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PORTARIA Nº 333, DE 9 DE JULHO DE 2020
Regulamenta a transação por proposta individual dos créditos
administrados pela Procuradoria-Geral Federal, conforme
previsto na Lei nº 13.988, de 14 de abril de 2020, e Portaria AGU
nº 249, de 8 de julho de 2020.
O PROCURADOR-GERAL FEDERAL, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e VIII
do § 2º do art. 11 da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002, considerando o disposto o inciso III do § 4º do art.
1º e o art. 15 da Lei nº 13.988, de 14 de abril de 2020, o disposto no art. 45 da Portaria AGU nº 249, de 8 de
julho de 2020, e do que consta nos processos administrativos nº 00400.000618/2020-19 e
00407.018288/2020-58, resolve:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Portaria disciplina o procedimento de transação por proposta individual dos créditos
relacionados à dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais, cuja inscrição e cobrança
incumbem à Procuradoria-Geral Federal, de acordo com o previsto na Lei nº 13.988, de 14 de abril de 2020
e na Portaria AGU nº 249, de 8 de julho de 2020.
Art. 2º Não se aplica o disposto nesta Portaria aos créditos:
I - não inscritos em dívida ativa;
II - que foram objeto de transação, acordo ou parcelamento, ainda que distintos, pelo prazo de
dois anos, contado da data da rescisão;
III - decorrentes de acordos ou transações realizadas com fundamento exclusivamente na Lei nº
9.469, de 10 de julho de 1997;
IV - apurados em acordos de leniência nos termos do Capítulo V da Lei nº 12.846, de 1º de
agosto de 2013; e
V - decorrentes de condenação pela prática de ato de improbidade administrativa, nos termos
da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.
Art. 3º Esta Portaria aplica-se apenas aos créditos inscritos em dívida ativa pela ProcuradoriaGeral Federal e classiﬁcados como irrecuperáveis ou de difícil recuperação.
Parágrafo único. A aplicação desta Portaria condiciona-se à implementação por parte da União
e das autarquias e fundações públicas federais de mecanismos e modiﬁcações em seus sistemas
informatizados de cobrança que propiciem a realização da transação por proposta individual.
Art. 4º É vedada proposta de transação que envolva a redução do montante principal do crédito.
CAPÍTULO II
DA CLASSIFICAÇÃO DOS CRÉDITOS COMO IRRECUPERÁVEIS OU DE DIFÍCIL RECUPERAÇÃO
Art. 5º Para os ﬁns desta Portaria, os créditos serão considerados irrecuperáveis ou de difícil
recuperação quando veriﬁcado, de forma cumulativa:
I - o esgotamento das medidas ordinárias de cobrança, sem a localização de bens passíveis de
penhora; e
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II - a falta de demonstração de capacidade de pagamento pelo devedor, conforme análise a ser
realizada pela Procuradoria-Geral Federal.
Art. 6º O esgotamento dos meios ordinários de cobrança ocorrerá pelo cumprimento de todas
as diligências de cobrança estabelecidas na Ordem de Serviço nº 007, de 21 dezembro de 2018, ou outra
que a sobrevenha, com a consequente:
I - suspensão de execução ﬁscal nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de
1980, pela não existência de bens passíveis de penhora; e
II - adoção de todas as medidas administrativas de cobrança extrajudicial dos créditos que não
atinjam o valor mínimo estabelecido para a propositura de ações, conforme normatização da AdvocaciaGeral da União, desde que estejam inscritos em dívida ativa há mais de três anos.
Parágrafo único. Caso tenha havido parcelamento ou pagamento parcial, o prazo de três anos
previsto no inciso II deste artigo será contado a partir da data da rescisão do parcelamento ou da data da
conversão em renda do pagamento parcial.
Art. 7º A falta de capacidade de pagamento deverá ser demonstrada pelo devedor a partir da
apresentação dos documentos referidos no art. 12.
§ 1º A apresentação dos documentos não pressupõe a falta de capacidade de pagamento.
§ 2º A falta de capacidade de pagamento será afastada, caso se constate:
I - bens penhorados ou qualquer tipo de garantia em processo administrativo ou judicial em
valor superior à dívida consolidada; e
II - bens ou direitos penhoráveis em nome do espólio, do devedor ou dos sócios
administradores em valor superior à dívida consolidada.
