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MEMORANDO 

PARCELAMENTO DA LEI Nº 11.941/2009 – REABERTURA DE PRAZO E NOVO 

TERMO FINAL DE VENCIMENTO DAS DÍVIDAS 

 
 
Prezado Cliente, 

Foi publicada no Diário Oficial de 20/06/2014 a Lei nº 12.996/2014, que, 

dentre outros, reabriu o prazo para pagamento e parcelamento de débitos 

administrados pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN e pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB, na forma da Lei nº 11.941/2009. 

A novidade em relação às alterações anteriormente promovidas pela Lei nº 

12.973/2014 consiste no período das dívidas abrangidas pelo benefício – até 
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esta última norma, o pagamento à vista ou parcelamento de débitos com as 

condições previstas na Lei nº11.941/2009 abrangia débitos vencidos até 30 de 

novembro de 2008. 

De acordo com a nova lei, até 29 de agosto de 2014 poderão ser pagos ou 

parceladas as dívidas relativas a débitos administrados pela PGFN e pela 

SRFB vencidas até 31 de dezembro de 2013. 

À exceção das antecipações obrigatórias até que ocorra a consolidação, foram 

mantidas todas as demais condições previstas na Lei nº 11.941/2009. 

Diante disso, temos que: 

(i) na hipótese de o valor total da dívida ser até R$ 1.000.000,00 (um 

milhão de reais), deve-se antecipar o correspondente a 10% (dez por 

cento) do montante da dívida objeto de parcelamento, após aplicadas 

as reduções; e 

(ii) na hipótese de o valor total da dívida ser superior a R$ 

1.000.000,00 (um milhão de reais), deve-se antecipar o correspondente a 

20% (vinte por cento) do montante da dívida objeto de parcelamento, 

após aplicadas as reduções. 

Importante esclarecer que “montante da dívida objeto de parcelamento”, para 

fins de enquadramento nos itens (i) ou (ii) acima, corresponde ao valor total na 

data do pedido, sem as reduções previstas na Lei nº 11.941/2009, e que a 

referida antecipação correspondente a 10% ou a 20% do valor da dívida 
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poderá ser paga em até 5 (cinco) parcelas iguais e sucessivas, a partir do mês 

do pedido de parcelamento. 

Por fim, informamos que, uma vez pago o valor total correspondente à 

antecipação, enquanto não consolidada a dívida, o sujeito passivo deverá 

recolher parcela mínima, nas condições estabelecidas na lei, e que apenas 

aqueles que mantiveram regularidade de todas as prestações devidas desde o 

mês de adesão até o mês anterior ao da conclusão da consolidação dos débitos 

é que poderão consolidar suas dívidas vencidas até 31 de dezembro de 2013 

com as reduções previstas na Lei nº 11.941/2009. 

Sendo as considerações para o momento, colocamo-nos à disposição para 

prestar esclarecimentos que julgar necessários. 

Atenciosamente, 

RIVITTI E DIAS ADVOGADOS. 


