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PLR

Aspectos Gerais

2

 Artigo 7º, inciso XI da CF artigo 28, § 9º da Lei nº 8.212/91;

 Redação original da Lei 14.020/2020: aspectos formais e

objetivos

 Reforma Trabalhista – inclusão do artigo 611-A à CLT

 Lei nº 14.020/2020:

• Participação do sindicato

• Metas previamente pactuadas

• Autonomia da vontade das partes

• Periodicidade do pagamento

• Multiplicidade dos Programas de PLR



TRANSAÇÃO 

TRIBUTÁRIA
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CTN 

(Arts. 156, III 
e 171) 

53 anos depois... Transação federal

- MP 899/19
- Lei 13.988/20
- Portarias
- Editais



MUDANÇA DE 

PARADIGMA
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 Motivação

Embate 
x

Diálogo

Estoque da 
dívida 

ativa: real?

Excessiva 
litigiosidad
e x baixa 

efetividade 
x custo

CPC + 
Mudança 

gradual do 
mindset

fazendário
Alinhament

o às 
melhores 
práticas -

OCDE

Segurança 
jurídica e 
celeridade

Contrapont
o ao REFIS



Transação Tributária: Modalidades abertas hoje

Transação da Dívida AtivaTransação do Contencioso 

de Relevante e Disseminada 

Controvérsia Jurídica

Transação do 

Contencioso Tributário 

de Pequeno Valor

 Transação 

Ordinária 

Individual

 Transação p/ 

empresas em 

RJ

 Edital 11/21

a. PLR-Empregados

b. PLR-Diretores

 Edital PGFN 16, de 

18/08/20

 Edital RFB 1, de 24/06/21

 Transação por adesão:

- Transação extraordinária 

e excepcional 

a. Geral

b. Simples

c. Agronegócio

- Transação PERSE

Prazo: 31/08

Prazo em aberto

Prazo: 30/09

Prazo em aberto

Prazo: 30/09

Prazo: 30/11

Prazo: 26/11



CONTENCIOSO DE DISSEMINADA CONTROVÉRSIA

RFB

 Conceito:

o Lei: extrapola interesse subjetivo
o Relevante: igual ou superior a R$ 1 Bi, decisões divergentes
o Disseminada: pelos menos 50 processos, processos em 3 Tribunais, grande parcela de

determinado setor, IRDR
o Preferencialmente não afetadas a repetitivos

 Competência

Benefícios Possibilidade de:

I - Descontos de até 50% do crédito (possível redução de principal)

II - Parcelamento do débito em até 84 meses (exceto previdenciários: limite de 60 meses)

- Demais detalhes no edital

Forma Adesão em princípio

Prazo A ser definido no edital (Edital de PLR até 31/08/2021)

Exigência Autorização prévia do Secretario Especial da RFB e PGFN (cabendo delegação): > R$ 500 MM



TRANSAÇÃO DE PLR



TRANSAÇÃO DE PLR

 Principais considerações:

 Avaliação do custo x benefício (chances de êxito da tese x abreviação e pagamento com desconto)

 Grande vantagem é a redução inclusive do principal (até o limite de 50%)

 Adesão a uma das teses (PLR-Empregados ou PLR-Diretores) demanda inclusão de todos os débitos,

ainda que objeto de processos distintos sejam eles judiciais ou administrativos, salvo se processo

contemplar outras discussões.

 ALERTA: adesão = concordância com o entendimento fazendário. 

 Parecer SEI 10177/2021

 Períodos em aberto?

 Concordância exatamente com o quê? Ausência de sub-teses pormenorizadas e/ou segregadas.