Art. 8º Serão ainda considerados créditos irrecuperáveis ou de difícil recuperação,
independentemente dos requisitos dos artigos anteriores, aqueles cujos devedores sejam:
I - pessoas físicas com informação de óbito e inexistência de bens ou direitos;
II - pessoas jurídicas com falência decretada ou que estejam em intervenção, recuperação ou
liquidação, sejam judiciais ou extrajudiciais; e
III - pessoas jurídicas cuja situação cadastral no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
conste:
a) baixa por:
1. inaptidão;
2. inexistência de fato;
3. omissão contumaz; ou
4. encerramento da falência, liquidação ou liquidação judicial;
b) inaptidão por:
1. localização desconhecida;
2. inexistência de fato;
3. omissão e não localização;
4. omissão contumaz; ou
5. omissão de declarações; e
c) suspensão por inexistência de fato.
Parágrafo único. A empresa, os sócios ou as pessoas físicas que a representam não poderão
provocar deliberadamente as situações cadastrais previstas no inciso III do caput deste artigo para fazer
jus à transação estabelecida na presente Portaria, sob pena de rescisão, sem prejuízo de eventuais
sanções penais e administrativas decorrentes de seus atos.
CAPÍTULO III
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DA PROPOSTA DE TRANSAÇÃO
Seção I
Da transação individual proposta pela Procuradoria-Geral Federal
Art. 9º A transação individual poderá ser proposta pelas Equipes de Cobrança Judicial, após
autorização do responsável pela sua coordenação, nos créditos objeto de execução ﬁscal, ou pela Equipe
Nacional de Cobrança, nos créditos inscritos em dívida ativa não objeto de execução ﬁscal, dentro de
critérios de conveniência e oportunidade, aos:
I - devedores em face dos quais o valor consolidado dos créditos inscritos em dívida ativa das
autarquias e fundações públicas federais for superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais);
II - devedores falidos, em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, em processo de
liquidação judicial ou extrajudicial ou em processo de intervenção extrajudicial;
III - Estados, Distrito Federal e Municípios e respectivas entidades de direito público da
administração indireta; e
IV - devedores cujos débitos estejam suspensos por decisão judicial ou garantidos por penhora,
carta de ﬁança ou seguro garantia.
Art. 10. O devedor será notiﬁcado da proposta de transação individual formulada pela
Procuradoria-Geral Federal por via eletrônica ou postal.
Art. 11. O recebimento da proposta não gera direito ao deferimento da transação e não exime o
devedor de apresentar todos os documentos constantes do art. 12, os quais deverão ser entregues nos
termos constantes da Seção II deste Capítulo.
Seção II
Da transação individual proposta pelo devedor
Art. 12. Os devedores que possuam créditos classiﬁcados como irrecuperáveis ou de difícil
recuperação poderão apresentar proposta de transação individual, mediante requerimento formalizado
em modelo próprio, conforme Anexos desta Portaria, juntamente com os demais documentos necessários,
que conterão obrigatoriamente:
I - a qualiﬁcação completa do requerente e, no caso de pessoa jurídica, de seus sócios,
controladores, administradores, gestores e representantes legais, com endereços válidos, inclusive
eletrônicos, para as comunicações e notiﬁcações do processo administrativo de transação;
II - a relação completa dos créditos inscritos em dívida ativa das autarquias e fundações
públicas federais em que ﬁgura como devedor, com a respectiva data de inscrição, e seus valores;
III - a relação, subscrita pelo devedor, de todas as ações judiciais em que ﬁgure como parte,
inclusive as de natureza trabalhista, com a estimativa atualizada dos respectivos valores demandados e
bens ou direitos eventualmente penhorados, bem como as suas respectivas certidões de objeto e pé;
IV - a exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise
econômico-ﬁnanceira;
V - a declaração de que o sujeito passivo ou responsável tributário, durante o cumprimento do
acordo, não alienará bens ou direitos sem proceder à devida comunicação prévia;
VI - a relação de bens e direitos de propriedade do requerente, dos seus sócios administradores
e das sociedades empresariais nas quais estes tenham qualquer tipo de participação societária, no país ou
no exterior, com a respectiva localização e destinação, com apresentação, para créditos com valores
consolidados acima de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), de laudo de avaliação atualizada dos bens e
ativos, subscrito por proﬁssional legalmente habilitado ou empresa especializada;
VII - a declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física e/ou Jurídica dos últimos três anos do
devedor e dos sócios administradores ou a declaração de que não dispõe de bens no país ou no exterior;
VIII - a declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica dos últimos três anos de todas as
sociedades empresariais nas quais o devedor ou os sócios administradores tenham qualquer participação
societária;
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IX - a declaração de que se enquadra em alguma das situações que lhe proporcionam as
condições elencadas na Seção V da Portaria AGU nº 249, de 2020;
X - o termo de renúncia aos sigilos ﬁscal e bancário, a ﬁm de que a Procuradoria-Geral Federal
possa averiguar a veracidade das informações prestadas; e
XI - a declaração, sob as penas da lei, de que todas as informações prestadas na proposta
individual de transação são verdadeiras.
