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NOTA TÉCNICA Nº 005/2009

Brasília, 1 de abril de 2009.

ÁREA: Previdência

TÍTULO: Parcelamento de Débitos Previdenciários dos Municípios com o Regime Geral de 

Previdência Social - RGPS

REFERÊNCIA(S): Lei n° 9.639, de 25 de maio de 1998; Lei 11.196, 21 de novembro de 

2005; Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991; Medida Provisória n° 

457, de 10 de fevereiro de 2009; Decreto n° 6.804, de 20 de março 

de 2009; Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 11, de 19 de dezembro de 

2008; Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 02, de 23 de março de 2009.

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

A Medida Provisória nº 457, publicada no Diário Oficial da União do dia 11 de fevereiro 
de 2009, que altera a Lei n° 11.196, de 21 de novembro de 2005, trouxe aos municípios a 
opção de parcelar seus débitos referente às contribuições previdenciárias relativas à parte 
patronal e do segurado.

A  regulamentação  dos  arts.  96  a  103  da  Lei  n°  11.196/2005,  alterada  pela  MP 
457/2009, coube ao Decreto n° 6.804, de 20 de março de 2009, que por seu turno carecia de 
regulamentação  por  ato  normativo  conjunto  da  Procuradoria-Geral  da  Fazenda  Nacional 
(PGFN) e da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).

Esse ato foi editado sob a forma da Portaria Conjunta da PGFN/RFB n° 02, de 23 de 
março de 2009, cujo teor será detalhado nesta Nota Técnica.

2. REGULAMENTAÇÃO DO PARCELAMENTO TRAZIDO PELA MP 457/2009

A  Portaria  Conjunta  dispõe  sobre  os  detalhes  operacionais  e  as  condições  do 
parcelamento.

2.1. MODALIDADE DE PARCELAMENTO

Estabeleceram-se  duas  modalidades  de  parcelamento:  uma  para  as  contribuições 
patronais  e  outra  para  as  contribuições  do  segurado,  ambas  com vencimento  até  31  de 
janeiro de 2009.

As contribuições patronais poderão ser parceladas em até 240 (duzentas e quarenta) 
prestações  mensais  e  consecutivas  e  as  do  segurado  em  até  60  (sessenta)  prestações 
mensais e consecutivas.

Incluem-se  nesses  débitos  aqueles  originários  de  contribuições  sociais  e  obrigações 
acessórias,  referentes  a  fatos  geradores  ocorridos  até  a  competência  dezembro/2008, 
inclusive as contribuições relativas ao décimo-terceiro salário, vencidos até 31 de janeiro de 



2009, constituídos ou não, inscritos ou não em Dívida Ativa da União (DAU), inclusive os 
débitos que estiverem em fase de execução fiscal ajuizada ou os débitos que tenham sido 
objeto  de  parcelamento  anterior  não  integralmente  quitado  ou  cancelado  por  falta  de 
pagamento.

Excetuam-se dessas modalidades os débitos que, em 11 de fevereiro de 2009, estavam 
parcelados na forma da Lei n° 9.639, de 25 de maio de 1998.

Relativamente aos débitos não constituídos, estes deverão ser confessados de forma 
irretratável e irrevogável, até 31 de maio de 2009, por meio da Guia de Recolhimento do 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP).

2.2 DÉBITOS OBJETO DE DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL

Os débitos objeto de discussão administrativa ou judicial somente poderão integrar os 
parcelamentos  nas  modalidades  acima  se  houver,  por  parte  do  município,  desistência 
expressa, de forma irretratável e irrevogável, total ou parcialmente, até 31 de maio de 2009, 
da  impugnação,  do  recurso  interposto,  do  embargo  ou  da  ação  judicial  proposta  e, 
cumulativamente, renúncia a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundamentam 
os referidos processos administrativos e ações judiciais.

No  caso  de renúncia  parcial  ao  objeto  da  ação,  apenas  serão  incluídos  nessas 
modalidades de parcelamento os débitos aos quais se referir a renúncia.

A  desistência  de  ação  judicial  aplica-se  inclusive  àquelas  em  que  se  requeira  o 
restabelecimento de sua opção ou a sua reinclusão em outros parcelamentos.

No caso de  desistência de impugnação ou de recurso no âmbito administrativo, esta 
deverá  ser  requerida  na  unidade  da  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com 
jurisdição sobre o domicílio tributário do município, mediante a apresentação do Termo de 
Desistência  de  Impugnação  ou  Recurso  Administrativo,  na  forma do  Anexo  I  da  Portaria 
Conjunta PGFN/SRF n° 02/2009.

