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Contexto 

 

 

 

 

 

 

 

  Crise econômica        Necessidade do aumento de 
arrecadação      Expectativa de instituição de programa 
de parcelamento especial 

 

Projeto de Lei 3.377/2015: Tentativa do Congresso em 
fomentar a economia e subsidiar as micro, pequenas e 
médias empresas através do Fundo InovaMPEs (Fundo de 
Aval para Investimentos em Inovação de Micro, Pequenas e 
Médias Empresas). 
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Objeto da Medida 
Provisória 

 

 

 

 

 

 

 

 Débitos de natureza tributária ou não tributária; 

 Vencidos até 30 de novembro de 2016, de pessoas físicas e jurídicas; 

 De pessoas físicas e jurídicas; 

 Inclusive objeto de parcelamentos anteriores rescindidos ou ativos; 

 Em discussão administrativa e judicial, ou;  

 Provenientes de lançamento de ofício efetuados entre a publicação da MP 
e o prazo de adesão. 

 Dívidas vencidas até 30 de novembro de 2008 (ou até 31 de dezembro de 2013, no caso da Lei nº 
12.996/2014), de pessoas físicas ou jurídicas, consolidadas pelo sujeito passivo, com exigibilidade 
suspensa ou não, inscritas ou não em dívida ativa, consideradas isoladamente, mesmo em fase de 
execução fiscal já ajuizada, ou que tenham sido objeto de parcelamento anterior, não 
integralmente quitado, ainda que cancelado por falta de pagamento. 
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Conversão da 
Medida Provisória 

em Lei 

 

 

 

 

 

 

 Possui força de lei; 

 Vigência por 60 dias, prorrogáveis uma vez por igual período; 

 Efeito imediatos; 

 Depende de aprovação de aprovação do Congresso Nacional para a sua 
transformação em lei. Caso a medida provisória não for apreciada em até 
45 dias, contados de sua publicação, entrará em regime de urgência, 
trancando a pauta das sessões ordinárias até que se conclua a votação. 

 Após  aprovação na Câmara e no Senado, a medida provisória é enviada 
à Presidência da República para sanção. O presidente tem a prerrogativa 
de vetar o texto parcial ou integralmente, caso discorde de eventuais 
alterações feitas no Congresso. 
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Regras Gerais  
 Abrangência: 

 Os débitos em discussão administrativa ou judicial indicados pelo contribuinte para compor o 
PRT e; 

 A totalidade dos débitos exigíveis em nome do sujeito passivo. 

 Prazo de adesão: 

 Ainda não teve início; 

 Será de 120 dias a contar a publicação da regulamentação, que deve ocorrer em 30 dias. 

 Implicações: 

 Confissão irrevogável e irretratável e aceitação plena das condições estabelecidas na MP; 

 Dever de pagar o PRT e os débitos os vencidos após 30 de novembro de 2016, inscritos ou não 

em Dívida Ativa da União; 

 Vedado o reparcelamento (exceto se for nos termos do parcelamento ordinário); e 

 Exige o cumprimento das obrigações com o FGTS. 
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Regras Gerais   Discussões Judiciais e Administrativas: 

 Deverá desistir e renunciar das impugnações ou dos recursos administrativos e das 

ações judiciais; 

 Requerer extinção do processo com resolução do mérito (no caso dos processos 

judiciais); 

 Deverá comprovar a desistência e a renúncia na unidade da RFB até o último dia do 

prazo de adesão; 

 Será admitida desistência parcial, desde que passível de distinção dos demais débitos; 

 Depósitos: 

 Os depósitos serão automaticamente convertidos desde que desista e renuncie; 

 Após a conversão, se houver saldo de depósito: 

(a) Poderá liquidar eventual saldo remanescente de débitos ou; 

(b) O levantamento do saldo remanescente, se houver, desde que não haja outro débito 

exigível. 
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Regras para adesão de débitos administrados pela RFB 
Condições: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 Eventual saldo pode ser parcelado em até 60 prestações adicionais, vencíveis a partir do mês seguinte ao do pagamento à vista 
ou do mês seguinte ao do pagamento da 24ª prestação, no valor mínimo de 1/60 (um sessenta avos) do referido saldo. 

