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PRT 

Visão Pessimista do Mercado 

 

06/01/2017 às 05h00 

Sem descontos, programa deve 
atrair poucos contribuintes 
 
Sem descontos de juros e multas, o Programa de Regularização Tributária (PRT), 
divulgado ontem por meio da Medida Provisória nº 766, deverá atrair um grupo 
restrito de empresas. São basicamente, segundo especialistas, companhias com 
prejuízo fiscal, alto volume de créditos acumulados de tributos administrados pela 
Receita Federal - como PIS e Cofins - e as que não confiam em vitória em alguma 
discussão judicial. 
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PRT 

Adesões até então:  

Adesões ao PRT da PGFN ultrapassam o montante de 
R$ 2,3 bilhões no primeiro mês 
02-03-2017 20:15  — 7016 visualizações 
Comunicação PGFN 
Adesões ao PRT da PGFN ultrapassam o montante de R$ 2,3 bilhões no primeiro mês 
Mais de 8 mil contribuintes aderiram ao benefício. Atente-se para as datas. 
No primeiro mês de adesões ao Programa de Regularização Tributária (PRT) da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) 
mais de 8 mil contribuintes aderiram ao programa, o que representa um montante que supera os R$ 2,3 bilhões. O PRT foi 
instituído por meio da Medida Provisória nº 766, de janeiro de 2017. 
 

Importante destacar que desse total, mais de R$ 1,5 bilhão representam parcelamentos deferidos e já consolidados no programa. 
Isto porque, diferentemente de outros parcelamentos especiais, a PGFN conseguiu desenvolver um sistema que, no próprio mês 
de adesão, já faz a consolidação dos débitos. Isso significa que os contribuintes já passam a pagar o valor efetivamente devido 

desde a adesão. Outros R$ 800 milhões em pedidos de adesão ainda aguardam deferimento. 

Vale lembrar que as adesões às modalidades não previdenciárias do PRT da PGFN se iniciaram no dia 06/02/2017 e irão até o 

dia 05/06/2017. A partir da próxima segunda-feira (6), os contribuintes poderão aderir às modalidades de débitos previdenciários 

no e-CAC da PGFN e às modalidades de débitos relativos à contribuição social da Lei Complementar 110/2001. 
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PRT 

Andamento legislativo:  

• Até 8/2 foram apresentadas 376 emendas. 

• Em 14/3 será (é) instalada a Comissão Mista para a apreciação das emendas. 

• De 19/3 a 2/4 deverá tramitar em regime de urgência, poderá/deverá haver a prorrogação por 

mais 60 (sessenta) dias da sua vigência. 
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PRT 

Débitos Elegíveis:  

· De natureza tributária ou não tributária.

· Vencidos até 30 de novembro de 2016.

· Exigíveis em nome do sujeito passivo, na condição de contribuinte ou responsável.

· Objeto de parcelamentos anteriores rescindidos ou ativos.

· Em discussão administrativa ou judicial.

· Provenientes de lançamentos de ofício efetuados após a publicação desta MP.
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PRT 

Órgão   Natureza   Data Final 

RFB    Todas    31/05/2017 

PGFN    FGTS/rescisão - 10%    03/07/2017 

PGFN    Contribuições Previdenciárias    03/07/2017 

PGFN    Demais débitos perante a PGFN    05/06/2017 

Prazo de Adesão: 
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PRT 

Créditos elegíveis para a liquidação da dívida  

Pleiteados em PER/DCOMP 

Deverão ser apresentados à RFB em forma e prazo a ser divulgado após o período de adesão.
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PRT 

Modalidades de Quitação:  

Com Prejuízo Fiscal e Base Negativa de CSL, bem como outros créditos federais

❶ RFB 20% à vista

❷ RFB 24% em 24 parcelas

Sem Prejuízo Fiscal e Base Negativa de CSL, bem como outros créditos federais

❸ RFB e PGFN 20% à vista e 96 parcelas, mensais, iguais e sucessivas

❹ RFB e PGFN 120 parcelas, mensais, crescentes e sucessivas
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PRT 

Créditos de Prejuízos Fiscais e Base Negativa de CSLL:  

(*) Posição em 31 de dezembro de 2015  e desde que se mantenham nesta condição até a data da opção, domiciliadas no Brasil.  

