
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MINAS GERAIS

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 10/2022

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE A PROCURADORIA DA FAZENDA
NACIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS E A 2ª VARA FEDERAL MONTES CLAROS/MG

 
 

Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados nas
Execuções Fiscais ajuizadas pela União (Fazenda Nacional),
que tramitam perante o D. Juízo da 2ª Vara Federal de Montes
Claros/MG, em especial nas atividades ligadas ao Núcleo de
Atuação Extrajudicial da Procuradoria da Fazenda Nacional
no Estado de Minas Gerais, relativas aos processos ativos e
não ativos (suspensos e arquivados provisoriamente); sobre a
desnecessidade de intimação da União quanto aos
despachos/sentenças que deferirem pedidos, in totum, de
suspensão, arquivamento e extinção do feito; a não intimação
da Fazenda Nacional para análise de prescrição intercorrente
nos feitos arquivados, salvo nos casos em que solicitado pela
parte executada; a análise dos processos ativos (desde que em
formato eletrônico - PJe) para verificar a possibilidade de
suspensão por parcelamento, de arquivamento daqueles que
se enquadram no Regime Diferenciado de Cobrança de
Créditos (RDCC), a extinção daqueles que porventura
estejam com seus créditos liquidados; análise dos processos
suspensos e arquivados a fim de indicar aqueles cujas
inscrições tenham sido extintas; bem como a indicação ao
juízo dos processos arquivados que, em virtude de suas
características, possuem alta probabilidade de estarem
prescritos.

 

 

 
O MM. Juiz Federal Titular da 2ª Vara Federal de Montes Claros/MG, DR.

GUILHERME BACELAR PATRÍCIO DE ASSIS, o MM. Juiz Federal Substituto da 2ª Vara Federal de
Montes Claros/MG, DR. JEFFERSSON FERREIRA RODRIGUES, e o Procurador-Chefe da
Procuradoria da Fazenda Nacional em Minas Gerais, DR. RANULFO ALEXANDRE PINGOSVIK DE
MELO VALE, no uso de suas atribuições legais e regimentais, CONSIDERANDO:

A Lei nº 13.874/ 2019, que deu nova redação ao art. 20 da Lei nº 10.522/2002, autorizando a Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN) a promover o arquivamento, sem baixa na distribuição, de Execuções
Fiscais, conforme parâmetros fixados pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional;

A Portaria PGFN nº 396/2016, com redação dada pelas Portarias PGFN nº 664/2016, nº 422/2019 e nº
520/2019, que instituiu o Regime Diferenciado de Cobrança de Créditos - RDCC, e estabeleceu critérios de
recuperabilidade do crédito público para arquivamento, sem baixa na distribuição, de Execuções Fiscais;

A Portaria PFN/MG nº 925, de 22 de janeiro de 2021, que ampliou as hipóteses de arquivamento das
Execuções Fiscais nos termos da Portaria PGFN nº 396/2016, definindo o conceito de bens considerados
inservíveis e valores irrisórios;



O enorme acervo de Execuções Fiscais, arquivadas ou não, em trâmite perante o Douto Juízo Federal, e a
existência de processos arquivados há vários anos em decorrência da Portaria PGFN n. 396/2016;

O notório interesse público na otimização dos serviços do Poder Judiciário e a necessidade de aumentar a
eficiência e celeridade processuais, visto que o cumprimento do presente acordo contribui para a redução da
movimentação da máquina judiciária;

A realização pela PGFN de rotinas automáticas de cancelamento de créditos inscritos em dívida ativa em
razão da ocorrência de prescrição intercorrente (SEI nº 10951.101954/2020-03 e 10951.100012/2021-81),
permitindo a prolação de sentenças de extinção de Execuções Fiscais atingidos por tal rotina;

 
 

RESOLVEM ESTABELECER AS SEGUINTES CLÁUSULAS:
 
 

DO OBJETO:

 
Artigo 1º. São objeto do presente Acordo de Cooperação Técnica todas as Execuções Fiscais
ajuizadas pela União (Fazenda Nacional) em trâmite, arquivadas ou suspensas perante o órgão
judiciário acima acordante.
 

