
 

 
 

 

Mário Shingaki 

T +55 11 3043 4962 

mshingaki@vbso.com.br 

 

Diego Aubin Miguita 

T +55 11 3043 4966 

dmiguita@vbso.com.br 

 

Davi Finotti Ferreira 

T +55 11 3043 4983 

dfinotti@vbso.com.br 

 

Diogo Olm Arantes Ferreira 

T +55 11 3043 4995 

dferreira@vbso.com.br 

____ 

Rua Gomes de Carvalho, 1329 

8º andar  04547-005   

São Paulo SP 

T +55 11 3043 4999 

www.vbso.com.br 

 

 
 
 
 
 
 

INFORME JURÍDICO 

TRIBUTÁRIO 
 

Janeiro de 2017 
 

Comentários sobre o Programa de Programa de Regularização 
Tributária 
 

Foi publicada no dia 5 de janeiro de 2017 a Medida Provisória nº 766, que institui o 
Programa de Regularização Tributária (“PRT”). 
 

CONDIÇÕES GERAIS DO PRT 

 

O PRT permite que débitos tributários ou não tributários com a RFB e com a 
PGFN, vencidos até 30 de novembro de 2016, sejam parcelados em até 120 
vezes.  No caso de débitos não inscritos em dívida ativa, também será possível quitar 
parte da dívida com a utilização de créditos de prejuízos fiscais, de base de cálculo 
negativa de CSLL ou de outros créditos relativos a tributos administrados pela RFB 
(por exemplo, saldo negativo).  
 

Diferentemente do REFIS, o PRT não prevê redução do valor de juros e de multa 
devidos pelo contribuintes. 
 

De acordo com a MP nº 766, a RFB e a PGFN terão 30 dias para regulamentar o 
PRT.  A partir da data em que for publicada a regulamentação, inicia-se o prazo de 
120 dias para aderir ao PRT.  Assim, é possível esperar o prazo de adesão para o 
início de junho.  
 

O Congresso Nacional terá até maio para converter a MP nº 766 em lei.  Dessa 

forma, é recomendável acompanhar a tramitação da MP e monitorar eventuais 
alterações que o PRT sofra até lá.  
 

Para maior clareza, as modalidades de pagamento previstas pela MP nº 766 estão 
resumidas no quadro abaixo: 
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Tipo de débito Modalidade do PRT Condições 

Débitos não inscritos 

em Dívida Ativa 

pagamento à vista  

+ 

compensação 

 

• pagamento à vista e em espécie de 20% da dívida consolidada 
 

• liquidação do restante da dívida com créditos de prejuízo fiscal, de base de 
cálculo negativa de CSLL ou com outros créditos 
 

• eventual saldo remanescente após a compensação poderá ser parcelado em 
até 60 parcelas adicionais 

 

pagamento parcelado 
+ 

compensação 

 

• pagamento em espécie de, no mínimo, 24% da dívida em 24 parcelas 
mensais 

 

• liquidação do restante da dívida com créditos de prejuízo fiscal, de base de 
cálculo negativa de CSLL ou com outros créditos 
 

• eventual saldo remanescente após a compensação poderá ser parcelado em 
até 60 parcelas adicionais 
 

parcelamento 

 

• pagamento à vista de 20% do débito 
 

• parcelamento do restante da dívida em até 96 parcelas mensais 
 

parcelamento "incentivado" 

 

• parcelamento da dívida consolidada em até 120 parcelas mensais 
 

• o valor de cada parcela será calculado mediante aplicação de percentuais 
progressivos sobre o valor total da dívida: 
o 1ª à 12ª parcela: 0,5%  
o 13ª à 24ª parcela: 0,6%  
o 25ª à 36ª parcela: 0,7%  
o 37ª parcela em diante: percentual correspondente ao saldo 

remanescente dividido em até 84 parcelas 
 

Débitos inscritos em 

Dívida Ativa 

parcelamento 

 

• pagamento à vista de 20% do débito 
 

• parcelamento do restante da dívida em até 96 parcelas mensais 
 

parcelamento "incentivado" 

 

• parcelamento da dívida consolidada em até 120 parcelas mensais 
 

• O valor de cada parcela será calculado mediante aplicação de percentuais 
progressivos sobre o valor total da dívida: 
o 1ª à 12ª parcela: 0,5%  
o 13ª à 24ª parcela: 0,6%  
o 25ª à 36ª parcela: 0,7%  
o 37ª parcela em diante: percentual correspondente ao saldo 

remanescente dividido em até 84 parcelas 
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PONTOS DE ATENÇÃO 

 

A MP nº 766 traz novidades em relação aos programas de parcelamento especial federal dos 
últimos anos.  Algumas das novas regras não estão claras e demandam atenção das pessoas 
físicas e jurídicas que tenham interesse no PRT.  

 

Diante disso, apontamos abaixo os principais pontos de atenção que identificamos na MP nº 
766 até o momento.  

