
Senado aprovou (23/03/2020) MP que regulamenta a negociação de dívidas com a
União. O texto será encaminhado para o presidente para sanção. Trata-se da MP
899/2019 – Contribuinte Legal.
A votação se deu de forma remota, sendo 77 votos favoráveis e nenhum contrário. Trata-se
de medida que se apresentam como alento àqueles apresentam pendências juntos aos
órgãos federais como: Receita Federal ainda não judicializadas, as de competência da
Procuradoria-Geral da União (PGU), da Procuradoria-Geral Federal (PGF) e da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
A MP prevê a transação tributária na cobrança da dívida ativa da União e no contencioso
tributário. No caso da transação tributária, segundo o governo. a expectativa é regularizar a
situação de 1,9 milhão de contribuintes, que devem cerca de R$ 1,4 trilhão. Já no caso do
contencioso tributário, estima-se que há R$ 640 bilhões em processos no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (Carf).
O texto foi aprovado na forma do Projeto de Lei de Conversão (PLV) 2/2020. A
proposta estipula que poderá haver descontos de até 70% para pessoas físicas, micro e
pequenas empresas, Santas Casas e instituições de ensino, além de organizações não-
governamentais que estejam listadas na Lei 13.019 e estabeleçam parcerias com o poder
público.
O prazo de parcelamento das dívidas foi estendido de 120 para 145 meses. Entretanto, para
débitos envolvendo a contribuição previdenciária do empregado e do empregador, o prazo
máximo será de 60 meses, conforme determina a Constituição.
Os descontos não poderão incidir sobre o valor principal original da dívida corrigido. Deverão
incidir somente sobre multas, juros de mora e encargos legais.
A novidade é que o texto aprovado cria a transação para dívidas de pequeno valor (até 60
salários mínimos), permitindo o uso do mecanismo para dívidas com o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS) e com o Simples Nacional, sob certas condições.
Poderão ser aceitos quaisquer tipos de garantia envolvendo bens móveis ou imóveis, créditos
fiduciários e créditos líquidos e certos contra a União reconhecidos em sentença final
(transitada em julgado).
O texto será encaminhado para sanção do presidente. Podendo ocorrer veto(s), seja ele total
ou parcial. Posteriormente deverá ser editada Regulamentação conjunta para tratar da
matéria. Por enquanto, temos que esperar para verificarmos o tramite do texto aprovado.
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