
 

 
 

EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA / 04 DE JANEIRO / N° 02 / 2017 

 

Publicada a Medida Provisória que institui o Programa de 

Regularização Tributária junto à Receita Federal do Brasil e à 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional  

 

Foi publicada em 04 de janeiro de 2017, a Medida Provisória nº 766 (“MP 766”) 

que instituiu o Programa de Regularização Tributária (“PRT”) junto à Receita 

Federal do Brasil (“RFB”) e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

(“PGFN”). 

Nos termos do §1º do artigo 1º da MP 766, poderão ser quitados os débitos de 

natureza tributária ou não tributária, vencidos até 30 de novembro de 2016, de 

pessoas físicas e jurídicas, 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 ocorra até 120 dias, contados a 

partir da regulamentação estabelecida pela RFB e pela PGFN e abrangerá 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. 

 

No âmbito da RFB, o sujeito passivo que aderir ao PRT poderá liquidar os 

débitos mediante a opção por uma das seguintes modalidades: 

I - pagamento à vista e em espécie de, no mínimo, vinte por cento do valor da 

dívida consolidada e liquidação do restante com a utilização de créditos de 

prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido - CSLL ou com outros créditos próprios relativos aos tributos 

administrados pela RFB; 



II - pagamento em espécie de, no mínimo, vinte e quatro por cento da dívida 

consolidada em vinte e quatro prestações mensais e sucessivas e liquidação do 

restante com a utilização de créditos de prejuízo fiscal e base de cálculo 

negativa da CSLL ou com outros créditos próprios relativos aos tributos 

administrados pela RFB; 

III - pagamento à vista e em espécie de vinte por cento do valor da dívida 

consolidada e parcelamento do restante em até noventa e seis prestações 

mensais e sucessivas; e 

IV - pagamento da dívida consolidada em até cento e vinte prestações mensais 

e sucessivas, calculadas de modo a observar os seguintes percentuais 

mínimos, aplicados sobre o valor da dívida consolidada: 

a) da primeira à décima segunda prestação - 0,5% (cinco décimos por cento); 

b) da décima terceira à vigésima quarta prestação - 0,6% (seis décimos por 

cento); 

c) da vigésima quinta à trigésima sexta prestação - 0,7% (sete décimos por 

cento); e 

d) da trigésima sétima prestação em diante - percentual correspondente ao 

saldo remanescente, em até oitenta e quatro prestações mensais e sucessivas. 

Na liquidação dos débitos na forma prevista nos itens I e II acima, poderão ser 

utilizados créditos de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da CSLL 

apurados até 31 de dezembro de 2015 e declarados até 30 de junho de 2016, 

próprios, do responsável tributário ou do 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. 

Na hipótese de indeferimento dos créditos mencionados acima, no todo ou em 

parte, será concedido o prazo de 30 dias (trinta dias) para que o sujeito passivo 

efetue o pagamento em espécie dos débitos amortizados indevidamente com 

créditos não reconhecidos pela RFB, inclusive aqueles decorrentes de prejuízo 

fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL. A falta de pagamento no 

mencionado prazo implicará a exclusão do devedor do PRT e o 

restabelecimento da cobrança dos débitos remanescentes. 

 

No âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o sujeito passivo que 

aderir ao PRT poderá liquidar os débitos de que trata o art. 1º, inscritos em 

Dívida Ativa da União, da seguinte forma: 

I - pagamento à vista de vinte por cento do valor da dívida consolidada e 

parcelamento do restante em até noventa e seis parcelas mensais e 

sucessivas; ou 



II - pagamento da dívida consolidada em até cento e vinte parcelas mensais e 

sucessivas, calculadas de modo a observar os seguintes percentuais mínimos, 

aplicados sobre o valor consolidado: 

a) da primeira à décima segunda prestação - 0,5% (cinco décimos por cento); 

b) da décima terceira à vigésima quarta prestação - 0,6% (seis décimos por 

cento); 

c) da vigésima quinta à trigésima sexta prestação - 0,7% (sete décimos por 

cento); e 

d) da trigésima sétima prestação em diante - percentual correspondente ao 

saldo remanescente em até oitenta e quatro prestações mensais e sucessivas. 

O parcelamento de débitos cujo valor consolidado seja igual ou superior a R$ 

15.000.000,00 (quinze milhões de reais) depende da apresentação de carta de 

fiança ou seguro garantia judicial, observados os requisitos definidos em ato do 

Procurador-Geral da Fazenda Nacional. 

O valor mínimo de cada prestação mensal dos parcelamentos mencionados 

acima será de: (i) R$ 200,00 (duzentos reais), quando o devedor for pessoa 

física; e (ii) R$ 1.000,00 (mil reais), quando o devedor for pessoa jurídica. 

Para incluir no PRT débitos que se encontrem em discussão administrativa ou 

judicial, o sujeito passivo deverá desistir previamente das impugnações ou dos 

recursos administrativos e das ações judiciais que tenham por objeto os débitos 

que serão quitados, e renunciar a quaisquer alegações de direito sobre as 

quais se fundem as referidas impugnações e recursos ou ações judiciais, e 

protocolar, no caso de ações judicias, requerimento de extinção do processo 

com resolução do mérito, nos termos da alínea "c" do inciso III do caput do art. 

487 da Lei nº 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil. 

 

Ressaltamos por fim que a MP 766 ainda deverá ser aprovada pelo Congresso 

Nacional e convertida em lei, bem como regulamentada por RFB e PGFN. 

 

Este boletim contou com a colaboração do sócio Tiago Dockhorn e dos 

advogados Andre Menon e Camila Bacellar. 

 
 

 
Nota: Em caso de dúvidas, pedimos a gentileza de entrar em contato  através do e-mail: 

sicap@andap.org.br, ou preenchendo o formulário de consulta em nossos sites: 
www.andap.org.br ou www.sicap-sp.org.br 

mailto:sicap@andap.org.br
http://www.andap.org.br/
http://www.sicap-sp.org.br/