 

Inclusão de débitos não tributários. Poderão ser incluídos no PRT “débitos de natureza 

tributária ou não tributária, vencidos até 30 de novembro de 2016”.  Dessa forma, é possível 
que débitos decorrentes, por exemplo, de multas aduaneiras e multas regulamentares 
administradas pela PGFN sejam incluídos no PRT.  

 

Requisitos para adesão. De forma semelhante ao REFIS, a adesão ao PRT é condicionada 

à desistência de discussões administrativas ou judiciais envolvendo o débito que será 
incluído no programa. 

 

Mas, além disso, é requisito para o PRT o pagamento regular dos “débitos vencidos após 30 
de novembro de 2016, inscritos ou não em Dívida Ativa da União” (grifado), e o 
descumprimento dessa obrigação implicará exclusão do PRT.  Não está claro se essa regra 
impõe (i) o pagamento de qualquer débito vencido após 30 de novembro de 2016 que o 
contribuinte possua no momento da adesão, ou (ii) que o contribuinte deverá pagar 
tempestivamente todo e qualquer débito futuro enquanto estiver sujeito ao PRT.  

 

Outra novidade é a vedação à inclusão de débitos parcelados no PRT em programas de 
parcelamento futuros (impossibilidade de reparcelamento) e a necessidade de cumprir 
regularmente as obrigações com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, 

também sob pena de exclusão do PRT. 

 

Medida cautelar fiscal. Haverá exclusão do PRT no caso de “concessão de medida cautelar 

fiscal”. Em síntese, a medida cautelar fiscal é medida judicial utilizada pela PGFN para obter 
a decretação de indisponibilidade de bens do devedor em valor suficiente à satisfação da 
divida.  

 

Tendo em vista que a PGFN tem apresentado reiteradamente pedidos de indisponibilidade, 
especialmente após a Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.525/16, há o risco de exclusão do 

PRT ainda que a medida cautelar seja concedida em caráter liminar e possa ser revertida em 
2ª instância.  

 

Falência. Também haverá exclusão do PRT caso a pessoa jurídica tenha sua falência 
decretada ou seja extinta através de liquidação.  



INFORME JURÍDICO 
TRIBUTÁRIO 
 

 

 

Débitos abrangidos. A MP nº 766 prevê que a adesão ao PRT abrange “os débitos em 
discussão administrativa ou judicial indicados para compor o PRT e a totalidade dos débitos 
exigíveis em nome do sujeito passivo, na condição de contribuinte ou responsável” 
(grifado).  Com base nessa redação, há dúvida se o contribuinte que pretende aderir ao PRT 
estará obrigado parcelar/pagar todos os débitos exigíveis (vencidos até 30 de novembro de 
2016) que possuir.  

 

Débitos inscritos em dívida ativa. O PRT não admite a compensação de créditos para a 
quitação de débitos inscritos em dívida ativa.  Para esses débitos, só será possível o 
parcelamento com quitação em espécie.  

 

E, nesses casos, a inclusão de débitos inscritos em valor superior a R$ 15.000.000,00 só será 
possível mediante apresentação de garantia (carta de fiança ou seguro garantia judicial).  
 

Valores depositados em garantia. Caso existam valores depositados para garantir débito 
que será incluído no PRT, o depósito será automaticamente transformado em pagamento 
definitivo ou convertido em renda da União. 

 

A MP nº 766 prevê que o saldo remanescente após a alocação do valor do depósito ao valor 
da dívida poderá ser quitado de acordo com as condições do PRT. Aparentemente, havendo 
depósito, só será possível compensar créditos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de 
CSLL ou outros créditos se o “abatimento” do depósito não for suficiente para quitar a 
dívida. 

 

Honorários advocatícios. Diferentemente do REFIS, que previa redução total do 
honorários advocatícios devidos à PGFN por ocasião da desistência da discussão judicial, o 
PRT manteve expressamente a exigência desses valores. 

  

Dessa forma, ao desistir da discussão judicial para aderir ao PRT, a pessoa física ou jurídica 
terá também de pagar os honorários advocatícios (calculado mediante aplicação de 
percentuais regressivos, de 20% a 1%, sobre o valor da causa). 
 

Utilização de créditos. Será possível utilizar créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo 
negativa de CSLL apurados até 31 de dezembro de 2015 e declarados até 30 de junho de 
2016. A MP nº 766 não faz referência à data limite para aproveitamento de outros créditos, 
como, por exemplo, saldos negativos. 

 

É possível compensar os débitos próprios incluídos no PRT com créditos de prejuízo fiscal e 
base de cálculo negativa de CSLL de terceiros.  Especificamente, é possível utilizar créditos 
de “responsável tributário ou corresponsável pelo débito, e de empresas controladora e 
controlada, de forma direta ou indireta, ou de empresas que sejam controladas direta ou 
indiretamente por uma mesma empresa, em 31 de dezembro de 2015, domiciliadas no País, 
desde que se mantenham nesta condição até a data da opção pela quitação”. 
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Apesar disso, a utilização de créditos de terceiros é residual, ou seja, só será admitida após a 
utilização de todos os créditos próprios que existirem.  

 

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam 
necessários. 

 

 

Equipe Tributária VBSO 