 Os créditos de Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa da CSLL, passíveis de utilização serão determinados por meio da 
aplicação das alíquotas estabelecidas, e são aqueles apurados até 31 de dezembro de 2015 e declarados até 30 de junho de 
2016, próprios ou do responsável tributário ou corresponsável pelo débito, e de empresas controladora e controlada [*], de 
forma direta ou indireta. 
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Entrada (em espécie) Restante 

Mínimo de 20% 

Possibilidade de utilização de Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo 
Negativa da CSLL ou com outros créditos próprios relativos aos 
tributos administrados pela RFB 

Mínimo de 24% (parcelados em até 24 meses) 
Possibilidade de utilização de Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo 
Negativa da CSLL ou com outros créditos próprios relativos aos 
tributos administrados pela RFB 

20% Parcelamento em 96 prestações 

- 

Parcelamento em até 120 prestações, em percentuais que variam de: 
a) 1ª à 12ª - 0,5%; 
b) 13ª à 24ª - 0,6%; 
c) 25ª à 36ª - 0,7%; e 
d) 37ª em diante - percentual do saldo remanescente em até 84 

prestações. 
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Regras para adesão de débitos administrados pela PGFN 

Condições: 

 Não é prevista a utilização de créditos de Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa da CSLL ou outros créditos próprios relativos 

aos tributos administrados pela RFB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Exigida a apresentação de carta de fiança ou seguro garantia judicial para a liquidação de débitos que superem R$15.000.000,00, 

no consolidado. 
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Hipóteses de exclusão 
 A falta de pagamento de três parcelas consecutivas ou seis alternadas; 

 A falta de pagamento da última parcela, se todas as demais estiverem 
pagas; 

 A constatação, pela RFB ou pela PGFN, de qualquer ato tendente ao 
esvaziamento patrimonial como forma de fraudar o cumprimento do 
parcelamento; 

 A decretação de falência ou extinção, pela liquidação, do contribuinte 
optante pelo PRT; 

 A concessão de medida cautelar fiscal; 

 A declaração de inaptidão da inscrição no CNPJ;  

 A falta de pagamento regular das parcelas dos débitos consolidados no 
PRT e dos débitos vencidos após 30 de novembro de 2016, inscritos ou 
não em Dívida Ativa da União; ou 

 A falta de cumprimento das obrigações relativas ao FGTS. 

 

 

Pontos Polêmicos  
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Pontos Polêmicos  

 Manutenção de Gravames: 

 Os gravames decorrentes de arrolamento de bens de medida cautelar fiscal e garantias em execução fiscal ou qualquer outra ação judicial serão 
mantidos automaticamente. 

 Honorários Advocatícios: 

 A desistência e a renúncia apresentadas não eximem do pagamento de honorários e; 

 Também foi revogado o artigo 38, da Lei nº 13.043/2014: 

 Art. 38.  Não serão devidos honorários advocatícios, bem como qualquer sucumbência, em todas as ações judiciais que, direta ou 
indiretamente, vierem a ser extintas em decorrência de adesão aos parcelamentos previstos na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, 
inclusive nas reaberturas de prazo operadas pelo disposto no art. 17 da Lei no 12.865, de 9 de outubro de 2013, no art. 93 da Lei no 12.973, 
de 13 de maio de 2014, no art. 2o da Lei no 12.996, de 18 de junho de 2014, e no art. 65 da Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010. 

 Parágrafo único.  O disposto no caput aplica-se somente: 

 I - aos pedidos de desistência e renúncia protocolados a partir de 10 de julho de 2014; ou 

 II - aos pedidos de desistência e renúncia já protocolados, mas cujos valores de que trata o caput não tenham sido pagos até 10 de julho 
de 2014. 
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Diferenças do PRT para outros parcelamentos 

 A possibilidade de utilização dos créditos de Prejuízo Fiscal e da Base de Cálculo Negativa da CSLL para 
amortização com os eventuais débitos.   

 

 

 Não há previsão de descontos na multa e nos juros, como anteriormente previsto no REFIS (Lei 
11.941/2009) e em outros parcelamentos. 

 

 

 A exclusão pela falta de cumprimento das obrigações em relação ao FGTS. 
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