DOS MOTIVOS:
 
Artigo 2º. São motivos pelos quais se celebra o presente acordo:
I) A existência de uma grande quantidade de processos cujas inscrições em dívida ativa estão
extintas, mas que ainda não foram objeto de sentença;
II) A realização de rotinas automáticas, pela PGFN, de cancelamento de inscrições em razão da
ocorrência de prescrição intercorrente (SEI nº 10951.101954/2020-03 e 10951.100012/2021-81), o
que permite a prolação de sentenças de extinção por prescrição intercorrente nos processos
atingidos por tal rotina;
III) A existência de um enorme passivo de processos arquivados há vários anos necessitando de
análise pela Fazenda Nacional, com vistas a indicar aqueles que provavelmente foram alcançados
pela prescrição intercorrente;
IV) A imperiosa necessidade de aprofundar e universalizar a Portaria PGFN n. 396/2016, que
instituiu o Regime de Cobrança de Créditos, permitindo, assim, o arquivamento de feitos nele
enquadrados e requisitos atendidos pela Portaria PFN/MG n. 925/2021;
V) A necessidade de simplificação dos procedimentos adotados nos processos físicos e eletrônicos,
evitando-se a expedição de intimações para a PFN/MG se manifestar sobre a ocorrência de
prescrição intercorrente, para tomar ciência de pedidos deferidos pelo Magistrado, seja de
arquivamento ou extinção, bem como de autos objeto de lista remetida pela PFN/MG para sentença
ou arquivamento/suspensão.

 
DAS METAS:



 
Artigo 3º. Assegurar a melhoria da prestação jurisdicional no âmbito da Justiça Federal de 1º Grau,
com arquivamento/suspensão e prolação de sentenças extintivas, em massa, das Execuções Fiscais
assim indicadas pela PFN/MG, sem que, para tanto, seja necessário a tramitação de processos entre
os órgãos Judiciário e Fazendário; buscar a redução das intimações para tomar ciência de decisões
que deferirem o pedido da Fazenda Nacional, bem como para manifestar sobre prescrição
intercorrente, salvo se solicitado pela parte executada, tendo em vista que a PFN/MG informará
periodicamente às Varas os feitos executivos que tiveram suas inscrições automaticamente
canceladas por esse motivo e indicará quais processos arquivados possuem alta probabilidade de
estarem prescritos.
 

DOS BENEFÍCIOS:
 

Artigo 4º. O presente Acordo de Cooperação Técnica proporcionará uma relevante redução do
número de Execuções Fiscais em andamento nos Juízos e possibilitará a redução de acervo, além de
contribuir para a celeridade da prestação jurisdicional.

 
DA FORMA DE ATUAÇÃO:

 
Artigo 5º - Do Tratamento das Execuções Fiscais em Geral:  a partir da assinatura deste
instrumento, está dispensada a intimação da PFN/MG nos seguintes casos:
I) quando o pleito fazendário de suspensão, arquivamento ou extinção do feito for deferido;
II) quando o processo judicial, suspenso ou arquivado, for migrado para o PJe, devendo ele ser
mantido, após a migração, na mesma fase em que se encontrava antes.
Parágrafo único. Também não haverá intimações para a PFN/MG se manifestar sobre a ocorrência
de prescrição intercorrente, salvo nos casos em que houver manifestação expressa da parte
executada neste sentido.
Artigo 6º - A partir da assinatura do presente instrumento, os pedidos de suspensão por
parcelamento e os de suspensão/arquivamento com fundamento no art. 40 da LEF, ainda que
solicitados por prazo certo, serão deferidos “sine die”, salvo nos casos em que o Procurador da
Fazenda Nacional apresentar justificativa relevante.
Artigo 7º - Do Tratamento das Execuções Fiscais pelo Núcleo de Atuação Extrajudicial da
Procuradoria da Fazenda Nacional no Estado de Minas Gerais: a análise dos autos, sob a
Coordenação do Núcleo de Atuação Extrajudicial, será feita a partir de relatórios gerados e
encaminhados pela respectiva Vara, onde deverão constar, em listas separadas, os processos ativos,
suspensos pelo parcelamento e arquivados provisoriamente.
Parágrafo único. Os relatórios deverão ser gerados a partir do sistema E-siest, em arquivo CSV
(excel), e entregues à PFN/MG em até 05 dias úteis após a assinatura do presente termo.
Artigo 8º - Do Tratamento das Execuções Fiscais inseridas na Lista de Processos Ativos:  a
partir do relatório de processos ativos encaminhado à PFN/MG, serão identificados aqueles que
poderão ser suspensos, arquivados e extintos.