Relativamente a ações judiciais,  o município  deverá comprovar,  perante  a RFB,  que 
procedeu ao requerimento de extinção dos processos com julgamento do mérito, nos termos 
do inciso V do art. 269 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil 
(CPC), mediante apresentação da 2ª (segunda) via da petição de desistência protocolada no 
respectivo Cartório Judicial, ou de certidão do Cartório que ateste o estado do processo cuja 
cópia deverá ser anexada ao requerimento do parcelamento.

Na hipótese de ações em que constar depósito judicial, deverá ser requerida, juntamente 
com o pedido de desistência, a conversão do depósito em pagamento definitivo em favor da 
União.

Existindo  depósitos  administrativos,  vinculados  aos  débitos  a  serem  parcelados  nas 
modalidades  aqui  tratadas,  estes  serão  automaticamente  convertidos  em  pagamento 
definitivo em favor da União, dando-se o parcelamento apenas sobre o saldo remanescente.

2.3. PARCELAMENTOS ANTERIORES

Os  valores  remanescentes  de  débitos  parcelados  em  outras  modalidades  de 
parcelamento, inclusive no Parcelamento Especial (Paes), de que trata o art. 5º da Lei nº 
10.684, de 30 de maio de 2003, no parcelamento previsto nos arts.  96 a 103 da Lei nº 
11.196,  de  21  de  novembro  de  2005,  em  sua  redação  original,  ou  no  Parcelamento 



Extraordinário (Paex), de que trata a Medida Provisória nº 303, de 29 de junho de 2006, 
poderão ser reparcelados por esta modalidade.

2.4. PEDIDO DE PARCELAMENTO

A opção pelo parcelamento deverá ser formalizada até 31 de maio de 2009, na unidade 
da RFB com jurisdição sobre o domicílio tributário do município. Em se tratando de débitos 
das  autarquias  e  das  fundações,  o  parcelamento  será  efetuado  em nome  do  respectivo 
município a que pertencer.

O município deverá requerer o parcelamento por meio do preenchimento de formulários, 
em duas vias, constantes dos anexos da Portaria Conjunta PGFN/SRF n° 02/2009, conforme a 
modalidade escolhida.

Além do preenchimento dos formulários, devem ser juntados os seguintes documentos:

a) documento de identificação do representante legal do Município que firmará os atos 
perante a RFB;

b) declaração de inexistência de recursos, administrativos ou judiciais, que tenham por 
objeto a discussão de débitos a serem incluídos no parcelamento; e

c) Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida (RCL) do município, na forma 
do inciso I do art. 53 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, referente ao ano-
calendário de 2008.

No caso de haver  ações  judiciais  ou  administrativas,  o  município  requerente  deverá 
ainda,  cumulativamente  com  a  declaração  constante  no  item  b  do  parágrafo  anterior, 
apresentar:

a) termo de desistência de impugnação ou recurso administrativo, que tenha por objeto 
a discussão de débitos a serem incluídos no parcelamento;

b) 2ª (segunda) via  da petição,  ou da certidão do Cartório  que ateste o  estado do 
processo.

O  pagamento  da  primeira  prestação  deverá  ser  feito  até  o  último  dia  útil  do  mês 
subsequente ao da formalização do pedido.

Deve-se ressaltar que a confirmação do pedido de parcelamento somente ocorrerá com 
o pagamento da 1ª (primeira) prestação, no valor mínimo calculado de acordo com o item 
2.6.

O restabelecimento  da  regularidade  fiscal  se  dará  com a  confirmação do  pedido de 
parcelamento, com a consequente da expedição Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de 
Negativa (CPD-EN).

Deixando de atender a quaisquer critérios concernentes ao pedido de parcelamento, o 
município terá o pedido declarado sem efeito.

2.5. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento das  prestações  se  dará  por  meio  de  Guia  da  Previdência  Social  (GPS), 
emitida pela RFB e encaminhada aos municípios. A GPS será distinta para cada uma das 
modalidades de parcelamento, tendo vencimento no último dia útil de cada mês.

Enquanto não forem encaminhadas as GPS aos municípios, estes deverão recolhê-las até o 
último dia  útil  do  mês de  vencimento  da  prestação,  por  meio  de  GPS,  no  código  4103, 
observados os critérios estabelecidos acerca do valor das prestações.