CAPÍTULO IV
DO PROCEDIMENTO OPERACIONAL
Seção I
Da apresentação da proposta de transação individual pelo devedor
Art. 13. A proposta de transação individual será apresentada pelo devedor na unidade da
Procuradoria-Geral Federal de seu domicílio ﬁscal.
§ 1º Tratando-se de devedor pessoa jurídica, o domicílio de que trata o caput deste artigo será o
domicílio do estabelecimento matriz.
§ 2º A competência territorial das unidades da Procuradoria-Geral Federal está deﬁnida na
Portaria PGF nº 419, de 10 de julho de 2013.
§ 3º Caso existam créditos cobrados em processos que tramitam em mais de uma unidade da
Procuradoria-Geral Federal, vinculadas a Equipes de Cobrança Judicial diferentes, deverá haver a
colaboração daquela que acompanha o processo judicial com a que realizará a análise do pedido,
conforme o domicílio ﬁscal do devedor.
§ 4º A proposta de transação do devedor pessoa jurídica deve ser apresentada pelo
representante legal da sociedade ou por quem possua poderes de representação para o ato.
§ 5º No caso de devedor pessoa física, a proposta de transação deve ser apresentada pelo
titular da dívida ou por quem possua poderes de representação para o ato.
§ 6º O recebimento das propostas individuais de transação será realizado pelas unidades da
Procuradoria-Geral Federal, até que seja disponibilizada plataforma de sistema informatizado que permita
ao devedor a remessa de todos os documentos e solicitações pela via eletrônica.
§ 7º O acesso à plataforma mencionada no parágrafo anterior e a orientação necessária para ﬁns
de requerimento eletrônico da proposta de transação poderão ser disponibilizados na unidade da
Procuradoria-Geral Federal do domicílio do devedor, vedados o requerimento e a entrega de documentos
por meio físico após a disponibilização da plataforma de sistema informatizado.
Art. 14. A unidade da Procuradoria-Geral Federal do domicílio do devedor será a responsável por
receber e processar toda a documentação referida no art. 12, sob coordenação da Equipe de Cobrança
Judicial da Procuradoria Regional Federal a que está subordinada, até a disponibilização da plataforma
eletrônica prevista no § 6º do artigo anterior.
§ 1º Caberá às Equipes de Cobrança Judicial das Procuradorias Regionais Federais
centralizarem o recebimento dos pedidos oriundos de suas unidades, realizando a conferência da
documentação apresentada.
§ 2º As atividades de atendimento ao devedor com as instruções para oferecimento das
propostas de transação individual poderão ser realizadas pela unidade da Procuradoria-Geral Federal
onde forem protocolizados os requerimentos ou por meio de canal centralizado a ser disponibilizado pelas
Equipes de Cobrança Judicial da Procuradoria Regional Federal com atribuição territorial.
§ 3º Os pedidos de transação e os documentos que devem instruí-lo podem também ser
recebidos por meio eletrônico, por endereço eletrônico ou outra plataforma a ser disponibilizada pelas
Equipes de Cobrança Judicial das Procuradorias Regionais Federais, a seu exclusivo critério.
Art. 15. Recebida a proposta de transação, ela será autuada no Sistema AGU de Inteligência
Jurídica - Sapiens em processo administrativo especíﬁco cadastrado com os seguintes elementos:
I - espécie: "Administrativo Comum";
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II - classiﬁcação: "Cobrança judicial de créditos e patrimônio (111.3)";
II - procedência: Unidade da PGF onde foi apresentada a proposta de transação;
IV - meio: "Eletrônico";
V - título: "Proposta de transação individual - Lei 13988/2020";
VI - interessado(s): como "Requerente (polo ativo)", todos os devedores que apresentaram a
proposta de transação, com os respectivos CPFs ou CNPJs cadastrados; como "Requerido (polo passivo)",
as autarquias e/ou fundações públicas federais titulares dos créditos objeto da proposta.