Parágrafo 1º. O tratamento dos processos ativos será restrito àqueles que tramitem em formato
eletrônico (PJe).
Parágrafo 2º . Uma vez tratada a lista de processos ativos, por parte da PFN/MG, serão
encaminhadas para a Vara três listas distintas, contendo:
I) a identificação (número) das Execuções Fiscais cujas inscrições estejam extintas;
II) a identificação (número) das Execuções Fiscais cujas inscrições estejam com a exigibilidade
suspensa;
III) a identificação (número) das Execuções Fiscais passíveis de arquivamento em função do
RDCC;
Parágrafo 3º. A lista com os processos passíveis de arquivamento será subdividida em duas, a fim
de diferenciar os processos que estão sendo arquivados por inexistência de bens daqueles nos quais
há bens, porém inúteis nos termos da Portaria PFN/MG nº 925/2021.
Parágrafo 4º. A partir das listas a serem enviadas pela PFN/MG, o magistrado proferirá decisão de
suspensão (inciso II), arquivamento (inciso III) ou sentença de extinção do feito (inciso I).
Parágrafo 5º. Em hipótese alguma deverá o exequente ser condenado ao pagamento de honorários
advocatícios.
Parágrafo 6º . Proferidas as sentenças de extinção, a Vara não enviará carga dos autos físicos,
tampouco expedirá intimação para ciência nos autos eletrônicos; o procedimento será o envio de e-
mail informando a prolação das decisões, o qual será acompanhado de cópia de ao menos uma das
sentenças, para que a PFN/MG a registre em seu sistema interno. Ao acusar seu recebimento, a
PFN/MG estará dando ciência da prolação das sentenças.
Parágrafo 7º. Nas situações descritas nos incisos II e III do parágrafo 2º, a União não será intimada
da decisão prolatada.
Parágrafo 8º. Havendo contradição entre o pedido elencado na lista e outro apresentado nos autos
eletrônicos, deve prevalecer o último pedido formulado.
Artigo 9º - Do Tratamento das Execuções Fiscais inseridas na Lista de Processos Suspensos:  a
partir do relatório de processos suspensos encaminhado à PFN/MG, serão identificados aqueles
cujas inscrições estejam extintas por qualquer motivo e remetidos para a Vara.
Parágrafo 1º. Não havendo pendências processuais que impeçam a extinção do feito, ou a situação
se amoldar àquelas em que não há condenação em honorários advocatícios para a Exequente, será
proferida sentença extintiva.
Parágrafo 2º. A sentença proferida nos autos indicados em lista encaminhada pela PFN/MG  não
poderá ser estendida a eventuais execuções fiscais em apenso, se estas não constarem da mesma
lista apresentada.
Parágrafo 3º. Se um ou alguns dos processos apensados estiverem na lista de extintos enviada pela
PFN/MG e os demais não, deverão todos eles serem encaminhados para a PFN/MG para análise e
tratamento manual.
Parágrafo 4º . Proferidas as sentenças de extinção, a Vara não enviará carga dos autos físicos,
tampouco expedirá intimação para ciência nos autos eletrônicos; o procedimento será o envio de e-



