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GOVERNO FEDERAL INSTITUI PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO 
TRIBUTÁRIA RURAL (PRR) 

 
01.08.2017 
 
Foi publicada em 31.07.2017 a Medida Provisória nº 793/2017, que instituiu o 
Programa de Regularização Tributária Rural (PRR). 
 
Segundo a MP, poderão ser quitados, na forma do PRR, os débitos do Funrural, 
devidos por produtores rurais pessoas físicas e adquirentes de produção 
rural , vencidos até 30.04.2017, constituídos ou não, inscritos ou não em Dívida 
Ativa da União, inclusive objeto de parcelamentos anteriores rescindidos ou 
ativos, em discussão administrativa ou judicial, ou ainda provenientes de 
lançamento efetuado de ofício após a publicação da Medida Provisória, desde 
que o requerimento se dê até 29.09.2017.  
 
 
O produtor rural pessoa física que aderir ao PRR poderá liquidar os débitos da 
seguinte forma: 
 
(i) pagamento de, no mínimo, 4% do valor da dívida consolidada, sem as 
reduções de que trata o item (ii), abaixo, em até 4 parcelas iguais e sucessivas, 
vencíveis entre setembro e dezembro de 2017; e 
 
(ii) pagamento do restante da dívida consolidada, por meio de parcelamento em 
até 176 prestações mensais e sucessivas, vencíveis a partir de janeiro de 2018, 
equivalentes a 0,8% da média mensal da receita bruta proveniente da 
comercialização de sua produção rural do ano civil imediatamente anterior ao do 
vencimento da parcela, com as seguintes reduções: 
 

a) 25% das multas de mora e de ofício e dos encargos legais, incluídos os 
honorários advocatícios; e 
 
b) 100% dos juros de mora. 

 
Os valores das parcelas previstos no item (ii), acima, não poderão ser inferiores 
a R$ 100,00. 
 

Encerrado o prazo do parcelamento, resíduo eventual da dívida não quitada na 
forma prevista no item (ii), acima, poderá ser pago à vista, acrescido à última 
prestação, ou ser parcelado em até 60 prestações, sem reduções. 
 
Na hipótese de suspensão das atividades relativas à produção rural ou de não 
auferimento de receita bruta por período superior a um ano, o valor da prestação 
mensal, previsto no item (ii) acima, será equivalente ao saldo da dívida 
consolidada com as reduções ali previstas, dividido pela quantidade de meses 
que faltarem para completar 176 meses. 
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No âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), o parcelamento 
de débito inscrito em dívida ativa, de valor total inferior a R$ 15.000.000,00, não 
dependerá de apresentação de garantia. Caso a dívida inscrita seja de valor igual 
ou superior a esse montante, o parcelamento dependerá da apresentação de 
carta de fiança ou seguro garantia judicial, na forma a ser definida em ato da 
PGFN. 
 
O valor da dívida a ser parcelada será consolidado no ato da adesão ao PRR. 
 
O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido 
de juros equivalentes à SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, 
calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior 
ao do pagamento, e de um por cento relativamente ao mês em que o pagamento 
for efetuado. 
 
A adesão ao PRR demanda do contribuinte a pontualidade no pagamento do 
parcelamento, das contribuições ao Funrural vencidas após 30.04.2017 e do 
FGTS. 
 
A inadimplência é causa de exclusão do programa. 
 
A regulamentação da Medida Provisória 793/2017 pela SRF e pela PGFN ainda 
não foi providenciada. Informações adicionais poderão ser obtidas no link: 
http://idg.receita.fazenda.gov.br/noticias/ascom/2017/agosto/medida-
provisoriano-793-de-2017-institui-o-programa-de-regularizacao-rural. 
 
Me coloco à disposição para esclarecer ou auxiliar no que for necessário.  
 
Atenciosamente,  
 
Pedro Paulo Moreira Rodrigues 
Cel. 31-98401-2984.  

 

 


