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-Parcelamento convencional (Lei nº 10.522/2002) 
a) 60 meses 
- Parcelamentos especiais 
a) 40 parcelamentos em 18 anos; 
b) 180 meses, e em alguns casos, 240 meses; 
c) Anistia de crimes, rolagem de dívida, 

redução/cancelamento de juros e multas e até quitação 
com prejuízos fiscais e BC negativa de CSLL 

 

Parcelamentos Fiscais no Brasil 



- REFIS (Lei nº 9.964/2000): 
129.181 adesões, 90,92% exclusões, 6,81%* quitações 
- PAES (Lei nº 10.864/2003): 
374.719 adesões, 66,32% exclusões, 32,52% quitações 
- PAEX (MP nº 303/2006): 
244.722 adesões, 59,98% exclusões, 38,42% quitações 
- REFIS DA CRISE (Lei nº 11.941/2009): 
886.353 adesões, 33,08% exclusões, 47,25% quitações 

Principais Parcelamentos Especiais 



-PRT (MP nº 766/2017)/PERT (MP nº 783/2017): 
740.311 adesões 
Possibilidade de quitação de 80% da dívida com prejuízos 
fiscais e base de cálculo negativa de CSLL* 
Descontos progressivos dos juros e multa de acordo com o 
número de parcelas; podendo chegar a reduções de 90% 
de juros e de 70% das multas;  
*Possibilidade também no Refis (não previa prazo)  

Principais Parcelamentos Especiais 



- REFIS (Lei nº 9.964/2000): 
8,1% ativos, 88,5% excluídos, 3,4%* quitações 
- PAES (Lei nº 10.864/2003): 
4,2% ativos, 89,3% exclusões, 6,5% quitações 
- PAEX (MP nº 303/2006): 
2,8% ativos, 94,9% exclusões, 2,4% quitações 
- REFIS DA CRISE (Lei nº 11.941/2009): 
37,0%  ativos, 39,1% exclusões, 23,9% quitações 
*Parcelamento do Simples Nacional - 0,523% quitações 

Parcelamentos Especiais (% valores) 



-Elevado índice de exclusões 
-Reduzido índice de quitação da dívida 
-Vantagens crescentes aos contribuintes 
-Número crescente de adesões 
-Ausência de regra restritiva para os inadimplentes e 
condescendência do Governo 
-Possibilidade de migrações para programas mais 
favoráveis aos contribuintes 

Inadimplência e Condescendência  



Nos últimos 18 anos, desde a criação do primeiro REFIS em 
2000, os parcelamentos especiais acarretaram uma 
renúncia fiscal de R$ 176 bilhões (60% da dívida original) 
de créditos tributários. 

Renúncia Fiscal 



LC 101/2000 – LEF: 
Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício 
de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita 
deverá estar acompanhada de estimativa do impacto 
orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar 
sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na 
lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das 
seguintes condições: (...) 

Ausência de estimativa de impacto 

orçamentário-financeiro e a LEF 



Em razão das renúncias fiscais, os frágeis e dependentes 
orçamentos dos Estados e municípios deixaram de 
arrecadar com repasses da União e tributos próprios R$ 
18,22 bilhões e R$ 13,45 bilhões, respectivamente. 

Prejuízos para Estados e municípios 



- Os sucessivos parcelamentos especiais reduzem a 
arrecadação espontânea pelos contribuintes em  
50 bilhões anuais; 
- Como consequência, observa-se um crescimento real 
expressivo do passivo tributário, de R$ 1,1 trilhões em 
2013 para R$ 1,6 trilhões em 2016, ou seja, R$ 500 bilhões 
deixaram de ingressar nos cofres públicos justamente 
quando houve quatro reaberturas do prazo para adesão. 

Reflexos Negativos 



- Concorrência de mercado desleal em prejuízo do 
contribuinte em dia com suas obrigações tributárias 
- No Refis da Crise, desde a opção até a consolidação dos 
valores (25% ativos), por cerca de 2 anos, R$ 100,00 
mensais foram suficientes para que os contribuintes 
obtivessem CPD-EN e pudessem contratar com o poder 
público 

Reflexos Negativos 



- O aumento do passivo tributário e a transferência do 
problema para as gerações futuras 
- Ganhos imorais no mercado financeiro pelo contribuinte 
inadimplente 

Reflexos Negativos 



- Os grandes contribuintes, faturamento superior a R$ 150 
milhões, representam 68,6% dos R$ 160 bilhões da dívida 
de todos os contribuintes que já fizeram uso de 3 ou mais 
vezes dos parcelamentos especiais 
 

Os Beneficiários dos Parcelamentos  



Ao longo de 2013 o Ministério da Fazenda manteve 
negociação com a Vale de uma dívida de R$ 45 bilhões. Em 
09/10/2013 o prazo para adesão ao Refis da Crise é 
reaberto. No dia 27/11/2013 a empresa anuncia que 
desistirá da discussão judicial dos processos e adere ao 
parcelamento especial com reduções próximas às que 
estavam sendo negociadas pelo Governo. 

Para quem são os parcelamentos?  



Conclusões 

- Os dados comprovam a ineficiência dos parcelamentos 
especiais para a recuperação fiscal das empresas 
- O uso reiterado tem deseducado o bom pagador de 
tributos ou, muitas vezes, deixar de pagar é questão de 
sobrevivência na livre concorrência de mercado 
- A grande distorção comprovada levanta suspeitas 
quanto à impessoalidade dos programas e às finalidades 
declaradas para sua criação   