mail informando a prolação das decisões, o qual será acompanhado de cópia de ao menos uma das
sentenças, para que a PFN/MG a registre em seu sistema interno. Ao acusar seu recebimento, a
PFN/MG estará dando ciência da prolação das sentenças.
Parágrafo 5º. Os processos anteriormente suspensos por prazo determinado, em virtude de
suspensão por parcelamento e suspensão/arquivamento com fundamento no art. 40 da LEF, quando
atingido o termo final de suspensão, deverão ser automaticamente suspensos, sine die, sem nova
intimação da PFN/MG.
Artigo 10º - Do Tratamento das Execuções Fiscais inseridas na Lista de Processos Arquivados
Provisoriamente: a partir do relatório de processos arquivados provisoriamente encaminhado à
PFN/MG, serão identificados aqueles cujas inscrições estejam extintas por qualquer motivo ou que
haja probabilidade de terem sido atingidas pela prescrição intercorrente.
Parágrafo 1º. Uma vez tratada a lista de processos arquivados provisoriamente, por parte da
PFN/MG, será encaminhado para a Vara duas listas distintas, contendo:
I) a identificação (número) das Execuções Fiscais cujas inscrições estejam extintas;
II) a identificação (número) das Execuções Fiscais cujas inscrições tenham alta probabilidade de
terem sido alcançadas pela prescrição intercorrente;
Parágrafo 2º. Nos casos enquadrados no inciso I, do Parágrafo 1º, deste artigo, não havendo
pendências processuais que impeçam a extinção do feito, bem como a situação se amoldar àquelas
em que não há condenação em honorários advocatícios para o exequente, será proferida sentença
extintiva.
Parágrafo 3º. A sentença proferida nos autos indicados no inciso I, do Parágrafo 1º, deste artigo,
não poderá ser estendida a eventuais execuções fiscais em apenso, se não constar também estes da
mesma lista apresentada pela PFN/MG.
Parágrafo 4º. Se um ou alguns dos processos apensados estiverem na lista de extintos enviada pela
PFN/MG e os demais não, deverão todos eles serem encaminhados para a PFN/MG para análise e
tratamento manual.
Parágrafo 5º. A lista destacada no inciso II, do Parágrafo 1º, deste artigo será remetida para a
Vara, preferencialmente, após a conclusão do trâmite relativo a todos os processos contidos na lista
descrita no inciso I, do Parágrafo 1º, deste artigo (sentenciamento e intimação da PFN/MG).
Parágrafo 6º. A lista de processos destacada no inciso II, do Parágrafo 1º, deste artigo, será
enviada para a Vara e, após a análise jurídica de cada processo, por parte do Magistrado, poderá ele
reconhecer a prescrição intercorrente dos créditos contidos no feito, desde que:
I) não existam pendências processuais que impeçam a extinção do feito;
II) não seja o exequente condenado ao pagamento de honorários advocatícios;
III) não tenha penhora de bens úteis.
Parágrafo 7º. Onze meses após a assinatura deste instrumento, deverá a Vara encaminhar para a
PFN/MG nova lista de processos arquivados provisoriamente, para a análise e confecção de nova
lista de processos com créditos extintos e eventualmente prescritos, desde que tenha concluído o
tratamento das listas enviadas quando da celebração do presente acordo.



Parágrafo 8º. Caso haja prorrogação deste Acordo de Cooperação Técnica e enquanto vigente, será
encaminhado anualmente para a Vara nova lista de processos extintos e possivelmente prescritos.
Artigo 11.  Nos casos em que houver extinção do processo, em decorrência de lista encaminhada
pela PFN/MG, de processos ativos, suspensos ou arquivados, poderá a Vara, no Ofício em que
informar a extinção, solicitar, expressamente, a renúncia do prazo recursal.
Parágrafo único. Recebido o pedido, poderá a PFN/MG, quando não houver impedimento para
tal, anuir, também de modo expresso.
 