Seção II
Da apreciação de proposta
Art. 16. Autuado o pedido de transação de créditos objeto de execução ﬁscal, fundado no
esgotamento das medidas ordinárias de cobrança, previsto no art. 6º, a Equipe de Cobrança Judicial
deverá:
I - analisar o atual estágio das execuções ﬁscais a que se referem o pedido;
II - veriﬁcar e relacionar os bens penhorados ou outras formas de garantias nas execuções
ﬁscais indicadas ou em outras em desfavor do proponente, quando possível; e
III - veriﬁcar a existência de parcelamentos judiciais ou extrajudiciais ativos que se relacionem
aos créditos objeto do pedido.
§ 1º Realizadas as pesquisas acima mencionadas, e estando presentes os requisitos legais ao
prosseguimento da análise do pedido de transação, o requerimento e os documentos que o instruem
devem ser remetidos mediante a abertura de tarefa "analisar viabilidade de acordo judicial (jurídico)" à
Equipe Nacional de Cobrança, por meio do Sistema Sapiens, para ﬁns de pesquisa patrimonial.
Art. 17. No caso do artigo anterior, a Equipe Nacional de Cobrança pesquisará os bens em nome
do devedor nos bancos de dados disponíveis e informará o resultado à Equipe de Cobrança Judicial
competente, por meio certidão descritiva dos bens e direitos identiﬁcados.
§ 1º A certidão descritiva de bens deverá conter todos os bens localizados em nome do
devedor, juntamente com todos os bens que constam das declarações apresentadas pelo mesmo, com os
respectivos valores declarados.
§ 2º O valor atribuído ao bem ou direito que deverá constar na certidão será:
a) o atribuído no laudo de avaliação atualizada de bens e ativos, subscrito por proﬁssional
habilitado, quando este for apresentado;
b) o de maior valor, quando houver divergência entre declarações apresentadas pelo
requerente;
c) caso não haja valor atribuído ao bem ou direito, e este não puder ser apurado pelas pesquisas
realizadas em órgãos oﬁciais, tal informação deverá constar da certidão.
§ 3º A Equipe Nacional de Cobrança deverá devolver o processo à Equipe de Cobrança Judicial,
mediante a abertura de tarefa "analisar viabilidade de acordo judicial (jurídico)" no Sistema Sapiens.
Art. 18. Recebida a informação nos termos do artigo anterior, a Equipe de Cobrança Judicial
competente apreciará o pedido de transação.
§ 1º Existindo divergência entre os bens encontrados e o declarado pelo devedor em sua
proposta de transação individual ou a impossibilidade de atribuir valor a algum bem ou direito, nos termos
do §2º, letra "c" do artigo anterior, a Equipe de Cobrança Judicial responsável pelo seu recebimento
comunicará essa circunstância ao requerente, solicitando que apresente explicações ou que forneça laudo
de avaliação subscrito por proﬁssional legalmente habilitado ou empresa especializada.
§ 2º Inexistindo divergência e estando toda a documentação de acordo com os requisitos desta
Portaria e da Portaria AGU nº 249, de 2020, deverá a Equipe de Cobrança Judicial responsável veriﬁcar se
os valores dos bens e direitos declarados em nome dos devedores e dos sócios superam o valor da dívida
consolidada, a ﬁm de cumprir o requisito previsto no art. 7º, §2º, de acordo com os valores constantes da
certidão descritiva.
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Art. 19. Recebido pedido de transação de créditos que se enquadrem nas hipóteses do art. 8º, a
Equipe de Cobrança Judicial deverá:
I - conﬁrmar a situação cadastral que autoriza a transação junto ao Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica nos sistemas da Receita Federal; ou
II - veriﬁcar a efetiva a ocorrência de decretação de falência, de recuperação, de intervenção ou
liquidação, sejam judiciais ou extrajudiciais, junto aos órgãos competentes.