Apurados até 31 de dezembro de 2015

Declarados até 30 de julho de 2016

Próprios ou do responsável e tributário ou corresponsável pelo débito(* ), ou

De empresas controladora e controlada, de forma direta ou indireta (* ), ou

de empresas que sejam controladas direta ou indiretamente por uma mesma empresa (* ).
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PRT 

Requisitos e Efeitos da Adesão:  

√ Confissão irrevogável e irretratável dos débitos incluídos no PRT.

√ Desistência das impugnações ou dos recursos administrativose e das ações judiciais que tenham 

por objeto os débitos a serem quitados no âmbito do programa

√ A adesão ocorrerá mediante a apresentação de Requerimento, por meio dos sítios da RFB e 

PGFN no prazo para a adesão acima informado

√ O deferimento fica condicionado ao pagamento do valor à vista ou da primeira prestação, que 

deverá ocorrer até o último dia útil do mês do requerimento

√ Adimplência com as parcelas dos débitos consolidados no PRT, bem como os débitos vencidos 

após 30 de novembro de 2016.

√ Vedação à inclusão dos débitos que compõem o PRT em qualquer outra forma de parcelamento 

posterior, ressalvado o reparcelamento ordinário

√ O não cumprimento regular das obrigações com o FGTS implica na exclusão do PRT.
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PRT 

Aspectos Sensíveis:  

● O prazo para a comprovação da desistência  das impugnações, recursos e ações judiciais é 

o prazo da adesão.

● A desistência e a renúncia não eximem o pagamento das custas e honorários

● Os créditos indicados deverão primeiro quitar os débitos não garantidos por depósito judicial

● Os créditos vinculados a DECOM P,  incluídas no PRT, serão perdidos

● A adesão ao programa implica no consentimento ao DTE

● No caso de (re) parcelamento, caso seja indeferida a adesão ou exclusão do PRT, o 

parcelamento anterior não será restabelecido, ou seja, os benefícios já concedidos serão 

perdidos. 

● Os prazos para a apresentação de manifestação contra o indeferimento de adesão ou 

exclusão é de 10 (dez) dias para a RFB e 15 (quinze) dias para a PGFN

● Todas as dívidas em aberto serão incluídas no PRT,  em especial todas as inscrições em 

Dívida Ativa
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PRT 

Alguns temas controvertidos na regulamentação pela RFB (IN 1.687):  

 

Utilização Exclusiva dos Créditos pleiteados em PER/DECOMP 

No artigo 2º da MP 766 é estabelecido que o contribuinte poderá liquidar os débitos “com outros créditos próprios relativos aos tributos 

administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil”. Entretanto, a IN 1.687, no artigo 10, parágrafo 5º, inciso “I” restringe o teor da 

norma para créditos pleiteados em PER/DECOMP. 

Vejam que se assim quisesse o chefe do Poder Executivo, na qualidade de legislador extraordinário, teria ele qualificado o dispositivo da MP 

766 como “créditos próprios passíveis de restituição e compensação nos termos do artigo 74 da Lei 9.430/96”.  

Isto porque a Lei 9.430/96 em seu artigo 74, ao disciplinar o instituto da compensação, criou a espécie “crédito relativo a tributo administrado 

pela RFB passível de restituição ou compensação” para distingui-lo das demais espécies do gênero “créditos tributários administrados pela 

RFB”, o qual foi adotado na redação do artigo 2º da MP 766. 

Assim, temos mais uma restrição ao direito do contribuinte no âmbito do PRT, criada pela IN 1.687, não prevista e, mais, em afronta à MP 766. 
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PRT 

Alguns temas controvertidos na regulamentação pela RFB (IN 1.687) – cont.:  

 

Dúvida na Quitação dos débitos no caso do Indeferimento à utilização de Créditos 

O artigo 10 da IN 1.687, no seu parágrafo 11, estabelece que, na hipótese de indeferimento dos créditos, no todo ou em parte, será concedido o 

prazo de 30 (trinta) dias para que o sujeito passivo efetue o pagamento em espécie dos débitos amortizados indevidamente com créditos não 

reconhecidos pela RFB. No entanto, o parágrafo seguinte do mesmo artigo, dispõe que, caso seja constatada fraude na declaração dos montantes 

de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL ou dos demais créditos, será realizada cobrança imediata dos débitos recalculados em 

razão do cancelamento da liquidação realizada, e “não será permitida nova indicação de créditos”.  