DAS FASES:
 

Artigo 12. A PFN/MG, após a assinatura deste Acordo de Cooperação Técnica por todos os
envolvidos, criará um processo SEI e, em até 5 dias úteis, receberá da Secretaria da Vara Ofício,
acompanhado de três planilhas distintas, contendo a relação de processos ativos, suspensos e
arquivados provisoriamente existentes na respectiva Vara, os quais deverão ser objeto de análise
pela PFN.
Artigo 13. Após o envio do Ofício mencionado no artigo anterior, a PFN/MG encaminhará à
Secretaria outro Ofício, a ser enviado em prazo razoável, acompanhado de três planilhas distintas,
relativas aos processos ativos, suspensos e arquivados provisoriamente, contendo a relação de
Execuções Fiscais que se enquadrem em uma das hipóteses abaixo indicadas:
I) as Execuções Fiscais que possuem todos os seus créditos extintos, de forma a proceder à extinção
das respectivas Execuções;
II) as Execuções Fiscais que se enquadram nas hipóteses previstas nas Portarias PGFN n. 396/2016
e PFN/MG n. 925/2021;
III) as Execuções Fiscais que estão com a exigibilidade do crédito suspensa em razão de
parcelamento.
Parágrafo 1º. Finalizado o tratamento das Execuções Fiscais com os créditos extintos contida na
planilha de processos arquivados provisoriamente, será remetida para a Vara lista de processos
eventualmente atingidos pela prescrição intercorrente.
Parágrafo 2º. Quando da análise dos processos eventualmente atingidos pela prescrição
intercorrente, poderá a PFN/MG solicitar nova planilha de processos arquivados à Vara.
Artigo 14. Recebido o Ofício objeto do artigo 13, a Secretaria deverá dar início à análise dos autos
constantes nas respectivas planilhas e, à medida que forem sendo proferidas sentenças de extinção,
deverá informar à PFN/MG, via Ofício a ser encaminhado por e-mail.
Parágrafo único. A PFN/MG dispensa o recebimento das intimações relativas aos despachos que
deferirem a suspensão por parcelamento ou o arquivamento com fulcro no art. 40 da LEF.
 

DA FORMA DE COMUNICAÇÃO:
 
Artigo 15. Todas as comunicações deverão ser realizadas por ofício, via e-mail .
Artigo 16. A PFN/MG dispensa a intimação pessoal sobre os atos judiciais expedidos em razão do



presente acordo.
Parágrafo 1º. Não serão remetidas à PFN/MG as Execuções Fiscais que, em virtude do presente
acordo, forem objeto de sentença de extinção ou de despacho de arquivamento/suspensão, bastando
o envio de ofício, por meio eletrônico, acompanhado de lista contendo apenas os números dos feitos
extintos/sentenciados.
Parágrafo 2º. As intimações mencionadas no parágrafo anterior deverão ser endereçadas ao e-mail
“pfn.mg@pgfn.gov.br”.
 

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:
 
Artigo 17. Constituem obrigações do Juízo que aderir a este Acordo de Cooperação Técnica:

I) Prolatar sentenças de extinção, após o recebimento da lista com a relação das Execuções Fiscais

cujas inscrições em dívida ativa tenham sido extintas;

II) Informar à PFN/MG, via ofício encaminhado por e-mail, a relação de processos nos quais houve

a prolação das sentenças de extinção;

III) Prolatar decisão de arquivamento após o recebimento da lista com a relação de processos

indicados pela PFN/MG que se enquadram nas hipóteses de arquivamento previstas nas Portarias

PGFN n. 396/2016 e PFN/MG n. 925/2021;

IV) Prolatar decisão de suspensão do feito após o recebimento da lista com a relação de processos

indicados pela PFN/MG que os créditos estejam com a exigibilidade suspensa;

V) Dispensar a intimação da União para tomar ciência de decisão que deferiu os pedidos de

arquivamento/suspensão de processos elencados na lista objeto do presente acordo, anteriormente

enviada ao juízo;

VI) Levar imediatamente ao conhecimento da PFN/MG ato ou ocorrência que interfira no

andamento das atividades decorrentes deste Acordo de Cooperação Técnica, para a adoção das

medidas cabíveis.