Art 20. Em qualquer caso, se de plano se veriﬁcar que o pedido de transação não preenche os
requisitos legais, poderá ser indeferido de imediato o processamento, com a comunicação ao devedor, a
qual pode ser realizada por meio do endereço eletrônico fornecido.
CAPITULO V
DAS EXIGÊNCIAS
Art. 21. Poderão ser exigidas do devedor, a critério da autoridade que analisará o pedido, as
seguintes condições para a celebração da transação, dentre outras:
I - manutenção das garantias associadas aos créditos transacionados, quando a transação
envolver parcelamento, moratória ou diferimento; e
II - apresentação de garantias reais ou ﬁdejussórias, cessão ﬁduciária de direitos creditórios,
alienação ﬁduciária de bens móveis, imóveis ou de direitos, bem como créditos líquidos e certos do
devedor em desfavor da União, reconhecidos em decisão transitada em julgado.
CAPÍTULO VI
DO TERMO DE TRANSAÇÃO E DA COMPETÊNCIA PARA ASSINATURA
Art. 22. Havendo consenso para a celebração da transação, serão adotados a título de termo de
transação os modelos anexos previstos nesta Portaria, com as devidas adaptações que sejam necessárias
a cada caso concreto.
Art. 23. A Equipe de Cobrança Judicial, presentes os requisitos previstos nos regulamentos,
deverá formalizar o termo de transação, tendo em consideração a natureza jurídica do devedor, a
classiﬁcação do crédito e o prazo do pagamento conjugado com o percentual da redução da dívida, as
formas de pagamento da entrada e das parcelas.
Parágrafo único. A Equipe de Cobrança Judicial realizará o registro e o deferimento da transação
nos sistemas de cobrança.
Art. 24. Considera-se formalizada e deferida a transação com a celebração do termo e o
pagamento da entrada ou da primeira parcela.
Art. 25. Compete ao Procurador Federal responsável pelo processo de transação assinar o
respectivo termo, observadas as autorizações e alçadas ﬁxadas em lei, decreto ou ato normativo interno da
Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral Federal.
Art. 26. O devedor, ao ﬁrmar o termo de transação, deverá, além do previsto no Capítulo II da
Portaria AGU nº 249, de 2020, renunciar a quaisquer alegações de direito, atuais ou futuras, sobre as quais
se fundem ações judiciais, incluídas 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, nos
termos da alínea "c" do inciso III do art. 487 do Código de Processo Civil.
Parágrafo único. A cópia do requerimento de que trata o caput deste artigo, protocolado
perante o juízo, deverá ser apresentada à unidade da Procuradoria-Geral Federal responsável pelo
recebimento da proposta, no prazo máximo de trinta dias contados da data da formalização da transação.
Art. 27. A formalização da transação suspenderá a exigibilidade dos créditos abrangidos por ela,
bem como a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes ou de restrição de crédito.
Parágrafo único. As Equipes de Cobrança Judicial comunicarão às autarquias e fundações
públicas federais titulares dos créditos transacionados sobre a formalização do acordo para a suspensão
da inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes ou de restrição de crédito.
CAPÍTULO VII
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DA RESCISÃO DA TRANSAÇÃO E DA IMPUGNAÇÃO À RESCISÃO
Art. 28. A transação será rescindida mediante a ocorrência de qualquer uma das seguintes
situações:
I - descumprimento das condições, das cláusulas ou dos compromissos assumidos;
II - 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;
III - decretação de falência ou de extinção, pela liquidação, da pessoa jurídica transigente,
ressalvados os casos de que trata o §4º do art. 24 da Portaria AGU nº 249, de 2020;
IV - ocorrência de alguma das hipóteses rescisórias adicionalmente previstas no respectivo
termo de transação;
V - falta de pagamento de três parcelas consecutivas ou de seis alternadas; ou
VI - concessão de medida cautelar ﬁscal, nos termos da Lei nº 8.397, de 6 de janeiro de 1992.
Parágrafo único. É considerada inadimplida a prestação paga em valor inferior ao da parcela
atualizada.
Art. 29. Ocorrida uma das hipóteses de rescisão da transação, o devedor será notiﬁcado para
apresentar impugnação no prazo de trinta dias, na forma da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.
Parágrafo único. No prazo previsto no caput deste artigo, o devedor poderá regularizar a
situação que enseja a rescisão da transação, preservando-se todos os termos da transação durante este
período.
