
 

Comparação de pontos relevantes do PRT na MP nº 766/17 e no projeto de lei de sua conversão 
(* não contempla outros assuntos que constam do projeto de lei e questões formais, operacionais e demais condições de adesão, manutenção e exclusão do PRT) 

 

Tema MP nº 766/17 Projeto de lei de conversão da MP nº 766/17 

Condições gerais 

Débitos abrangidos 

 

Débitos de natureza tributária ou não 

tributária, inclusive objeto de parcelamentos 

anteriores rescindidos ou ativos, em discussão 

administrativa ou judicial, ou ainda 

provenientes de lançamento de ofício 

efetuados após a publicação desta Medida 

Provisória, desde que o requerimento se dê no 

prazo de adesão 

 

Débitos de natureza tributária ou não 

tributária, inscritos ou não em dívida ativa, 

ajuizados ou não, que não foram declarados 

inconstitucionais pelo Supremo Tribunal 

Federal, inclusive objeto de parcelamentos 

anteriores rescindidos ou ativos, em discussão 

administrativa ou judicial, ou ainda 

provenientes de lançamento de ofício 

efetuados após a publicação desta Lei, desde 

que o requerimento se dê no prazo de adesão 

 

Órgãos de competência de processamento 

do débitos abrangidos 

Secretaria da Receita Federal do Brasil e 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

 

Secretaria da Receita Federal do Brasil, 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,  

Procuradoria-Geral Federal, autarquias, 

inclusive as entidades submetidas ao regime 

autárquico especial, e fundações públicas 

federais 

 

Data de vencimento dos débitos Vencidos até 30 de novembro de 2016 

 

Vencidos até 31 de março de 2017 

 

 

Quem pode aderir 

 

Pessoa física e pessoa jurídica 

 

Pessoa física e pessoa jurídica,  



 

ainda que em recuperação judicial 

Prazo de adesão 

 

Na RFB: de 1º de fevereiro a 31 de maio de 

2017  

 

Na PGFN: período de 6 de março de 2017 a 3 

de julho de 2017, para o parcelamento de 

contribuições previdenciárias / período de 6 de 

fevereiro de 2017 a 5 de junho de 2017: 

demais débitos 

120 dias, a partir da 

regulamentação da Lei 

Vedação ao PRT 

 

- 

 

Débitos decorrentes de acordos de leniência 

Correção das parcelas Taxa SELIC 

 

TJPL 

 

Bônus de adimplência - 

 

A partir de 6 meses de regularidade, a cada 

prestação paga será concedido desconto de 

10% nos juros incidentes sobre a prestação 

mensal, a título de bônus de adimplência 

 

Prazo de parcelamento 

 

Até 120 parcelas 

 

Até 240 parcelas 

Regularidade fiscal ao longo do PRT 

 

Sim 

 

Não 

Possibilidade de futuro reparcelamento de 

débitos do PRT 
Não Sim 



 

Inclusão de todos os débitos exigíveis 

 

Sim 

 

Não.  Apenas aqueles indicados ao PRT. 

Reduções de multa e juros perante a RFB 

Redução de multa de ofício Não 

Pagamento à vista: desconto de 90% das 

multas de ofício, de mora, isoladas e dos juros 

de mora, e de 99% sobre o valor do encargo 

legal e honorários. 

 

Pagamento à vista de, no mínimo, 5% da 

dívida consolidada, em até 5 prestações 

mensais e sucessivas: liquidação 

concomitante do restante em até 150 

prestações mensais e sucessivas, com 

desconto de 85% das multas de ofício, de 

mora, isoladas e dos juros de mora, e de 99% 

sobre o valor do encargo legal e honorários. 

 

Pagamento à vista de, no mínimo, 10% da 

dívida consolidada, em até 10 prestações 

mensais e sucessivas: liquidação 

concomitante do restante em até 180 

prestações mensais e sucessivas, com desconto 

de 80% das multas de ofício, de mora, 

isoladas e dos juros de mora, e de 99%  sobre 

o valor do encargo legal e honorários. 

 



 

Redução de juros de mora Não 

Pagamento à vista de, no mínimo, 20% por 

da dívida consolidada, em até 120 mensais e 

sucessivas: liquidação concomitante do 

restante em até 240 prestações mensais e 

sucessivas, com desconto de 75% das multas 

de ofício, de mora, isoladas e dos juros de 

mora, e de 99% sobre o valor do encargo legal 

e honorários.  

 

Pagamento da dívida consolidada com 

desconto de 70% das multas de ofício, de 

mora, isoladas e dos juros de mora, e de 

99% sobre o valor do encargo legal e 

honorários, em prestações mensais e 

sucessivas, sendo o valor de cada prestação 

determinado pela aplicação dos percentuais 

a seguir sobre a receita bruta do mês 

imediatamente anterior ao do pagamento da 

parcela:  a) 0,3%, no caso de entidade imune 

ou isenta por finalidade ou objeto; b) 0,6%, no 

caso de pessoa jurídica submetida ao regime 

de tributação com base no lucro presumido; c) 

1,2%, no caso de pessoa jurídica submetida ao 

regime de tributação com base no lucro real, 

relativamente às receitas decorrentes das 

atividades comerciais, industriais, médico-

hospitalares, de transporte, de ensino e de 

construção civil; d) 1,5%, nos demais casos 

 

Reduções de multa e juros perante a PGFN 



 

Redução de multa de ofício Não 

Pagamento à vista, com desconto de 50% 

das multas de ofício, de mora, isoladas e 

90% dos juros de mora, e de 99% sobre o 

valor do encargo legal e honorários.  

