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Exmo. Sr. Dr. RENATO MENDES SOUZA SANTOS 

Procurador-Regional da Procuradoria da Fazenda Nacional da 2ª Região - Rio de 

Janeiro | PRFN/2 

Av. Presidente Antônio Carlos, 375, 6º andar, Grupo 614 

Centro, Rio de Janeiro (RJ),  

CEP: 20020-010 

Fone: (21) 3805-2601 / 2689 

atendimentoresidualunico.rj.prfn2regiao@pgfn.gov.br  

serag.rj.prfn2regiao@pgfn.gov.br 

 

 

A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SEÇÃO DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no cumprimento de suas missões institucionais, 

vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência: 

 

CONSIDERANDO o objetivo almejado pela Lei nº 13.988/2020 ao prever a 

possibilidade de realização de transação para resolução de litígios relativos à 

cobrança de créditos da Fazenda Pública Federal, de natureza tributária ou não 

tributária; 

 

CONSIDERANDO a modalidade de transação individual a ser proposta pelo 

próprio devedor com débito inscrito em dívida ativa da União, prevista na Portaria 

PGFN nº 9.917, de 14 de abril de 2020 (art. 4º, III), do Excelentíssimo Sr. 

Procurador-Geral da Fazenda Nacional; 

mailto:atendimentoresidualunico.rj.prfn2regiao@pgfn.gov.br
mailto:serag.rj.prfn2regiao@pgfn.gov.br


 
Ordem dos Advogados do Brasil 

Seção do Estado do Rio de Janeiro 

Procuradoria-Geral 

 

 

Av. Marechal Câmara, 150, 5º Andar, Castelo, Rio de Janeiro - RJ – Cep: 20020.080 
 

KC 

 

CONSIDERANDO, ainda, o fim almejado pelo instituto do Negócio Jurídico 

Processual (NJP) em sede de execução fiscal, regulamentado pela Portaria PGFN nº 

742, de 21 de dezembro de 2018; bem como 

 

CONSIDERANDO as limitações e restrições para agendamento e 

atendimento presencial de contribuintes e de seus advogados em razão da pandemia 

da COVID-19, tanto na Capital deste Estado como no interior, e que a referida 

Portaria PGFN nº 9.917/2020 orienta a apresentação do requerimento pelo devedor 

em meio físico na unidade local da PGFN; 

 

SOLICITAR, a bem da advocacia, mas em especial a bem da arrecadação 

tributária e da viabilização e da efetivação das transações, em observância à 

transparência e à publicidade, que essa Douta Procuradoria Regional gentilmente se 

digne a esclarecer os procedimentos para formalização e protocolo do requerimento 

de transação individual a ser proposta pelo próprio devedor, na forma dos arts. 4º 

(iii), 36, 37 e 38 da Portaria PGFN nº 9.917, de 14 de abril de 2020, haja vista as 

mencionadas limitações e restrições para agendamento e atendimento presencial nas 

unidades regionais da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, indicando, se 

possível, onde e como deverá ser entregue o requerimento, inclusive quanto à 

possibilidade de envio por Correios ou por e-mail, nestes casos esclarecendo para 

qual endereço físico ou de e-mail deverá ser direcionado o requerimento, bem como 

acerca da possibilidade de apresentação do requerimento nos autos de execuções 
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fiscais na forma de Negócio Jurídico Processual (NJP) conforme Portaria PGFN nº 

742/2018. 

 

Sendo o que nos cabe para o momento, aproveitamos a oportunidade para 

renovar protestos de mais alta estima e elevada consideração. 

 

 

 

 

MAURÍCIO PEREIRA FARO 

Presidente da CEAT OAB/RJ 

 

 

 

GILBERTO FRAGA 

Vice-Presidente da CEAT OAB/RJ 

 

 

 

RAFAEL CAPANEMA 

Membro da CEAT OAB/RJ 
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