Art. 30. A notiﬁcação será realizada preferencialmente por meio de endereço eletrônico
disponibilizado pelo devedor quando ﬁrmado o termo de transação.
Art. 31. A impugnação deverá ser apresentada na unidade que formalizou o termo de transação
ou por meio de plataforma eletrônica a ser disponibilizada para tal ﬁm, devendo trazer todas as hipóteses
que inﬁrmem a rescisão, sendo possível a juntada de documentos.
Parágrafo único. Todas as comunicações ulteriores serão realizadas por meio do endereço
eletrônico fornecido pelo impugnante.
Art. 32. A decisão que apreciar impugnação deverá conter motivação explícita e clara, com a
indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos que amparam a conclusão adotada, sem prejuízo da
possibilidade de emprego da técnica de fundamentação referenciada.
Parágrafo único. Os responsáveis pelas Equipes de Cobrança Judicial poderão deﬁnir o
Procurador Federal que tem atribuição para a apreciação inicial da impugnação.
Art. 33. O interessado será notiﬁcado da decisão por meio do endereço eletrônico, conforme art.
31, parágrafo único, sendo-lhe facultado interpor recurso administrativo no prazo de dez dias, com efeito
suspensivo.
§ 1º O recurso deve ser interposto por meio dos mesmos canais previstos no art. 31, até que seja
disponibilizada plataforma eletrônica para a apresentação de recursos.
§ 2º Será facultado à autoridade administrativa que proferiu a decisão a sua reconsideração.
§ 3º Não havendo a reconsideração, a autoridade competente para o julgamento do recurso
será o responsável pela coordenação da Equipe de Cobrança Judicial, no âmbito de cada uma das
Procuradorias Regionais Federais.
§ 4º Importará renúncia à instância recursal e o não conhecimento do recurso eventualmente
interposto a propositura, pelo interessado, de qualquer ação judicial cujo objeto coincida total ou
parcialmente com a irresignação.
Art. 34. Enquanto não deﬁnitivamente julgada a impugnação à rescisão da transação, o devedor
deverá continuar cumprindo todas as exigências do acordo.
Art. 35. Julgado deﬁnitivamente improcedente o recurso ou não tendo sido interposto no prazo
legal, a transação será deﬁnitivamente rescindida, implicando:
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I - no afastamento dos benefícios concedidos e a cobrança integral da dívida, deduzidos os
valores pagos;
II - na retomada do curso da cobrança dos créditos, com execução das garantias eventualmente
prestadas e prática dos demais atos executórios, judiciais ou extrajudiciais;
III - autorização para que a Fazenda Pública requeira a convolação da recuperação judicial em
falência ou ajuíze a ação de falência, conforme o caso;
IV - a exigibilidade imediata da totalidade do crédito confessado e ainda não pago;
V - reinclusão do devedor em cadastros de inadimplentes ou de restrição de créditos; e
VI - a execução da garantia prestada ou vinculada aos créditos.
Art. 36. Rescindida a transação e cancelados os benefícios concedidos, o saldo devedor será
calculado da seguinte forma:
I - será apurado o valor original do crédito, com a incidência dos acréscimos legais, até a data da
rescisão; e
II - serão deduzidos do valor referido no inciso I deste artigo as prestações pagas, com a
incidência dos acréscimos legais, até a data da rescisão.
CAPÍTULO VIII
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 37. Na hipótese de a publicação da decisão judicial que defere o processamento da
recuperação judicial ser anterior à entrada em vigor da Portaria AGU nº 249, de 2020, ﬁca permitida, pelo
prazo de sessenta dias contados da sua entrada em vigor, a apresentação de proposta de transação
individual pelo devedor, nos termos do art. 24 da Portaria AGU nº 249, de 2020.
Art. 38. Esta Portaria entrará em vigor em 15 de julho de 2020.
