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Parcelamento 

CTN, Art. 155-A. § 3o Lei específica disporá sobre as condições de 

parcelamento dos créditos tributários do devedor em recuperação 

judicial.  

 

§ 4o A inexistência da lei específica a que se refere o § 3o deste artigo 

importa na aplicação das leis gerais de parcelamento do ente da 

Federação ao devedor em recuperação judicial, não podendo, neste 

caso, ser o prazo de parcelamento inferior ao concedido pela lei federal 

específica.  
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Parcelamento 

Lei 10.522/02. Art. 10-A.  O empresário ou a sociedade empresária 

que pleitear ou tiver deferido o processamento da recuperação judicial, 

nos termos dos arts. 51, 52 e 70 da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 

2005, poderão parcelar seus débitos com a Fazenda Nacional, em 84 

(oitenta e quatro) parcelas mensais e consecutivas, calculadas 

observando-se os seguintes percentuais mínimos, aplicados sobre o 

valor da dívida consolidada: (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014) 
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Parcelamento 

I - da 1a à 12a prestação: 0,666% (seiscentos e sessenta e seis 

milésimos por cento);  

II - da 13a à 24a prestação: 1% (um por cento);  

III - da 25a à 83a prestação: 1,333% (um inteiro e trezentos e trinta e 

três milésimos por cento); e 

IV - 84a prestação: saldo devedor remanescente.  
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Parcelamento 

§ 1o O disposto neste artigo aplica-se à totalidade dos débitos do 

empresário ou da sociedade empresária constituídos ou não, inscritos 

ou não em Dívida Ativa da União, mesmo que discutidos judicialmente 

em ação proposta pelo sujeito passivo ou em fase de execução fiscal já 

ajuizada, ressalvados exclusivamente os débitos incluídos em 

parcelamentos regidos por outras leis.  
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Parcelamento 

§ 2o No caso dos débitos que se encontrarem sob discussão 

administrativa ou judicial, submetidos ou não à causa legal de 

suspensão de exigibilidade, o sujeito passivo deverá comprovar que 

desistiu expressamente e de forma irrevogável da impugnação ou do 

recurso interposto, ou da ação judicial, e, cumulativamente, renunciou 

a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundem a ação 

judicial e o recurso administrativo.  
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Parcelamento 

§ 3o O empresário ou a sociedade empresária poderá, a seu critério, 

desistir dos parcelamentos em curso, independentemente da 

modalidade, e solicitar que eles sejam parcelados nos termos deste 

artigo. 
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Parcelamento 

§ 5o O empresário ou a sociedade empresária poderá ter apenas um 

parcelamento de que trata o caput, cujos débitos constituídos, inscritos 

ou não em Dívida Ativa da União, poderão ser incluídos até a data do 

pedido de parcelamento. 

 

§ 6o A concessão do parcelamento não implica a liberação dos bens e 

direitos do devedor ou de seus responsáveis que tenham sido 

constituídos em garantia dos respectivos créditos. 
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Parcelamento 

§ 4o Além das hipóteses previstas no art. 14-B, é causa de rescisão do 

parcelamento a não concessão da recuperação judicial de que trata o 

art. 58 da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, bem como a 

decretação da falência da pessoa jurídica. 
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Parcelamento 

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 11.101/05. Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo 

viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do 

devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do 

emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, 

promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o 

estímulo à atividade econômica. 
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Parcelamento 

 Lei 11.101/05. Art. 53. O plano de recuperação será apresentado 
pelo devedor em juízo no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias da 
publicação da decisão que deferir o processamento da recuperação 
judicial, sob pena de convolação em falência, e deverá conter: 
 
I – discriminação pormenorizada dos meios de recuperação a ser 
empregados, conforme o art. 50 desta Lei, e seu resumo; 
 
II – demonstração de sua viabilidade econômica; e 
 
III – laudo econômico-financeiro e de avaliação dos bens e ativos do 
devedor, subscrito por profissional legalmente habilitado ou empresa 
para a manifestação de eventuais objeções, observado o art. 55 desta 
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Parcelamento 

Lei 11.101/05. Art. 55. Qualquer credor poderá manifestar ao juiz sua 

objeção ao plano de recuperação judicial no prazo de 30 (trinta) dias 

contado da publicação da relação de credores de que trata o § 2o do 

art. 7o desta Lei. 

Art. 58. Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a 

recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção 

de credor nos termos do art. 55 desta Lei ou tenha sido aprovado pela 

assembléia-geral de credores na forma do art. 45 desta Lei. 
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Parcelamento 

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 

§ 7o O parcelamento referido no caput observará as demais condições 

previstas nesta Lei, ressalvado o disposto: 

a. no § 1o do art. 11,  

b. no inciso II do § 1o do art. 12,  

c. nos incisos I, II e VIII do art. 14 e no  

d. §2o do art. 14-A. 
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Parcelamento 

§ 1o do art. 11 - 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.no inciso II do § 1o do 
art. 12,  
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Parcelamento 

Inciso II do § 1o do art. 12 – 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.  (incluído pela Lei nº 11.941, de 2009),  
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Parcelamento 

incisos I, II e VIII do art. 14 – 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; 
 
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; 
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Parcelamento 

§2o do art. 14-A. Observadas as condições previstas neste artigo, será 

admitido reparcelamento de débitos constantes de parcelamento em 

andamento ou que tenha sido rescindido.  

§ 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. 
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