
 

 

 

 

M E M O R A N D O  A O S  C L I E N T E S 

 

 

Regulamentação da Lei nº 11.941/09 (conversão da 

Medida Provisória nº 449/08) acerca do pagamento e 

parcelamento de débitos federais Data 27/07/2009 

 

Foi publicada, no Diário Oficial da União do último dia 23, a Portaria Conjunta 
PGFN/RFB nº 06/09, que traz a regulamentação para pagamento e parcelamento de 
débitos perante a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e Receita Federal 
do Brasil (RFB), previstos na Lei nº 11.941/09 (MP 449/08). 
 
Dentre as disposições que entendemos relevantes, destacamos as seguintes: 
 

a) a adesão aos parcelamentos ou o pagamento à vista com utilização de prejuízo 
fiscal ou de base negativa de CSLL deverá ser requerida nas páginas 
eletrônicas da PGFN ou da RFB, no período compreendido entre 17/08/09 e  
30/11/09; 
 

b) o pagamento da primeira prestação dos parcelamentos deverá ocorrer até o 
último dia do mês em que formalizado o requerimento de adesão, não 
produzindo efeitos o pedido desacompanhado do aludido pagamento (caso o 
contribuinte não efetue o pagamento da primeira prestação, poderá efetuar 
novo requerimento e pagamento da primeira parcela até 30/11/09); 
 

c) após o requerimento de adesão aos parcelamentos, será divulgado, nas 
páginas da PGFN e RFB, o prazo para que o sujeito passivo apresente as 
informações necessárias à consolidação do parcelamento (a não apresentação 
das informações acarretará o cancelamento do pedido, sem restabelecimento 
dos parcelamentos rescindidos); 
 

d) considera-se deferido o pedido de parcelamento na data em que o contribuinte 
concluir a apresentação das informações necessárias à consolidação, 
retroagindo seus efeitos à data da formalização do pedido; 
 

e) as prestações devidas e os valores de parcela mínima serão acrescidos de 
juros correspondentes à taxa SELIC; 
 

f) com relação aos débitos com exigibilidade suspensa, deverá o contribuinte 
desistir da defesa, recurso ou ação judicial no prazo de 30 (trinta) dias do 
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deferimento do parcelamento ou do pagamento à vista, renunciando ao direito 
sobre o qual se funda a ação ou a defesa administrativa; 
 

g) com relação aos débitos suspensos por depósito judicial ou administrativo, a 
dívida será consolidada com os benefícios da Lei e somente após haverá a 
conversão dos depósitos em renda da União, sendo o saldo passível de 
levantamento pelo contribuinte; 
 

h) os contribuintes que aderiram às regras estipuladas pela MP 449/08 serão 
automaticamente direcionados para o novo parcelamento, de acordo com a 
modalidade compatível, salvo manifestação expressa em sentido contrário; 
 

i) os códigos de receita para os parcelamentos ou o pagamento à vista com 
utilização de prejuízo fiscal ou de base negativa de CSLL serão divulgados pela 
RFB (quanto ao pagamento à vista, os códigos de receita permanecem os 
mesmos); e 
 

j) restou expressamente vedada a possibilidade de o contribuinte utilizar-se de 
compensação para extinção dos débitos com as reduções previstas. 

 
Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais, bem como 
para auxiliar na adoção das providências tendentes à adesão aos parcelamentos ou 
pagamento à vista, inclusive análise jurídica dos casos cuja adesão se mostre 
conveniente em razão de entendimentos já firmados pelo Poder Judiciário ou pela 
Administração Pública. 
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