 

Artigo 18. Constituem obrigações da PFN/MG:
I) Enviar, via e-mail, ofício acompanhado de lista com a relação das Execuções Fiscais cujas
inscrições em dívida ativa tenham sido extintas por qualquer motivo, para que o juízo profira
sentença de extinção dos autos;
II) Enviar, via e-mail, ofício com a relação de processos que se enquadram nas hipóteses de

arquivamento previstas nas Portarias PGFN n. 396/2016 e PFN/MG n. 925/2021;

III) Enviar, via e-mail, ofício com a relação de processos que se encontram com a exigibilidade do

crédito inscrito em dívida ativa suspensa em razão do parcelamento;

IV) Fazer o controle da lista de processos enviados à Vara, devendo proceder com os devidos



registros nos sistemas internos da PFN;

V) Supervisionar as atividades atreladas à execução do presente Acordo de Cooperação Técnica;

VI) Levar imediatamente ao conhecimento do Juiz(a) Diretor(a) do Foro ato ou ocorrência que

interfira no andamento das atividades decorrentes deste acordo, para adoção das medidas cabíveis.
 

DOS RECURSOS
HUMANOS ADOTADOS:

 
Artigo 19. A eventual alocação de recursos humanos, por quaisquer dos participantes, para
execução do presente Acordo de Cooperação Técnica, não implicará alteração da relação laborativa
ou de qualquer natureza com o órgão ou entidade de origem, que se responsabilizará por todos os
encargos de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal e securitária decorrentes, inexistindo
qualquer tipo de subordinação entre os colaboradores da PFN/MG e do TRF da 1ª Região.
 

DA INEXISTÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA:
 

Artigo 20. O presente instrumento não tem caráter contratual, revelando-se de natureza não onerosa
e não envolvendo qualquer forma de transferência de recursos financeiros ou orçamentários.

 
DA DENÚNCIA E DA POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO E RESCISÃO:

 
Artigo 21. Este instrumento pode ser denunciado, a qualquer tempo, mediante notificação prévia,
por escrito, ou rescindido, a qualquer tempo, por mútuo consenso, pelo inadimplemento das
obrigações assumidas ou por iniciativa unilateral, mediante notificação por escrito com
antecedência mínima de 30 dias, remanescendo somente a responsabilidade pelas tarefas em
execução no período anterior à notificação.
 

DO PLANO DE TRABALHO:
 

Artigo 22. O Plano de Trabalho é parte integrante deste Acordo de Cooperação Técnica, fazendo-se
necessária sua prévia aprovação pelas partes.

 
DA REGÊNCIA:

 
Artigo 23. Este Acordo de Cooperação Técnica observará, no que couber, aos dispositivos da Lei
Federal nº. 8.666/1993, em especial seu art. 116.

 
DA VIGÊNCIA:

 
Artigo 24. O presente acordo  terá duração de 12 meses, a contar da última assinatura, podendo ser
prorrogado, mediante termo aditivo, observado o disposto na Lei Federal nº 8.666/1993.

 
DA RESOLUÇÃO DE



CONTROVÉRSIAS E
FORO JUDICIAL:

 
Artigo 25. Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte para dirimir quaisquer dúvidas ou
questões suscitadas na execução deste Acordo de Cooperação Técnica.
 

DISPOSIÇÕES GERAIS:
 
Artigo 26. Em razão deste Acordo de Cooperação Técnica e durante sua vigência, não deverá haver
carga de processos físicos, a não ser quando se trate de caso urgente.
Artigo 27. Eventuais equívocos na prolação de sentenças e despachos previstos neste acordo
deverão ser corrigidos nos termos do art. 494, I, do Código de Processo Civil.
Artigo 28. Os autos arquivados em razão deste acordo poderão ser desarquivados em razão de atos
posteriores do Juízo, da Exequente ou da parte Executada.

 
 

Belo Horizonte (MG), data da assinatura eletrônica.
 
 

(assinado eletronicamente)
GUILHERME BACELAR PATRÍCIO DE ASSIS

JUIZ FEDERAL DA 2ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MONTES CLAROS
 
 

(assinado eletronicamente)
JEFFERSSON FERREIRA RODRIGUES

JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA 2ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MONTES
CLAROS

 
 

(assinado eletronicamente)
RANULFO ALEXANDRE P. DE MELO VALE

PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EM MINAS
GERAIS

 
 
 

DOCUMENTO I – PLANO DE TRABALHO :
 
Este instrumento integra o Acordo de Cooperação Técnica nº 01/2022 , como forma de cumprir as
exigências da Lei Federal nº 8.666/1993, para o estabelecimento de mútua cooperação entre a 2ª
VARA FEDERAL DE MONTES CLAROS  e a PROCURADORIA DA FAZENDA
NACIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS (PFN/MG).
 
