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PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA RURAL – PRR 

(REFIS RURAL) 

 

LEGISLAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO 

 Em 2018 foi editada a Lei n. 13.606/2018 que trouxe o programa de regularização 

tributária rural, visando ajudar o produtor rural a regularizar sua situação fiscal frente ao 

Estado. O prazo máximo para adesão ao PRR é 30.04.2018. 

De modo geral, quem são os devedores: 

a) Os adquirentes da produção agropecuária (frigoríficos, cooperativas, etc); 

b) O produtor rural que obteve e utilizou a decisões judiciais para suspender o pagamento 

do FUNRURAL ou utilizou a decisões de seu sindicato ou associação; 

c) O produtor rural que comercializou de pessoa física para pessoa física; 

d) O produtor (empregador) rural, pessoa física ou jurídica, com receita obtida com a 
comercialização da sua produção quando feita diretamente ao consumidor final;  

e) O segurado especial: são produtores rurais, que produzem em regime de economia 

familiar, sem utilização de mão de obra assalariada (são incluídos nessa categoria os 

cônjuges, os companheiros e os filhos maiores de 16 anos que trabalham com a família 

em atividade rural. Também são considerados segurados especiais o pescador 

artesanal e o índio que exerce atividade rural, e os familiares que participam da 

produção em regime de economia familiar). 

  

QUAIS AS DÍVIDAS INCLUÍDAS NO PRR? 

Contribuição previdenciária do empregador rural, pessoa física (2,1%) ou jurídica (2,6%), não 

recolhida e vencida até 30 de agosto de 2017 no âmbito da Receita Federal do Brasil; e no 

âmbito da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, aquelas dívidas vencidas até 30 de agosto 

de 2017 e inscritas na Dívida Ativa da União na data da adesão do programa; 

IMPORTANTE: somente estão incluídas as dívidas dos últimos 5 anos, contados da data de 

adesão ao PRR, para quem (i) não obteve decisão judicial suspendendo ou interrompendo a 

contribuição previdenciária (ii) ou não foi notificado (iii) ou esteja com o passivo inscrito na 

Dívida Ativa da União. 

OBS. Aqueles que tiveram decisão judicial para suspender a cobrança do Funrural, deverão 

analisar individualmente cada situação, contudo, em regra, as dividas que serão incluídas é de 

5 anos. 
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OBS: a multa da declaração em atraso na GFIP não será considerada na consolidação da dívida, 

ou seja, não será objeto do PRR. Mas, a multa pode ser paga à vista ou entrar em 

parcelamentos de débitos, mas não pelo PRR. 

COMO SABER O SEU PASSIVO (VALOR DEVIDO)? 

Produtor rural pessoa física ou jurídica pode obter essa informação por intermédio 
das informações constantes na declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) ou no 
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) ou pelos lançamentos contidos nas Notas Fiscais de 
venda da produção, inclusive pessoa física. 

Contribuintes (produtores) que receberam notificações da Receita, também podem 
buscar as informações na Receita Federal do Brasil – RFB ou na Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional - PGFN. 

OBSERVAÇÃO: Depósitos judiciais: são convertidos em renda para a União, portanto, devem 
ser desconsiderados do passivo, com a adesão e renuncia da ação os débitos serão quitados. 

 

PRAZOS 

 Adesão: até 30.4.2018. 

i. Pagamento:  
a. Para adesão ao programa (entrada): pagamento de 2,5% da dívida declarada, 

em até 2 (duas) parcelas, vencíveis a primeira parcela até o último dia útil do 
mês de abril (30/04/2018) e a segunda parcela da entrada até o ultimo dia maio 
(31/05/2018). 

b. Para o Parcelamento: até 176 (cento e setenta e seis) meses, vencíveis a partir 
de junho de 2018, sem a incidência de juros e multa de mora; 

c. Do resido, se houver: até 60 (sessenta) meses, com o vencimento da primeira 
parcela 30 dias após o vencimento da última prestação do item acima. 

ii. Da comprovação do pedido de desistência ou renúncia da ação: até 30 de abril de 
2018 para impugnações ou recursos administrativos e até 30 de maio de 2018 para 
ações judiciais. 
 