 

Pagamento à vista de, no mínimo, 5% da 

dívida consolidada, em até cinco prestações 

mensais e sucessivas: liquidação 

concomitante do restante em até 150 

prestações mensais e sucessivas, com desconto 

de 45% das multas de ofício, de mora, 

isoladas e 85% dos juros de mora, e de 99% 

sobre o valor do encargo legal e honorários. 

 

Pagamento à vista de, no mínimo, 10% da 

dívida consolidada, em até 10 prestações 

mensais e sucessivas: liquidação 

concomitante do restante em até cento e 

oitenta prestações mensais e sucessivas, com 

desconto de 40% das multas de ofício, de 

mora, isoladas e 80% dos juros de mora, e de 

99% sobre o valor do encargo legal e 

honorários. 

 

Pagamento à vista de, no mínimo, 20% por 

cento da dívida consolidada, em até 20 

prestações mensais e sucessivas: liquidação 

concomitante do restante em até 240 

prestações mensais e sucessivas, com desconto 

de 35% das multas de ofício, de mora, 



 

Redução de juros de mora Não 

isoladas e 75% dos juros de mora, e de 99% 

sobre o valor do encargo legal e honorários. 

 

Pagamento da dívida consolidada com 

desconto de 30% das multas de ofício, de 

mora, isoladas e 70% dos juros de mora, e 

de 99% sobre o valor do encargo legal e 

honorários, em prestações mensais e 

sucessivas, cujo valor de cada prestação 

será determinado pela aplicação dos 

percentuais a seguir sobre a receita bruta 

do mês imediatamente anterior ao do 

pagamento da parcela: a) 0,3%, no caso de 

entidade imune ou isenta por finalidade ou 

objeto; b) 0,6%, no caso de pessoa jurídica 

submetida ao regime de tributação com base 

no lucro presumido; c) 1,2%, no caso de 

pessoa jurídica submetida ao regime de 

tributação com base no lucro real, 

relativamente às receitas decorrentes das 

atividades comerciais, industriais, médico-

hospitalares, de transporte, de ensino e de 

construção civil; d) 1,5%, nos demais casos. 

Utilização de créditos tributários 

Débitos administrados pela RFB Sim Sim 

Débitos administrados pela PGFN Não Sim 



 

Utilização de créditos de PF e BNCSLL? Sim. Próprios ou ou do 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 

Sim. Próprios ou do 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 ou mais 

pessoas físicas ou jurídicas ou pela 

combinação de ambas, em 31 de dezembro 

de 2016, domiciliadas no País 

Data-base do PF e BNCSLL Apurados até 31 de dezembro de 2015 e 

declarados até 29 de julho de 2016 

Apurados até 31 de dezembro de 2015 e 

declarados até 29 de julho de 2016 

Valor de crédito de PF e BNCSLL 

utilizável 
34% x (PF + BNCSLL) (2,5 x 34%) x (PF + BNCSLL) 

Utilização de outros créditos tributários? Sim.  Créditos próprios. 

Sim. de outros créditos próprios e/ou de 

terceiros relativos aos tributos administrados 

pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; 

de créditos provenientes de precatórios 

federais próprios ou de terceiros; e em espécie, 

deduzidos eventuais depósitos judiciais, ou em 

dação em pagamento de bem imóvel, oferecido 

e aceito pela União, em garantia de execução 

fiscal. 

 

Poderão ser cedidos, entre contribuintes, 

créditos apurados de Imposto sobre Produtos 

Industrializados - IPI, Contribuição para o 

Financiamento da Seguridade Social - 

COFINS e da Contribuição ao Programa de 

Integração Social e Programa de Formação do 

Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP 



 

Tributação do valor de descontos e de 

créditos utilizados? 
Não tratava da questão 

Não será computada na apuração do lucro real, 

na base de cálculo da Contribuição Social 

sobre o Lucro Líquido - CSLL, da 

Contribuição para o PIS/Pasep e Contribuição 

para o Financiamento da Seguridade Social – 

Cofins, a variação patrimonial positiva 

decorrente da liquidação de débitos por meio 

dos créditos fiscais próprios, relativos a 

tributos administrados pela Secretaria da 

Receita Federal do Brasil, inclusive quando 

decorrentes da redução do valor das multas, 

dos juros e dos encargos legais previstos neste 

artigo, em razão do registro contábil dos ativos 

correspondentes ao prejuízo fiscal e à base de 

cálculo negativa da CSLL utilizados para 

pagamento dos débitos fiscais 

 


