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São Paulo, 16 de outubro de 2013. 

 

MEMORANDO 

LEI Nº 12.865, DE 9 DE OUTUBRO DE 2013 – DOU 10.10.2013 

 

Prezado Cliente, 

 

Em 10 de outubro de 2013, foi publicada a Lei n.º 12.865, que, dentre outras 

alterações promovidas na legislação tributária, objeto de memorando enviado 

na mesma data, tratou de parcelamentos de débitos para com a Secretaria da 

Receita Federal do Brasil e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, 

conforme considerações abaixo. 

 

I. REABERTURA DO PRAZO PARA ADESÃO AO PARCELAMENTO DE QUE 

TRATA A LEI Nº 11.941/2009 

 

As novas adesões, que deverão ocorrer até o dia 31 de dezembro de 2013, estão 

sujeitas aos mesmos benefícios e prazos anteriormente concedidos, com o 
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pagamento à vista ou parcelado em até 180 meses e descontos de até 100% da 

multa, 45% dos juros, 40% das multas isoladas e 100% dos encargos legais.  

 

Ainda, a regra em relação ao período das dívidas manteve-se inalterada, 

podendo ser incluídos somente débitos vencidos até 30 de novembro de 2008, 

de pessoas físicas ou jurídicas, com exigibilidade suspensa ou não, inscritos ou 

não em dívida ativa, mesmo que em fase de execução fiscal já ajuizada. 

 

Importante a ressalva de que não será objeto de parcelamento o débito que já 

tenha sido parcelado nos termos da Lei n.º 11.941/2009, ou seja, o débito que 

porventura foi excluído do parcelamento não poderá ser reincluído. 

 

Cumpre destacar que, enquanto não consolidada a dívida, o contribuinte 

deverá calcular e recolher mensalmente parcela equivalente ao maior valor 

entre:  

(i) o montante dos débitos objeto do parcelamento dividido pelo 

número de prestações pretendidas; e  

(ii) os valores de R$ 50,00, no caso de pessoa física e de R$ 100,00, no 

caso de pessoa jurídica, ou o montante de 85% do valor da última 

parcela devida no mês anterior ao da edição da Medida Provisória 

n.º 449, de 03 de dezembro de 2008, nos casos de migração de saldo 

remanescente de parcelamentos anteriores ao da Lei nº 11.941/2009. 

 

A esse respeito, esclarecemos que a Lei nº 12.865/13 não foi expressa quanto à 

parcela mínima aplicável ao saldo remanescente do REFIS I; nos termos da Lei 

nº 11.941/09,  a parcela mínima, neste caso, seria de 85% da média das 12 

últimas parcelas devidas antes da publicação da MP 449/08. 
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Ainda, sempre válido lembrar que, por ocasião da consolidação, será exigida a 

regularidade do pagamento de todas as parcelas devidas. 

 

II. NOVOS PARCELAMENTOS INSTITUÍDOS 

 

De acordo com os artigos 39 e 40 da Lei n.º 12.865/2013, dois novos 

parcelamentos foram instituídos.  

 

O primeiro para pagamento à vista ou de parcelamento dos débitos devidos 

por instituições financeiras e companhias seguradoras, relativos à 

Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS e à Contribuição para 

o Financiamento da Seguridade Social – COFINS de que trata a Lei n.º 

9.718/1998 e a débito objeto de discussão judicial relativa à exclusão do ICMS 

da base de cálculo do PIS e da COFINS. 

 

Para estes casos, os benefícios concedidos para o pagamento à vista ou 

parcelados em até 60 prestações são de até 100% das multas de mora e de 

ofício, 80% das multas isoladas, 45% dos juros e 100% dos encargos legais. 

Caso a opção seja por parcelar o débito, será devida uma entrada de 20% do 

valor e o restante em parcelas mensais. 

 

É também condição para fruição dos benefícios a comprovação da desistência 

expressa e irrevogável, bem como renuncia a qualquer alegação de direito 

sobre as quais se fundam todas as ações judiciais que tenham por objeto os 

tributos objeto de parcelamento.  
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Caso exista depósito vinculado aos débitos objeto de parcelamento, este será 

automaticamente convertido em pagamento definitivo, aplicando-se as 

reduções previstas. 

 

Ainda, enquanto não consolidada a dívida, o contribuinte deverá calcular e 

recolher mensalmente parcela equivalente ao montante dos débitos objeto do 

parcelamento, dividido pelo número de prestações pretendidas. 