A reflexão é no sentido de que “não será permitida nova indicação de créditos” em caso de constatação de fraude, logo 

seria possível em todos os demais casos de indeferimento no prazo de 30 (trinta) dias. Porém, esta hipótese não está regulamentada, pelo contrário, 

não apenas a IN 1.687, mas a MP 766 estabelecem o “pagamento em espécie”. 

Deste modo, a “nova indicação de créditos” seria uma hipótese bem razoável para o caso de contribuintes os quais tenham, eventualmente, parte ou 

todo, crédito indeferido, cujo estoque de créditos disponíveis seja superior ao débito incluído no PRT. 
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PRT 

Alguns temas controvertidos na regulamentação pela RFB (IN 1.687) – cont.:  

Pretendido “efeito extraprocessual” da Renúncia 

O artigo 6º da IN 1.687 dispõe sobre a conversão em renda do depósito judicial vinculado aos débitos a serem incluídos no PRT, o que 

reproduz o teor do também artigo 6º da MP 766, entretanto, aquele (artigo 6º da IN 1.687) possui o seguinte complemento: “até o 

montante necessário para apropriação aos débitos envolvidos no litígio objeto da desistência..., inclusive aos débitos referentes ao 

mesmo litígio que eventualmente estejam sem o correspondente depósito ou com depósito em montante insuficiente para sua quitação” 

(g.n.).  

Ao que parece a IN 1.687, por esta redação, dá a entender que a RFB analisará os casos com depósito não no âmbito de cada processo, 

mas sim no âmbito da tese discutida, a qual pode englobar mais de um processo, o que seria denominado pelo termo “litígio”. 

Deste modo, ao que parece, está a RFB tendente a entender ser extensiva a vários processos relativos à mesma tese, a renúncia 

apresentada em um dos casos em que se discute determinado assunto, tese ou, como nomenclatura adotada pela RFB, litígio. 

Este entendimento parece conflitar com o artigo 490 do Código de Processo Civil, o qual estipula ao juiz, pela sentença, acolher ou 

rejeitar os pedidos formulados pelas partes, de modo que a eventual renúncia estaria adstrita ao pedido, ou seja, com efeito limitado ao 

processo no qual este é discutido. 
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PRT 

Alguns temas controvertidos na regulamentação pela RFB (IN 1.687) – cont.:  

Insegurança Jurídica nos casos de Parcelamentos Anteriores 

O artigo 7º da IN 1.687 confere a possibilidade de quitação de saldo remanescente de parcelamentos anteriores no âmbito do PRT, o que 

parece atraente para os contribuintes que possuem saldo remanescente superior a pagamento mínimo a que aludem incisos “I” e “II” do 

artigo 2º da MP 766 e Prejuízos Fiscais, Base Negativa de CSL ou demais créditos para amortizar o restante. 

Entretanto, o parágrafo 2º do artigo 7º da IN 1.687 dispõe que nas “hipóteses em que os pedidos de adesão ao PRT sejam cancelados ou 

não produzam efeitos, os parcelamentos para os quais houver desistência não serão restabelecidos”. E 

mais, o parágrafo 3º estabelece ser efeito da desistência de parcelamentos anteriores ativos (para fins de adesão ao PRT) a perda de 

todas as eventuais reduções aplicadas sobre os valores já pagos. 

Ou seja, além da perda da oportunidade do PRT, a exclusão do PRT, poderá implicar na perda dos benefícios já auferidos em programas 

anteriores, cujos requisitos e formalidades para a obtenção dos benefícios até então fruídos haviam sido atendidos. 
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PRT 

Alguns temas controvertidos na regulamentação pela PGFN (Portaria 152):  
Débitos no “limbo” 

O artigo 1º da MP 766 dispõe ser a adesão ao PRT abrangente aos débitos em discussão administrativa ou judicial indicados para compor o PRT e 

a totalidade dos débitos exigíveis, ou seja, não cobertos pela suspensão da exigibilidade.  

Deste modo, caso existam dívidas no limbo, ou seja, inscritas em dívida ativa e não ajuizadas, serão elas compulsoriamente incluídas no PRT. 

Nestes casos, a Portaria 152 dispõe, em seu artigo 19, a possibilidade do contribuinte, comunicar, expressamente, antes do encerramento do prazo 

de adesão, um requerimento de revisão para excluir os débitos indesejados do PRT. 

A perda deste prazo poderá trazer consequências danosas, pois o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui precedentes desfavoráveis 

relacionados ao REFIS. 

