
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

REQUERIMENTO DE ADESÃO JUNTO À PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA
NACIONAL (ANEXO I DO EDITAL PGFN/RFB n. 11/2021)

CPF/CNPJ n.: 

I) Identificação do Contribuinte:
Qualificação completa do contribuinte

II) Identificação do Objeto da Transação

Número do Processo Judicial (ação de
conhecimento, execução fiscal ou
embargos à execução fiscal):

Número da inscrição em dívida ativa da
União:

Tese discutida

(    ) PLR-Empregados
(    ) PLR-Diretores

(    ) PLR-Empregados
(    ) PLR-Diretores

(    ) PLR-Empregados
(    ) PLR-Diretores

III) Modalidade

Entrada no valor mínimo de 5% (cinco por cento) em 5 (cinco) parcelas mensais e
sucessivas e o restante em:

(    ) até 7 (sete) meses, com redução de 50% (cinquenta por cento);

(    ) até 31 (trinta e um) meses, com redução de 40% (quarenta por cento);

(      até 55 (cinquenta e cinco) meses, com redução de 30% (trinta por cento).

Em anexo:

- documentos de identificação e representação do requerente;

- cópia do requerimento de desistência da ações, impugnações ou recursos relativos aos
créditos transacionados, protocolado em juízo, com pedido de extinção do respectivo
processo com resolução de mérito, nos termos da alínea "c" do inciso III do caput do art.
487 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil.

- certidão de objeto e pé do processo judicial, informando o atual estágio da ação.
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