 

Por seu turno, o segundo parcelamento estabelece a possibilidade de 

pagamento à vista ou de parcelamento de débitos relativos ao Imposto sobre a 

Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e à Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido (CSLL), decorrentes da aplicação do artigo 74 da Medida Provisória 

n.º 2.158-35, de 24 de agosto de 2001. 

 

Especificamente em relação a este parcelamento, em caso de pagamento à 

vista, o contribuinte será beneficiado com a redução de 100% das multas de 

mora, de ofício e das multas isoladas, dos juros de mora e do valor do encargo 

legal. Entretanto, caso a opção seja por parcelar o débito, será devida uma 

entrada de 20% do valor e o restante em parcelas mensais, com benefício da 

redução de 80% das multas de mora e de ofício, 80% das multas isoladas, 40% 

dos juros e 100% dos encargos legais. 

 

Ainda, para inclusão de débito no parcelamento, com exigibilidade suspensa 

em razão da apresentação de defesa administrativa ou da concessão de 

medida liminar ou de tutela antecipada em ações, que não em Mandado de 

Segurança, o contribuinte deverá desistir expressamente e de forma 

irrevogável, total ou parcialmente, da impugnação ou do recurso interposto, 
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ou da ação judicial proposta, bem como, cumulativamente, renunciar a 

qualquer alegação de direito sobre as quais se fundam os referidos processos 

administrativos e as ações judiciais correlatos. 

 

Assim como no parcelamento anteriormente referenciado, caso exista depósito 

vinculado aos débitos objeto de parcelamento, este será automaticamente 

convertido em pagamento definitivo, aplicando-se as reduções previstas. 

 

E mais, este parcelamento admite a utilização de Prejuízo Fiscal e de Base de 

Cálculo Negativa de CSLL próprios e de empresas controladas em 31 de 

dezembro de 2011, domiciliadas no Brasil, desde que continuem sob seu 

controle até a data da opção pelo pagamento ou parcelamento. 

 

Nesta hipótese, o valor a ser utilizado será determinado à razão de 25% do 

montante de Prejuízo Fiscal ou de 9% da Base de Cálculo Negativa de CSLL. 

Caso os valores sejam incorridos por empresas controladas, somente será 

admitida a utilização dos valores verificados até 31 de dezembro de 2011. 

 

Cumpre ainda ressaltar que a dívida objeto do parcelamento será consolidada 

na data do seu requerimento e será dividida pelo número de parcelas, que não 

poderão ser inferiores a R$ 300.000,00. 

 

Saliente-se que, para os dois novos parcelamentos referenciados, o pedido de 

pagamento à vista ou de parcelamento deverá ser efetuado até 29 de 

novembro de 2013, sendo admitida a inclusão dos débitos vencidos até 31 de 

dezembro de 2012, constituídos ou não, com exigibilidade suspensa ou não, 

inscritos ou não em dívida ativa, mesmo que em fase de execução fiscal já 
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ajuizada ou que tenham sido objeto de parcelamento anterior não 

integralmente quitado, ainda que excluído por falta de pagamento, 

independendo de apresentação de garantia, mas sendo mantidas aquelas 

decorrentes de débitos migrados de outros parcelamentos ou de execução 

fiscal. 

 

Em ambas as hipóteses, caso o contribuinte possua ação judicial em que se 

discuta o restabelecimento de sua opção ou a sua reinclusão em outros 

parcelamentos, para fazer jus a adesão aos novos parcelamentos, deverá 

desistir e renunciar a qualquer alegação de direito sobre a qual se funda a ação 

judicial, protocolando, até o prazo final para adesão ao parcelamento (29 de 

novembro de 2013), requerimento de extinção do processo com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 269, inciso V, do Código de Processo Civil. 

 

Por fim, ressalta-se que os procedimentos necessários para a formalização da 

adesão ao parcelamento previsto na Lei n.º 11.941/09 e aos novos 

parcelamentos instituídos ainda serão objeto de regulamentação pela Receita 

Federal do Brasil e pela Procuradoria da Fazenda Nacional. 

 

Sendo que nos cumpria informar, colocamo-nos à disposição de V. Sas. para 

auxiliá-los com o que for necessário e, ainda, aproveitamos a oportunidade 

para questioná-lo quanto ao interesse em avaliarmos os casos que estão sob o 

nosso patrocínio, para eventual ingresso em algum dos aludidos 

parcelamentos. 

 

Atenciosamente, 

RIVITTI E DIAS ADVOGADOS. 


