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Alterações promovidas pela Lei n 14.375/2022

Lei da Transação Tributária



Análise das alterações promovidas 
pela Lei n. 14.375/2022 

na lei da transação tributária.

Nesta quarta-feira, dia 22/06/2022, foi publicada a Lei n.
14.375/2022, que trata da renegociação de dívidas do FIES e
altera dispositivos da Lei n. 13.988/2020, a qual autoriza a
transação tributária. A nova legislação traz diversos benefícios
aos contribuintes.

A partir de uma análise comparativa entre o texto originário e
as alterações implementadas, destacamos os principais
benefícios.

A Lei amplia o prazo para quitação e os descontos aplicáveis à
dívida transacionada. Os descontos foram aumentados de
50% para até 65%, e o prazo máximo do parcelamento foi
ampliado de 84 meses para 120 meses.

As novas disposições possibilitam a utilização dos saldos de
prejuízo fiscal e de base negativa para amortização do valor
transacionado, até o limite de 70% do saldo remanescente
após a incidência dos descontos previstos no programa.
Quanto a esse ponto, a lei estabelece os seguintes parâmetros:

▪ Como regra geral, prevê, para o IRPJ, a alíquota de 15%
sobre o valor do prejuízo fiscal; para a CSLL, 9% sobre o
montante da base negativa;

▪ O saldo de prejuízo fiscal e de base negativa passíveis de
utilização serão calculados pela multiplicação das alíquotas
do IRPJ (15%) e da CSLL (9%) sobre o montante do prejuízo
e da base negativa;
• Exemplo: um prestador de serviço tem R$1.000.000

de prejuízo fiscal. Poderá utilizar R$150.000 para
amortizar o valor transacionado;

▪ Créditos de contribuições previdenciárias podem ser
integralmente quitados com prejuízo fiscal e base negativa,
em detrimento dos demais tributos que possuem limitação
de 70% do valor transacionado;

▪ A utilização de prejuízo fiscal e de base negativa fica a
critério (autorização) da PGFN e da RFB, conforme
peculiaridade do caso concreto, a fim de viabilizar a
recuperação da empresa;
• Foi fixado o prazo de 5 anos para a RFB homologar ou

não os saldos de prejuízo fiscal de base negativa
utilizados na transação, na linha do que prevê o art. 150
do Código Tributário Nacional para os lançamentos
sujeitos a homologação, ou mesmo os procedimentos
de compensação;

▪ A utilização de créditos de prejuízo fiscal e de base negativa
não será limitada àqueles em nome do contribuinte, mas
também em nome do responsável ou de pessoa jurídica
ligada.



Outro destaque é a permissão da utilização de direitos
creditórios e/ou precatórios, reconhecidos por decisão
transitada em julgado, com o objetivo de amortização da
dívida transacionada.

A norma possibilita, ainda, a transação de créditos tributários
não inscritos em dívida ativa que estejam em contencioso
administrativo fiscal, o que também é um significativo avanço.

Em caso de migração de programa de parcelamento, a Lei
prevê a manutenção dos descontos concedidos naquele
âmbito, desde que o contribuinte esteja em situação regular
no programa. De outro lado, a acumulação de reduções entre
a transação e os respectivos programas de parcelamento é
vedada. Em termos práticos, não pode incidir desconto sobre
desconto, autoriza-se apenas a migração com a manutenção
das reduções concedidas naquele âmbito.

Admitida a proposta de transação na cobrança da dívida ativa
pelo órgão competente, a lei dispõe que o contribuinte poderá
solicitar a inclusão no acordo dos débitos ainda não inscritos
em dívida ativa da União, que, portanto, estão sob a gestão da
RFB, com as mesmas condições pactuadas, e os referidos
débitos deverão ser imediatamente encaminhados à
Procuradoria.

Foram ampliadas as garantias aceitas na transação: (i)
garantias reais ou fidejussórias; (ii) cessão fiduciária de direitos
creditórios; (iii) alienação fiduciária de bens móveis, imóveis ou
de direitos; (iv) créditos líquidos e certos reconhecidos em
decisão transitada em julgado desfavoravelmente à União.

As mudanças trazidas pela Lei n. 14.375/2022 propiciam maior
viabilidade de solução consensual dos passivos fiscais,
sobretudo a partir da avaliação e do acompanhamento
técnico-jurídico de cada caso concreto, de modo a adequá-lo
com a melhor possibilidade de acordo.

O aperfeiçoamento do instituto da transação tributária
representa importante medida de modernização fiscal, com
vistas a melhorar a relação do fisco com os contribuintes, além
de estabelecer um processo de diálogo e confiança, pilares
para uma maior segurança jurídica e tributária, possibilitando,
por consequência, meios para prevenir e resolver litígios fiscais.
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