
MEMORANDO 

 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 685/2015 – PRORELIT – PARCELAMENTO – 

PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES À RECEITA FEDERAL – ATUALIZAÇÃO 

MONETÁRIA DE TAXAS 
 

Prezado Cliente, 

Comunicamos a publicação, no dia 22 de julho de 2015, da Medida Provisória 

nº 685/2015, que institui o Programa de Redução de Litígios Tributários – 

PRORELIT, além de criar obrigações de informação à administração tributária 

federal pelo contribuinte de operações e atos que acarretem supressão, 

redução ou diferimento de tributos, e autorizar atualização monetária de taxas 

pelo Poder Executivo federal. 

PROGRAMA DE REDUÇÃO DE LITÍGIOS TRIBUTÁRIOS – PRORELIT 

A Medida Provisória institui novo programa de quitação de débitos de 

natureza tributária administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. O PRORELIT abrange débitos 

vencidos até o dia 30 de junho de 2015 e em discussão administrativa ou 

judicial e permite a utilização de créditos de prejuízos fiscais e de base de 

cálculo negativa de CSLL apurados até 31 de dezembro de 2013 e declarados 

até 30 de junho de 2015. 

De acordo com a norma, o sujeito passivo deve requerer a quitação de seus 

débitos no âmbito do PRORELIT até 30 de setembro de 2015, sendo certo que 

tal requerimento importa confissão irrevogável e irretratável dos débitos 

indicados, bem como configura confissão extrajudicial nos termos do Código 

de Processo Civil. 

A quitação dos débitos abrangidos pelo programa e na forma dele está sujeita 

às seguintes condições: 

(i) pagamento em espécie de, ao menos, 43% do valor consolidado dos 

débitos indicados para quitação, até o último dia útil do mês de 

apresentação do requerimento; 

(ii) quitação do saldo remanescente por utilização de créditos de prejuízos 

fiscais e base de cálculo negativa da CSLL; 

(iii) comprovação de desistências expressa e irrevogável de recursos em 

processos administrativos e judiciais; 

(iv) impossibilidade de pagamento de débitos consolidados em 

parcelamentos anteriores; 



Relativamente aos créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa de 

CSLL passíveis de utilização na quitação dos débitos, a Medida Provisória 

estabeleceu que seriam determinados mediante a aplicação dos seguintes 

percentuais: 

(i) 25% sobre o montante do prejuízo fiscal; 

(ii) 15% sobre a base de cálculo negativa da CSLL, para pessoas jurídicas 

de seguros privados, de capitalização e as referidas na Lei 

Complementar nº 105/2001, segundo o inciso II do art. 4º da Medida 

Provisória; e 

(iii) 9% sobre a base de cálculo negativa da CSLL para as demais pessoas 

jurídicas. 

Vale notar que, após a utilização de todos os créditos próprios, a Medida 

Provisória nº 685/2015 possibilita a utilização de créditos entre pessoas 

jurídicas controladora e controlada, de forma direta ou indireta, entre pessoas 

jurídicas controladas direta ou indiretamente por uma mesma empresa em 31 

de dezembro de 2014 e desde que mantida a condição até a data da opção pela 

quitação na forma do PRORELIT, bem como a utilização dos créditos de 

responsável tributário ou corresponsável pelo crédito tributário em 

contencioso administrativo ou judicial. 

Ressalta-se ainda que, na hipótese de indeferimento dos créditos, à pessoa 

jurídica é concedido o prazo de 30 dias para efetuar o pagamento em espécie 

do saldo remanescente dos débitos indicados. A análise do pedido de quitação 

se submete ao prazo de 5 anos, contados da data de apresentação do pedido, e 

sua homologação extingue o crédito tributário. 

PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES À ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA FEDERAL 

A Medida Provisória nº 685/2015 ainda cria a obrigação, para o sujeito 

passivo, de declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil o conjunto de 

operações, envolvendo atos ou negócios jurídicos, que acarretem a supressão, 

redução ou diferimento de tributos, até 30 de setembro de cada ano, quando 

ocorrer uma das seguintes hipóteses: 

(i) o conjunto de operações não possuir razões extra tributárias relevantes; 

(ii) a forma do negócio jurídico não for usual; ou 

(iii) tratar-se de ato específico previsto em ato da SRFB. 

Importante frisar que a declaração instituída pela Medida Provisória não terá 

caráter de processo de consulta e poderá implicar recolhimento ou 

parcelamento dos tributos devidos na hipótese em que a Receita Federal do 

Brasil não reconheça, para fins tributários, as operações declaradas pelo 

sujeito passivo. 



Ainda, a declaração será considerada ineficaz se (i) apresentada por quem não 

for sujeito passivo das obrigações tributárias resultantes das operações 

declaradas, (ii) for omissa em relação a informações essenciais para 

compreensão dos atos, (iii) contiver hipótese de falsidade material ou 

ideológica, ou (iv) envolver interposição fraudulenta de pessoas.  

Não apresentada a declaração ou ocorrendo qualquer das situações que 

ensejam sua ineficácia, caracterizar-se-á omissão dolosa com intuito de 

sonegação ou fraude e os tributos devidos serão cobrados com acréscimo de 

juros de mora e multa. 

Ademais, à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional caberá a edição de atos que disciplinem a forma, o prazo e 

as condições de apresentação da declaração. 

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TAXAS PELO PODER EXECUTIVO FEDERAL 

Por fim, a Medida previu a possibilidade de que o Poder Executivo federal 

promova a atualização monetária de diversas taxas, dentre as quais aquelas 

relacionadas às atividades de fiscalização da ANVISA e do INMETRO, e de 

fiscalização do mercado de valores mobiliários e de mercados de seguro e 

resseguro, de capitalização e previdência complementar aberta. 

Sendo o que nos cumpria informar, colocamo-nos à disposição para eventuais 

esclarecimentos que se façam necessários. 

Atenciosamente, 

RIVITTI E DIAS ADVOGADOS 

Rua Padre João Manuel, 755 – 14º Andar, 01411-001, São Paulo, SP 

T.: +55 (11) 3568-3168 

F.: +55 (11) 3568-3180 

Brasil 
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