízo do disposto no § 12 deste artigo, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

regulamentará a celebração de negócios jurídicos processuais em seu âmbito de atuação, inclusive na
cobrança administrativa ou judicial da dívida ativa da União.
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Arcabouço normativo:

ART. 191 DO CPC - CALENDARIZAÇÃO:
ART. 191 DE COMUM ACORDO, O JUIZ E AS PARTES PODEM FIXAR
CALENDÁRIO PARA A PRÁTICA DOS ATOS PROCESSUAIS, QUANDO FOR O CASO.
§ 1O O CALENDÁRIO VINCULA AS PARTES E O JUIZ, E OS PRAZOS NELE
PREVISTOS

SOMENTE

SERÃO

MODIFICADOS

EM

CASOS

EXCEPCIONAIS,

DEVIDAMENTE JUSTIFICADOS.
§ 2O DISPENSA-SE A INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA A PRÁTICA DE ATO
PROCESSUAL OU A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA CUJAS DATAS TIVEREM SIDO
DESIGNADAS NO CALENDÁRIO.
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Ø PORTARIAS DA PGFN:
§ Portaria 33 de fevereiro 2018:
ü Art. 38. O Procurador da Fazenda Nacional poderá celebrar
Negócio Jurídico Processual visando a recuperação dos débitos em
tempo

razoável

ou

obtenção

de

garantias

em

dinheiro,

isoladamente ou em conjunto com bens idôneos a serem
substituídos em prazo determinado, inclusive mediante penhora
de

faturamento,

observado

o

procedimento

disposto

no

regulamento expedido pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional.
ü Audiência pública (05.04.18 - SP) e Consulta pública (17.09.18)
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Ø PORTARIAS DA PGFN:
§ Portaria 360 de junho 2018: Autoriza a realização, no âmbito da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, de modalidades
específicas

de

negócio

jurídico

processual,

inclusive

calendarização.
ü I – cumprimento de decisões judiciais;
ü II – confecção ou conferência de cálculos;
ü III – recursos, inclusive a sua desistência; e
ü IV – forma de inclusão do crédito fiscal e FGTS em quadro
geral de credores, quando for o caso.
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Ø PORTARIAS DA PGFN:
§ Portaria 515 de agosto de 2018: Altera a Portaria
360/2018 para acrescentar a possibilidade de
realização

de

negócios

processuais

para

a

convenção sobre:
ü Prazos processuais;
ü Ordem de realização dos atos processuais,
inclusive em relação à produção de provas.
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Ø PORTARIAS DA PGFN:
§ Portaria 742 de dezembro de 2018: Disciplina, nos
termos do art. 190 do CPC, a celebração de negócio
jurídico processual em sede de execução fiscal,
para fins de equacionamento de débitos inscritos
em dívida ativa da União.
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