  

Insegurança Jurídica em relação à aceitação da Garantia 

O artigo 7º da Portaria 152 regulamenta o parágrafo 2º do artigo 3º da MP 766, o qual exige o fornecimento de garantia para débitos cujo valor 

consolidado seja superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), estabelecendo a obrigação da apresentação dos documentos relacionados 

à garantia a ser prestada dentro do prazo de adesão. 

Já o artigo 8º determina à PGFN a manifestação expressa sobre “a aceitação da garantia, avaliados os requisitos de idoneidade e suficiência, tendo 

em vista a sua acessibilidade e liquidez, o montante consolidado do débito e o prazo pretendido” estabelecendo o artigo 9º o prazo de 30 (trinta) 

dias para o atendimento de eventual exigência decorrente da constatação pela PGFN de algum requisito formal. 

Enquanto são louváveis as determinações de manifestação expressa pela PGFN, bem como o estabelecimento de prazo para o atendimento da 

falta de requisito formal, preocupante parece ser uma eventual recusa em decorrência de requisitos subjetivos apontados, tais como, 

“idoneidade”, “acessibilidade” e “liquidez”. 
A percepção é de que será desastrosa a eventual situação de contribuintes envolvidos com débitos elevados terem as suas garantias recusadas 

por falta de requisitos subjetivos após a desistência e renúncia ao direito em que se fundam as discussões. 
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PRT 

Alguns temas controvertidos na regulamentação pela PGFN (Portaria 152) – cont.:  
Valor do Débito em caso de (re) parcelamento 

No tocante ao (re) parcelamento, enquanto o artigo 7º da IN 1.687 confere a possibilidade de quitação de “saldo remanescente 

de parcelamentos anteriores” no âmbito do PRT, o artigo 14 da Portaria PGFN 152 dispõe sobre a possibilidade de inclusão 

no programa de “débitos objeto de parcelamentos em curso”.  

Embora possa parecer uma questão semântica, parece ter sido o termo utilizado pela RFB (“saldo remanescente de parcelamentos 

anteriores”) mais feliz do que o utilizado pela PGFN (“débitos objeto de parcelamentos em curso”), pois este pode ensejar o comando de 

abrigar no novo programa o “débito” e não o “saldo”. 

Tal entendimento provocaria um incremento da dívida caso o parcelamento original tenha concedido reduções no montante da dívida, 

implicando na perda de benefícios auferidos pelo implemento de condições e requisitos já atendidos em programas anteriores. 

  

Exclusão do PRT sem a abertura do contraditório 

O artigo 20 da Portaria 152 menciona as hipóteses hábeis a deflagrar a exclusão do PRT. 

Podemos observar a previsão, nos parágrafos 4º e 5º, da existência do prazo de 15 (quinze) dias, seja para impugnar, seja para recorrer 

da decisão de exclusão. 

No entanto, a hipótese acima não alberga as hipóteses de exclusão do PRT por falta de pagamento, onde esta será imediata e 

definitiva, ou seja, independente de notificação, nos termos do parágrafo 3º deste artigo. 

O mais delicado e sutil decorre, ainda, da redação do parágrafo 1º, o qual considera como inadimplida a parcela parcialmente paga. 
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PRT 

Alguns temas controvertidos na regulamentação pela PGFN (Portaria 152) – cont.:  
Insegurança Jurídica nos casos de Parcelamentos Anteriores 

Tal e qual os parágrafos 2º e 3º do artigo 7º da IN 1.687, a Portaria  PGFN 152, mediante os parágrafos 2º e 3º do artigo 15, reproduzem 

as determinações de que, nas “hipóteses em que os pedidos de adesão ao PRT sejam cancelados ou não produzam efeitos, os 

parcelamentos para os quais houver desistência não serão restabelecidos” e, ainda, de ser efeito da 

desistência de parcelamentos anteriores ativos (para fins de adesão ao PRT) a perda de todas as eventuais reduções aplicadas sobre os 

valores já pagos. 

Assim, não somente em relação aos (re) parcelamentos da RFB, mas também para os administrados pela PGFN, o contribuinte que 

eventualmente não consiga atender os requisitos para a migração seja excluído deste programa, além de perder a oportunidade do PRT, 

poderá perder os benefícios já auferidos em programas anteriores, cujos requisitos e formalidades para a obtenção dos benefícios até 

então fruídos haviam sido atendidos. 
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