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Parcelamento 

CTN. Art. 155-A. O parcelamento será concedido na forma e condição 

estabelecidas em lei específica. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) 

§ 1o Salvo disposição de lei em contrário, o parcelamento do crédito 

tributário não exclui a incidência de juros e multas.  

§ 2o Aplicam-se, subsidiariamente, ao parcelamento as disposições 

desta Lei, relativas à moratória.  
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Parcelamento 

Lei 10.522/02. O parcelamento será concedido na forma e condição 

estabelecidas em lei específica. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) 

§ 1o Salvo disposição de lei em contrário, o parcelamento do crédito 

tributário não exclui a incidência de juros e multas.  

§ 2o Aplicam-se, subsidiariamente, ao parcelamento as disposições 

desta Lei, relativas à moratória.  
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Parcelamento 

Lei 10.522/02. Art. 10. Os débitos de qualquer natureza para com a 

Fazenda Nacional poderão ser parcelados em até sessenta parcelas 

mensais, a exclusivo critério da autoridade fazendária, na forma e 

condições previstas nesta Lei. 

 

Parágrafo único.  
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Parcelamento 

Lei 10.522/02. Art. 11.  O parcelamento terá sua formalização 

condicionada ao prévio pagamento da primeira prestação, conforme o 

montante do débito e o prazo solicitado, observado o disposto no § 1o 

do art. 13 desta Lei.  

§ 2o Enquanto não deferido o pedido, o devedor fica obrigado a 

recolher, a cada mês, como antecipação, valor correspondente a uma 

parcela. 

§ 3o O não-cumprimento do disposto neste artigo implicará o 

indeferimento do pedido. 
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Parcelamento 

Lei 10.522/02. Art. 11. § 1o Observados os limites e as condições 

estabelecidos em portaria do Ministro de Estado da Fazenda, em se 

tratando de débitos inscritos em Dívida Ativa, a concessão do 

parcelamento fica condicionada à apresentação, pelo devedor, de 

garantia real ou fidejussória, inclusive fiança bancária, idônea e 

suficiente para o pagamento do débito, exceto quando se tratar de 

microempresas e empresas de pequeno porte optantes pela inscrição 

no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das 

Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – Simples, de que 

trata a Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996. 
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Parcelamento 

Lei 10.522/02. Art. 12.  O pedido de parcelamento deferido constitui 

confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do 

crédito tributário, podendo a exatidão dos valores parcelados ser objeto 

de verificação.  

§ 1o  Cumpridas as condições estabelecidas no art. 11 desta Lei, o 

parcelamento será: 

I – consolidado na data do pedido; e 

II – considerado automaticamente deferido quando decorrido o prazo 

de 90 (noventa) dias, contado da data do pedido de parcelamento sem 

que a Fazenda Nacional tenha se pronunciado 
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Parcelamento 

Lei 10.522/02. Art. 12.   

§ 2o  Enquanto não deferido o pedido, o devedor fica obrigado a 

recolher, a cada mês, como antecipação, valor correspondente a uma 

parcela.  

§ 3o O não-cumprimento do disposto neste artigo implicará o 

indeferimento do pedido. 
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Parcelamento 

Lei 10.522/02. Art. 13.  O valor de cada prestação mensal, por 
ocasião do pagamento, 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.  
 
        § 2o  No caso de parcelamento de débito inscrito em Dívida Ativa 
da União, o devedor pagará custas, emolumentos e demais encargos 
legais. 
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Parcelamento 

Lei 10.522/02. Art. 14. É vedada a concessão de parcelamento de 
débitos relativos a: 
 
I – tributos passíveis de retenção na fonte, de desconto de terceiros ou 
de sub-rogação;  
II - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro e sobre 
Operações relativas a Títulos e Valores Mobiliários – IOF, retido e não 
recolhido ao Tesouro Nacional; 
III - valores recebidos pelos agentes arrecadadores não recolhidos aos 
cofres públicos. 
IV – tributos devidos no registro da Declaração de Importação;  
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Parcelamento 

Lei 10.522/02. Art. 14.  
V – incentivos fiscais devidos ao Fundo de Investimento do Nordeste – 
FINOR, Fundo de Investimento da Amazônia – FINAM e Fundo de 
Recuperação do Estado do Espírito Santo – FUNRES;   
VI – pagamento mensal por estimativa do Imposto sobre a Renda da 
Pessoa Jurídica – IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – 
CSLL, na forma do art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 
1996; 
VII – recolhimento mensal obrigatório da pessoa física relativo a 
rendimentos de que trata o art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro 
de 1988;   
VIII – tributo ou outra exação qualquer, enquanto não integralmente 
pago parcelamento anterior relativo ao mesmo tributo ou exação, salvo 
nas hipóteses previstas no art. 14-A desta Lei;  11 



Parcelamento 

Lei 10.522/02. Art. 14.  
IX – tributos devidos por pessoa jurídica com falência decretada ou por 
pessoa física com insolvência civil decretada; e (Incluído pela Lei nº 
11.941, de 2009) 
 
X – créditos tributários devidos na forma do art. 4o da Lei no 10.931, 
de 2 de agosto de 2004, pela incorporadora optante do Regime Especial 
Tributário do Patrimônio de Afetação. (Incluído pela Lei nº 11.941, de 
2009) 
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Parcelamento 

Lei 10.522/02. Art. 14-A.  Observadas as condições previstas neste 

artigo, será admitido reparcelamento de débitos constantes de 

parcelamento em andamento ou que tenha sido rescindido. 

 

§ 1o  No reparcelamento de que trata o caput deste artigo poderão ser 

incluídos novos débitos.  
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Parcelamento 

Lei 10.522/02. Art. 14-A. § 2o  A formalização do pedido de 

reparcelamento previsto neste artigo fica condicionada ao recolhimento 

da primeira parcela em valor correspondente a: 

I – 10% (dez por cento) do total dos débitos consolidados; ou  

II – 20% (vinte por cento) do total dos débitos consolidados, caso haja 

débito com histórico de reparcelamento anterior. 

§ 3o  Aplicam-se subsidiariamente aos pedidos de que trata este artigo 

as demais disposições relativas ao parcelamento previstas nesta Lei.  
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Parcelamento 

Lei 10.522/02. Art. 14-B.  Implicará imediata rescisão do 

parcelamento e remessa do débito para inscrição em Dívida Ativa da 

União ou prosseguimento da execução, conforme o caso, a falta de 

pagamento: 

I – de 3 (três) parcelas, consecutivas ou não; ou 

II – de 1 (uma) parcela, estando pagas todas as demais. 
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Parcelamento 

Lei 10.522/02. Art. 14-C.  Poderá ser concedido, de ofício ou a pedido, 

parcelamento simplificado, importando o pagamento da primeira 

prestação em confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para 

a exigência do crédito tributário. 

Parágrafo único.  Ao parcelamento de que trata o caput deste artigo 

não se aplicam as vedações estabelecidas no art. 14 desta Lei.  

16 



Parcelamento 

Lei 10.522/02. Art. 14-C.  Poderá ser concedido, de ofício ou a pedido, 

parcelamento simplificado, importando o pagamento da primeira 

prestação em confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para 

a exigência do crédito tributário. 

Parágrafo único.  Ao parcelamento de que trata o caput deste artigo 

não se aplicam as vedações estabelecidas no art. 14 desta Lei.  
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