LEONARDO SILVA LIMA FERNANDES

ANEXO I

MODELO DE PROPOSTA DE TRANSAÇÃO - LEI Nº 13.988/2020
REQUERIMENTO - PESSOA NATURAL
Nome completo:
CPF:
Nacionalidade:
Estado civil:
Cônjuge:
CPF do cônjuge:
Proﬁssão:
Identidade:
Endereço completo:
Endereço eletrônico (e-mail):
Telefone:
a) O devedor acima qualiﬁcado, nos termos do estabelecido na Lei nº 13.988, de 14 de abril de
2020, e na Portaria AGU nº 249, de 8 de julho de 2020, vem, por meio do presente requerimento,
reconhecer os débitos abaixo relacionados e solicitar a transação dos valores nos termos do art. 23 da
Portaria AGU nº 249, de 2020, no prazo de_______ meses.
b) Relação de todos os créditos que serão objeto da transação proposta:
AUTARQUIA OU
FUNDAÇÃO
# PÚBLICA
CREDORA

Nº DO PROCESSO
JUDICIAL OU
ADMINISTRATIVO DE
COBRANÇA

Nº DA
CERTIDÃO
DE DIVIDA
ATIVA

EXISTE BEM, DIREITO OU
VALOR QUE GARANTA A
PRESENTE DÍVIDA*

VALOR
ORIGINAL
DA DÍVIDA

1
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2
3
4
5
* Informar a existência de bem, valor, direito ou qualquer espécie de garantia que esteja
penhorada ou que garanta o crédito objeto do pedido de transação, informando a sua natureza (penhora
em dinheiro, depósito integral, depósito parcial, imóvel, veículos, seguro garantia, etc...)
c) Relação de todas as ações judiciais que questionem, discutam ou se relacionem de qualquer
forma com os créditos que serão objeto de transação listados no item "b":
Nº PROCESSO
# JUDICIAL OU
ADMINISTRATIVO

CRÉDITO
COM O
QUAL SE
RELACIONA

ESPÉCIE EXISTE BEM, DIREITO OU VALOR
DE
DEPOSITADO NO PRESENTE
PROCESSO
AÇÃO*

VALOR
ORIGINAL DA
DÍVIDA

1
2
3
4
5
* Embargos à execução ﬁscal, ação anulatória, ação ordinária, etc...
d) O devedor está ciente de que a apresentação da presente proposta não gera direito ao seu
acatamento, dependendo da análise a ser realizada pela Procuradoria-Geral Federal, nos termos da
legislação de regência, bem como depende dos ajustes nos sistemas de cobrança para que possa ser
efetivada, nos termos do art. 1º, § 3º da Portaria AGU nº 249, de 2020.
e) O devedor autoriza que as comunicações relativas à presente proposta sejam remetidas para
o endereço eletrônico acima fornecido, estando ciente de que é de sua inteira responsabilidade
acompanhar as eventuais solicitações e decisões que serão enviadas por aquele meio eletrônico.
f) O devedor declara expressamente, para os ﬁns do art. 15, V, da Portaria AGU nº 249, de 2020,
e do art. 12, inciso V, da Portaria PGF nº 333, de 9 de julho de 2020, que, durante o cumprimento da
transação que vier a ser celebrada a partir desta proposta, não alienará quaisquer bens, direitos ou ativos
sem proceder à prévia comunicação ao órgão da Procuradoria-Geral Federal responsável pela transação.
g) O devedor renuncia expressamente, para os ﬁns do art. 15, § 1º, da Portaria AGU nº 249, de
2020, aos seus sigilos ﬁscal e bancário, a ﬁm de que a Procuradoria-Geral Federal possa averiguar a
veracidade das informações prestadas nesta proposta de transação.
h) O devedor expõe abaixo as causas concretas da situação econômico-ﬁnanceira e patrimonial
que o levam a apresentar a proposta de transação:
(Exposição resumida dos motivos que levaram a necessidade de apresentação da proposta)
i) O devedor declara, sob as penas da lei, que são verdadeiras e completas todas as
informações prestadas neste documento e naqueles que seguem anexos.
(Cidade e data)
__________________________________________
(Nome completo e Assinatura do Devedor)
ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE TRANSAÇÃO - LEI Nº 13.988/2020
REQUERIMENTO - PESSOA JURÍDICA
1) Dados da Pessoa Jurídica:
Nome Empresarial:
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Nome Fantasia:
CNPJ:
Situação Cadastral:
Natureza Jurídica:
Endereço completo:
Endereço eletrônico (e-mail):
Telefone:
2) Dados do Sócio Administrador, Controlador, Gestor ou Representante Legal:
Nome completo:
CPF:
Nacionalidade:
Estado civil:
Proﬁssão:
Cônjuge:
CPF Cônjuge:
Endereço Completo:
Endereço eletrônico (e-mail):
Telefone:
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certiﬁcada.
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