Tendo iniciado o procedimento de envio das GPS pela RFB, o município que não receber as 
guias para pagamento deverá comparecer à unidade da RFB de seu domicílio tributário para 
solicitar 2ª (segunda) via.

2.6. VALOR DAS PRESTAÇÕES ATÉ A CONSOLIDAÇÃO DOS DÉBITOS

Para os débitos que sejam parcelados em apenas uma modalidade, o valor mínimo da 
prestação será correspondente a 1,5% (um inteiro e  cinco décimos por cento) da média 
mensal da RCL do município.

No caso de parcelamento nas 2 (duas) modalidades, o valor mínimo da prestação será 
correspondente a:

a) 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da média da RCL, para o parcelamento em 
até duzentas e quarenta prestações;

b) 0,3% (três décimos por cento) da média da RCL, para o parcelamento em até sessenta 
prestações. 

Entre a formalização do pedido de parcelamento e o mês da consolidação dos débitos a 
prestação mensal exigível deverá ser exatamente nos percentuais mínimos estipulados acima.

A média mensal da RCL corresponderá a 1/12 (um doze avos) da RCL referente ao ano 
anterior ao do vencimento da prestação, publicada de acordo com o previsto nos arts. 52, 53 
e 63 da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Na falta de apresentação do demonstrativo de apuração da RCL, será aplicada a variação 
do Índice Geral de Preços, Disponibilidade Interna (IGP-DI) acrescida de juros de 0,5% (cinco 
décimos por cento) ao mês sobre a última RCL publicada nos termos da legislação para a 
apuração e cobrança da prestação mensal.

Para as prestações que tenham seu vencimento em janeiro, fevereiro e março, a apuração 
do valor mínimo da parcela será feita com base na RCL do ano anterior.

2.7. CONSOLIDAÇÃO DOS DÉBITOS

Os  débitos  referente  às  contribuições  previdenciárias  do  município,  incluídas  suas 
autarquias  e  fundações,  serão  consolidados  na  data  do  pedido  de  parcelamento,  nas 
modalidades de até 240 meses (patronal) ou até 60 meses (segurados).

No momento da consolidação, o montante referente aos juros de mora serão reduzidos em 
50% (cinqüenta por cento), sendo que esta redução não é cumulativa com qualquer outra 
prevista nas demais legislações.

2.8.  VALOR  DAS  PRESTAÇÕES  APÓS  O  PROCESSAMENTO  DA  CONSOLIDAÇÃO  DOS 
DÉBITOS

No mês seguinte à consolidação dos débitos, o valor das prestações será obtido mediante 
divisão do montante do débito, deduzidas as parcelas devidas até a data, pelo número de 
prestações restantes, que não poderá ser inferior a parcela mínima calculada conforme o item 
2.6.

Sobre as prestações incidirão juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de 
Liquidação e de Custódia (Selic), acumulada mensalmente a partir do 1º (primeiro) dia do 



mês subsequente ao da consolidação dos débitos até o último dia útil do mês anterior ao do 
pagamento, e de 1% (um por cento) no mês do pagamento da respectiva prestação.

No caso de inadimplência  haverá retenção dos recursos do Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM) em valor suficiente para a quitação da parcela em atraso, acrescidos de 
juros equivalentes à taxa Selic.

Na hipótese de os recursos do FPM serem insuficientes para a quitação da prestação, a 
quota  disponível  será  retida,  sendo  o  município  intimado  para  efetuar  o  pagamento  da 
diferença, sob pena de rescisão do parcelamento.

2.9 RESCISÃO DO PARCELAMENTO

Configuram hipóteses de rescisão do parcelamento o inadimplemento:

a) de 3 (três) prestações consecutivas ou 6 (seis) alternadas, o que primeiro ocorrer;

b) do pagamento das obrigações correntes referentes às contribuições previdenciárias.

Configura-se também em inadimplemento a não complementação do valor retido do FPM 
para a o pagamento da prestação.

A  rescisão  independe  de  notificação  prévia  e  implicará  exigibilidade  imediata  da 
totalidade  do  débito  confessado  e  ainda  não  pago,  restabelecendo-se,  em  relação  ao 
montante  não  pago,  os  acréscimos  legais  na  forma  da  legislação  aplicável  à  época  da 
ocorrência dos respectivos fatos geradores.

2.10. DISPOSIÇÕES GERAIS

Os valores pagos pelos municípios  relativos aos parcelamentos nesta modalidade não 
serão incluídos no limite de 15% da RCL, a que se refere o § 4º do art. 5º da Lei nº 9.639, de 
1998, com a redação dada pela Medida Provisória nº 2.187-13, de 24 de agosto de 2001.

