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Aos Excelentíssimos Senhores Advogados
Membros da ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 
Dr. Luciano Bandeira Arantes - Presidentes da OAB/RJ
Dr. Maurício Pereira Faro -Presidente da CEAT OAB/RJ
Dr. Gilberto Fraga - Vice-Presidente da CEAT OAB/RJ
Dr. Rafael Capanema - Membro da CEAT OAB/RJ
 
Avenida Marechal Câmara, 150 - 5º andar, Castelo
Cep 20020.080 - Rio de Janeiro / RJ
 
 
Assunto: Responde o Ofício OF.PG.OAB-RJ N° 207/2020.

Referência: Ao responder este Ofício, favor indicar expressamente o Processo nº 19726.106196/2020-40.

 

Exmos. Srs., 

 

1. Em atendimento ao quanto solicitado no expediente mencionado no Assunto, cumpre-nos
preliminarmente informar que muito em breve será disponibilizado a todos os Contribuintes, no sítio
eletrônico Regularize, da PGFN, Serviço específico para a apresentação de requerimentos cujo objeto consista
da formulação de intenção à adesão / celebração de Transação Individual, nos moldes do que preveem os artigos
36 e 37 da Portaria PGFN 9.917/2020. De modo que, a partir da implementação desta ferramenta e sem prejuízo
de que excepcional e justificadamente venha a se utilizar via distinta, aquele Serviço será o meio adequado e
próprio para o endereçamento à Procuradoria da Fazenda Nacional, pelos Contribuintes, de pedidos
de Transação Individual.

2. Enquanto tal inovação não tenha sua operação iniciada, dado todo o contexto narrado no Ofício -
dificuldades decorrentes da impossibilidade de atendimento presencial por imposição da situação de pandemia
ainda vivida, os objetivos fundantes e norteadores da transação quanto aos débitos inscritos em Dívida Ativa da
União, a relevância, para os Contribuintes e seus Representantes, da manutenção de um canal que os aproxime
dos Órgãos de Representação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional submetidos à gestão da Procuradoria-
Regional da Fazenda Nacional da 2ª Região e, não menos importante, a imprescindível aproximação entre estas
duas partes com vistas à regularização fiscal e à redução de litigiosidade, pilares, dentre outro, do instituto em

https://www.regularize.pgfn.gov.br/


questão -, informamos que o canal de ingresso de demandas e requerimentos cujo objeto consista em proposta de
transação individual apresentada pelo Contribuinte, como já vem ocorrendo na prática, é o endereço de e-mail
atendimentoresidualunico.rj.prfn2regiao@pgfn.gov.br, no qual serão recepcionados e distribuídos para análise e
tratamento nos moldes definidos interna corporis, em consonância com o art. 37 da já citada Portaria.

3. Importante destacar que, para além da documentação arrolada no citado art. 36 da Portaria PGFN
9.917/2020, indispensável para avaliação acerca da presença das condições formais e materiais autorizadoras do
seguimento do pedido formulado, queremos dizer, dos requisitos que viabilizariam, em tese, a celebração de
transação na Dívida Ativa da União, imprescindível que o pedido se faça acompanhar de procuração passada
pelo Contribuinte / Interessado ao Advogado transmitente do pedido na qual lhe sejam fraqueados poderes a
tanto. E, no caso de Contribuinte pessoa jurídica, igualmente do respectivo contrato social / estatuto, de se possa
inferir a autorização dada ao gestor para a constituição do Advogado Subscritor como mandatário.

4. Ademais, de relevo que o pedido de transação individual indique as inscrições em Dívida Ativa
da União sobre as quais recairia, caso fundamentadamente impossibilitada a inclusão de todas as inscrições, nos
termos do que exige o art. 15 da Portaria.

5. No que tange especificamente à celebração de Negócio Jurídico Processual, modalidade de
solução consensual e redução de litigiosidade entre a Fazenda Nacional e o Contribuinte estampada na Portaria
PGFN 742/2018, não difere em essência o procedimento de acesso, devendo os requerimentos desta ordem ser
igualmente enviados ao endereço de e-mail atendimentoresidualunico.rj.prfn2regiao@pgfn.gov.br, também
acompanhados de Procuração que confira o específicos poderes ao Advogado que haja formulado o
requerimento, ademais do contrato social / estatuto no caso de Mandante pessoa jurídica.

6. Pela natureza intrínseca ao Negócio Jurídico Processual, imprescindível ao processamento e
à tramitação do pedido que seja(m) de pronto indicado(s) o(s) processo(s) judicial(is) envolvido(s) e, em se
tratando de hipótese que envolva processo(s) de execução fiscal, as inscrições em Dívida Ativa respectivas, além
de, preferencialmente, as razões subjacentes ao pedido e às bases negociais vislumbradas.

7. Em ambos os casos, imprescindível sejam disponibilizados os contatos do Advogado, a fim de
que a Procuradoria da Fazenda Nacional possa comunicá-lo acerca dos encaminhamento e / ou das providências
adotadas a partir do requerimento apresentado, bem como agendar eventual audiência para o concertamento dos
termos da Transação Individual e / ou do Negócio Jurídico Processual a ser entabulado.

8. Permanecemos ao dispor dos Ilustre Representantes desta r. Seção da Ordem do Advogados do
Brasil para qualquer outro esclarecimento.

 

Atenciosamente,

 

Documento assinado eletronicamente

RENATO MENDES SOUZA SANTOS

Procurador-Regional - 2ª Região

Documento assinado eletronicamente por Renato Mendes Souza Santos, Procurador(a) Regional da 2ª
Região, em 11/12/2020, às 10:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.fazenda.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 12394146 e o
código CRC 0062ACCE.
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