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1 LEGISLAÇÃO 

 

 Lei Complementar nº 155/2016 

 Resolução CGSN nº 132/2016 

 Instrução Normativa RFB nº 1.677/2016 

 Portaria PGFN nº 1.110/2016 
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1 ADESÃO 

 

• Prazo de adesão: de 12/12/2016 até 10/03/2017. 

• Forma de Adesão: Portal e-CAC da RFB e da PGFN 

(https://idg.receita.fazenda.gov.br/ e http://www.pgfn.fazenda.gov.br/) 

• Implica:  

•  Desistência compulsória e definitiva de parcelamentos em curso; 

• Confissão irrevogável e irretratável da totalidade dos débitos. 

• O pagamento tempestivo da 1ª parcela dará efeito ao pedido de 

parcelamento e vencerá no menor prazo entre: 

• O 2º dia após o pedido de parcelamento; 

• A data de vencimento da multa de ofício, ainda não vencida; 

• O último dia útil do mês do pedido de parcelamento. 
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DÉBITOS PARCELÁVEIS 

• Vencidos até a competência do mês de maio de 2016; 

 
• Constituídos ou não; 

 

• Exigibilidade suspensa ou não; 

 

• Parcelados anteriormente ou não; 

 

• Na RFB, abrange a totalidade dos débitos; 

 

• Na PGFN, as inscrições selecionadas no momento da adesão 
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DÉBITOS NÃO PARCELÁVEIS 

• Vencidos após a competência do mês de maio de 2016 (poderá fazer 

parcelamento ordinário em 60 meses). 

• ICMS e de ISS inscritos em dívida ativa do respectivo ente; 

• Multas por descumprimento de obrigação acessória; 

• Sujeito passivo com falência decretada; 

• Contribuição Patronal Previdenciária tributada com base: 

 - Nos Anexos IV e V da LC 123/2006, até 31 dezembro de 2008; 

 - No Anexo IV da Lei complementar nº 123/2006, a partir de 1º de 

janeiro de 2009. 

• Art. 13, § 1º da LC nº 123/2006: retenção na fonte ou passíveis de 

desconto de terceiros ou de sub-rogação e fatos geradores antes da 

opção pelos simples nacional; 

• Lançamento de Ofício pela RFB antes do Sefisc. 
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1 DESISTÊNCIA DE PARCELAMENTOS ANTERIORES 

• Portal e-CAC da RFB e da PGFN (https://idg.receita.fazenda.gov.br/ e 

http://www.pgfn.fazenda.gov.br/); 

• Os parcelamentos anteriores rescindidos não serão restabelecidos na hipótese 

de pedidos sem efeito. 
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1 DÉBITOS EM DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL 

• Comprovar a desistência expressa e irrevogável da impugnação ou do 

recurso administrativo, ou da ação judicial; 

• Cumulativamente, a renúncia a quaisquer alegações de direito; 

• A comprovação será feita com: 

  - A apresentação da 2ª (segunda) via da petição de desistência 

deferida pelo juízo ou de certidão homologatória da desistência; 

  - Requerimento na forma do Anexo Único da IN RFB nº 1.677/2016. 

• Prazo:  

 - RFB: até 10/02/2017; 

 - PGFN: até 10/03/2017. 
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1 CONSOLIDAÇÃO 

• Dívida consolidada na data do pedido de parcelamento: 

 - principal; 

 - multa de mora; 

 - multa de ofício; e 

 - juros de mora. 

 

• Aplicação das reduções das multas de lançamento de ofício nos seguintes 

percentuais: 

 - 40% (quarenta por cento), se o parcelamento for solicitado no prazo de 

30 (trinta) dias da ciência do lançamento; ou 

 - 20% (vinte por cento), se o parcelamento for solicitado no prazo de 30 

(trinta) dias da ciência da decisão administrativa de 1ª (primeira) instância. 
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1 PARCELAS 

• O valor das prestações será obtido mediante divisão da dívida consolidada 

pelo número máximo de até 120 (cento e vinte) parcelas, observado o valor 

mínimo de R$ 300,00 (trezentos reais) por parcela. 

 

• O valor de cada prestação, inclusive da parcela mínima, será acrescido de 

juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de 

Custódia (Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a 

partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do 

pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que o pagamento 

estiver sendo efetuado. 
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• 3 (três) parcelas, consecutivas ou não; ou 

• Saldo devedor após a data de vencimento da última parcela; 

• É considerada inadimplida a parcela parcialmente paga. 

RESCISÃO 
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SITUAÇÕES ESPECÍFICAS 

• Inscrições que possuem competências abrangidas pelo parcelamento 

(competências até maio de 2016) e não abrangidas pelo parcelamento 

(posteriores a maio de 2016). 

 - Antes de acessar o e-CAC da PGFN para fazer o pedido de adesão, o 

contribuinte deverá, até o dia 10 de março de 2017, apresentar o formulário 

Requerimento de Revisão e Extinção da Dívida Ativa, juntamente com demais 

documentos (RG, documento de representação, se for o caso), para solicitar o 

desmembramento da inscrição em dívida. 

• Débitos com exigibilidade suspensa por decisão judicial. 

 - Antes de acessar o e-CAC da PGFN para fazer o pedido de adesão, o 

contribuinte deverá, até o dia 10 de março de 2017, apresentar "Requerimento de 

Revisão de Dívida Inscrita", para solicitar a alteração da situação da inscrição em 

dívida ativa, e comprovar a desistência expressa e irrevogável da ação judicial, e, 

cumulativamente, a renúncia a quaisquer alegações de direito sobre as quais se 

funde a ação judicial. 