 Ressalva: mudança legislativa (ex. Lei 14.020/20)



TRANSAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

RFB

Benefícios

Possibilidade de:

- DESCONTOS - créditos de difícil recuperação ou irrecuperáveis: até 50% e até 70% em caso de EI, ME ou EPP RJ;

- PARCELAMENTO do débito em até 84 meses, e até 100 meses na hipótese de EI, ME ou EPP em RJ;

- MORATÓRIA: Carência de até 180 dias para início do pagamento, no caso de empresas em processo de RJ;

- Flexibilização das regras de prestação de GARANTIAS, penhora e alienação de bens; e

- Possibilidade de amortizar ou liquidar a dívida com precatórios. Uso de créditos em situações específicas.
Forma Adesão a edital até R$ 15 MM, ou

Proposta individual
Prazo -

Exigências Além de cumprir os termos do acordo, o contribuinte deve:

1. prestar informações sobre seus bens ou receitas, sempre que solicitado pela PGFN;

2. agir conforme os ditames da boa-fé, não utilizando a transação para prejudicar seus concorrentes;

3. reconhecer definitivamente os débitos transacionados/renúncia e desistência;

4. manter-se regular com o FGTS;

5. regularizar, no prazo de 90 (noventa) dias, os débitos que vierem a ser inscritos em dívida ativa ou que se tornarem

exigíveis após a formalização do acordo de transação.



TRANSAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

 Racional: 

o Conformidade: integralidade (ou não) da dívida
o Transação X “REFIS”

 Exercício prévio indispensável – (in)capacidade de pagamento!

 A negociação

o Informações
o Documentos
o Garantias
o Extensão da avaliação patrimonial

o PJ
o Sócios

o Executivos

Risco de 

inadimplência

Volume de 
informações, 

documentos e 
garantias



TRANSAÇÃO 

TRIBUTÁRIA 

EXTRAORDINÁRIA

(COVID)



TRANSAÇÃO 

TRIBUTÁRIA 

EXCEPCIONAL

(COVID)



TRANSAÇÃO 

TRIBUTÁRIA 

EXCEPCIONAL

(COVID)

 Benefícios:

 Evolução da Transação Extraordinária, ambos no Programa de Retomada 

Fiscal

 Background: estudo setorial dos efeitos da pandemia – impactos da pandemia 

na capacidade de pagamento e resultado das empresas

 2 Etapas:

 Estabilização (momento de adaptação e reinvenção):  12 meses; 

 Retomada (esperado a partir de jan/21):saldo a partir do 13º mês; e 

 Reabertura pelo prolongamento da pandemia.

Benefícios

Entrada de 4% do valor do débito transacionado em 12 meses e saldo parcelado

em até 72 (limite ampliado para 145 para pessoa física, ME ou EPP)

Redução de até 100% de multa e juros. Limite de 50%/70% do total da dívida.

Forma Adesão até R$ 150 MM: formulário eletrônico

Acima, transação individual

Prazo 01/07/2020 a 29/12/2020 (inicial), estendido até 30/09/2021 (Retomada Fiscal)

Exigências

Pagamento de parcela mínima (R$ 500,00 para pessoas jurídicas);

Desistência de ações, defesas e recursos relações ao objeto da transação;

Manutenção dos gravames; e

Observância da Portaria PGFN 9.917.



TRANSAÇÃO 

TRIBUTÁRIA 

EXCEPCIONAL

(COVID)

 Informações exigidas:

 Faturamento

 Receita bruta

 Comparativo no tempo 

 Situação patrimonial

 Número de empregados, demissões e suspensões (desde jan/20)



TRANSAÇÃO PARA EMPRESAS EM RJ

Portaria PGFN 2.382/21



PARCELAMENTOS PARA EMPRESAS EM RJ



CONTENCIOSO DE 

PEQUENO VALOR



CONTENCIOSO DE PEQUENO VALOR

 Regra objetiva:

o 60 SM
o PF, ME, EPP

 Instância única no contencioso administrativo

 Opção pela adoção de métodos alternativos de solução de controvérsia em matéria tributária

Benefícios Possibilidade de:
I - Descontos de até 50% do crédito (possível redução
de principal)
II - Parcelamento do débito em até 60 meses para
pequeno valor
- Demais detalhes no edital

Forma Adesão em princípio