Tendo  em  vista  que  o  valor  do  FPM  compõe  aproximadamente  30%  da  RCL,  o 
comprometimento acima de 15% da RCL significa,  na prática,  que mais de 50% do FPM 
poderá estar comprometido com a amortização das dívidas dos municípios.

3. CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

Esta modalidade de parcelamento traz severas consequências para os municípios que 
se  tornarem  inadimplentes,  visto  que  terão  o  parcelamento  rescindido,  sendo 
automaticamente obrigados a pagar o valor total da dívida, restabelecendo-se, em relação ao 
valor não pago, os acréscimos legais.

A exigência de desistência de impugnações administrativas e ações judiciais impede o 
município de exercer o direito constitucionalmente garantido de discutir se os débitos que lhe 
são imputados são realmente devidos.

A vinculação do valor da prestação a no mínimo 1,5% da RCL obriga o município a 
parcelar  sua  dívida  em  um  número  menor  de  prestações,  o  que  na  prática  não  trará 
mudanças  quanto  ao  elevado  valor  que  o  município  atualmente  já  paga  a  título  de 
parcelamentos.

A  ausência  de  valor  máximo  de  comprometimento  da  RCL  dá  margem  a  que 
praticamente  metade  do  FPM  do  município  possa  ser  destinada  ao  pagamento  de 



parcelamentos. Essa lacuna trará nefastas consequencias, pois muitos municípios terão seus 
FPM totalmente retidos.

A atualização da dívida pela Selic inviabilizará que o município amortize o seu débito. 
Isso porque essa é a taxa que apresenta os maiores índices, tendo acumulado 11,25% no ano 
de 2008, ao passo que a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) acumulou 6,25%.

Ante esses pontos desfavoráveis,  percebe-se que esta modalidade de parcelamento 
não resolve o problema do endividamento previdenciário dos municípios, afigurando-se, na 
prática, apenas como uma medida paliativa para aqueles que se encontram impedidos de 
receber transferências voluntárias em razão de a adimplência junto ao RGPS ser um critério 
constante do Cadastro Único de Exigências para Transferências Voluntárias (CAUC).

Convém lembrar, por oportuno, que a CNM apresentou diversas emendas à MP 457, no 
sentido de:

1. alterar o índice de atualização do débito de SELIC para TJLP;

2. desvincular o valor mínimo da prestação a percentual da RCL;

3. reduzir em 50% os valores referentes a juros de mora e multas;

4. possibilitar a inclusão dos débitos impugnados na via administrativa pelo município 
no parcelamento após o transito em julgado da decisão administrativa;

5. limitar  a  retenção  do  FPM em 9%,  quando se  tratar  de  dívida  decorrente  de 
contribuição  patronal  e,  em  3%,  quando  de  contribuição  dos  segurados,  com 
redução desses percentuais pela metade quando se tratar de municípios com até 
20 mil habitantes.

6. limitar o comprometimento da RCL em 10% e enumerar os compromissos que 
devem ser considerados nesse limite;

7. instituir  fórmula  de  cálculo  da  prestação,  usando  como  parâmetro  a  mesma 
utilizada pelo INSS em processos judiciais;

8. determinar a emissão imediata da CPD-EN no ato da adesão ao parcelamento;

9. estabelecer  o  encontro  de  contas  com  os  créditos  dos  municípios  relativos  a 
valores:

a) estoque da compensação financeira entre regimes de previdência;

b) contribuições patronais pagas indevidamente referente aos agentes políticos;

c) prescritos (Súmula Vinculante nº 08);
d) apurados em razão da redução do saldo devedor, de readequação dos percentuais 

de retenção ou de valores das parcelas de amortização nas prestações vincendas;

e) outros (numerus apertus)



10.estabelecer a criação de um comitê federativo, com participação da CNM, para 

estudar a regulamentação do encontro de contas;

11.dispensar  a  apresentação,  pelos  municípios,  da  CND,  CPD-EN  e  CRP  para 
recebimento de transferências voluntárias.

A relatoria da MP 457 e suas 80 emendas está a cargo da Deputada Rose de Freitas. 
Até a presente data a matéria não foi apreciada em face da não conclusão da apreciação da 
MPV 451/2008, item 01 da pauta, com prazo encerrado.

Previdência/CNM

previdencia@cnm.org. br

(61) 2101-6056/6068