I – DA IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO:
 



Constituem objeto do presente Acordo de Cooperação Técnica todas as Execuções Fiscais ajuizadas
pela União (Fazenda Nacional) em trâmite, arquivadas ou suspensas perante o órgão judiciário
acima acordante.
 
II - DAS METAS A SEREM ATINGIDAS:
 
Assegurar a melhoria da prestação jurisdicional no âmbito da Justiça Federal de 1º Grau, com
arquivamento/suspensão e prolação de sentenças extintivas, em massa, das Execuções Fiscais assim
indicadas pela PFN/MG, sem que, para tanto, seja necessário a tramitação de processos entre os
órgãos Judiciário e Fazendário; buscar a redução das intimações para tomar ciência de decisões que
deferirem o pedido da Fazenda Nacional, bem como para manifestar sobre prescrição intercorrente,
salvo se solicitado pela parte executada, tendo em vista que a PFN/MG informará periodicamente às
Varas os feitos executivos que tiveram suas inscrições automaticamente canceladas por esse motivo
e indicará quais processos arquivados possuem alta probabilidade de estarem prescritos.
 
III – DAS AÇÕES E DA FORMA DE ATUAÇÃO:

 
Todas as comunicações entre as partes deverão ser realizadas por ofício, via e-mail, não devendo
haver carga de processos físicos ou geração de intimações nos processos eletrônicos.
As Execuções Fiscais passíveis de extinção serão informadas pela PFN/MG, por e-mail, em ofício
acompanhado de lista contendo os números das Execuções Fiscais cujas inscrições tenham sido
extintas, para que o D. Juiz profira sentenças de extinção.
As Execuções Fiscais passíveis de suspensão e arquivamento serão informadas pela PFN/MG, por
e-mail, em ofício acompanhado de lista contendo os números das Execuções Fiscais que se
enquadrem em cada uma destas hipóteses.
As Execuções Fiscais com probabilidade de terem sido alcançadas pela prescrição intercorrente
serão informadas pela PFN/MG, por e-mail, em ofício acompanhado de lista contendo os números
das Execuções Fiscais que se enquadrem nessa situação, para que o D. Juiz faça análise do feito e,
se for o caso, profira sentenças de extinção, por prescrição intercorrente.
 
IV – DAS FASES:
 
Após a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica pelas partes, a PFN/MG receberá, em 5 dias
úteis, por e-mail, Ofício da Vara acompanhado de três planilhas distintas, contendo a relação de
processos ativos, suspensos e arquivados provisoriamente existentes na respectiva Vara, os quais
deverão ser objeto de análise pela PFN/MG. A partir daí, no mais breve espaço de tempo possível,
serão remetidas à Vara, também por Ofício, as listas contendo os números dos processos que
deverão ser extintos, suspensos ou arquivados
Recebidos os referidos Ofícios, a Secretaria deverá dar início à análise dos autos constantes nas
respectivas planilhas e, à medida que forem sendo proferidas sentenças de extinção, deverá
informar à PFN/MG, via Ofício a ser encaminhado por e-mail.



 
V – DA PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO:
 
A previsão da execução do acordo objeto do presente Plano de Trabalho será a mesma da vigência
estabelecida no artigo 21 do Acordo de Cooperação Técnica.
 
VI – DA POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO:
 
Ao longo da execução do presente Acordo de Cooperação Técnica, o Plano de Trabalho poderá
sofrer alterações, desde que sejam prévia e expressamente aprovadas pelas partes, vedada a
desnaturação do seu objeto.
 
VII – DOS RECURSOS FINANCEIROS:
 
O presente instrumento tem caráter não oneroso, não envolvendo qualquer forma de transferência
de recursos financeiros ou orçamentários.
 
VIII – DA CONCLUSÃO:
 
O Plano de Trabalho apresentado está de acordo com o art. 116 da Lei Federal nº 8.666/1993,
estando apto a ser aprovado.
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