DOCUMENTOS PARA O REQUERIMENTO DE ADESÃO AO PRR 

i. Na Receita Federal: 
a. Documento de identificação da pessoa física ou jurídica; 
b. Formulário de adesão, discriminando os débitos a serem incluídos no 

parcelamento, disponível em: 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anot
ado&idAto=89567) 

c. Termo de desistência de parcelamentos anteriores; 
d. Termo de migração de outro parcelamento, caso tenha; 
e. Pagamento da primeira parcela da entrada até 30/04/2018. 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=89567
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=89567
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Após esses documentos iniciais, faz necessário comprovar a desistência da ação judicial 
por meio de cópia da petição de desistência da ação, ou da certidão da Secretaria Judicial, até 
30.05.2018. 

ii. PRR na PGFN: 
a. Documento de identificação da pessoa física ou jurídica; 
b. Formulário de Discriminação dos Débitos a Parcelar; 
c. Demonstrativo de apuração da receita bruta do sujeito passivo, proveniente 

da comercialização de sua produção rural do ano civil imediatamente 
anterior; 

d. Termo de desistência de parcelamentos anteriores, caso tenha; 
e. Caso o débito seja objeto de discussão judicial, necessária via da petição de 

renúncia ao direito ou cópia de certidão da Secretaria Judicial atestando o 
estado do processo, até 30.05.2018; 

f. Pagamento da primeira parcela da entrada até 30/04/2018. 

OBS: Os produtores rurais e os adquirentes que aderiram ao parcelamento previsto na 
Medida Provisória nº 793, de 31 de julho de 2017, poderão efetuar a migração para as 
modalidades de parcelamento previstas na Lei nº 13.606/2018 (PRR), exclusivamente por 
meio do site da PGFN na internet, no endereço http://www.pgfn.gov.br, no Portal e-CAC 
PGFN, opção “Migração”. 

O deferimento da adesão fica condicionado ao cumprimento dos requisitos formais e 
do pagamento da primeira parcela do DARF. 

 

DEFINIÇÃO EXATA DO PASSIVO (VALOR DEVIDO) 

A dívida será definida na data do pedido de adesão. Com redução de 100% (cem por cento) 
dos juros e multa de mora (atraso) inclusive dos encargos legais ou honorários advocatícios, 
quando houver; 

OBSERVAÇÃO: O produtor ao aderir ao PRR, deverá informar os débitos que estará 
parcelando. A Receita Federal irá definir exatamente essa dívida em momento futuro (em até 
5 anos). Neste intervalo de tempo o produtor rural deverá ir recolhendo as parcelas 
normalmente. 

Caso haja diferença entre o valor declarado pelo produtor e o que foi consolidado pela 
Receita Federal, própria Receita Federal irá enviar uma notificação informando a diferença, 
emitirá, também, um Documento de Arrecadação (DARF) com os valores da diferença para 
ser recolhida em até trinta dias.  

 

VALOR DAS PARCELAS 

i. Contribuinte Produtor Rural (Pessoa Física ou Pessoa Jurídica): o valor da parcela 
corresponderá a 0,8% (oito décimos por cento) da média mensal da receita bruta 
proveniente da comercialização da produção rural do ano imediatamente anterior 
ao do vencimento da parcela. Prestação mínima de R$ 100,00 (cem reais); 
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ii. Adquirente de produção rural de pessoa física ou cooperativa: o valor da parcela 
corresponderá a 0,3% (três décimos por cento) da média mensal da receita bruta 
proveniente da comercialização do ano imediatamente anterior ao do vencimento 
da parcela. Prestação mínima é de R$ 1.000,00 (mil reais). 

 

 

CONTRIBUIÇÃO FUNRURAL E SENAR 

 A CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO SENAR NÃO PODERÁ SER INCLUÍDA NO PRR. Caso o 
produtor rural ou adquirente opte em parcelar a dívida com a entidade, será por outro 
parcelamento (Simplificado ou PERT, por exemplo).  

  

EXCLUSÃO DO PRR 

i. Na falta de pagamento de 3 parcelas consecutivas ou 6 parcelas alternadas; 
ii. Falta do pagamento da última parcela; 
iii. Falta do pagamento das contribuições devidas após 30 de agosto de 2017, ou 

seja, daquelas que não foram objeto do PRR; 
iv. Descumprimento das obrigações com o FGTS; 
v. Falta da quitação do pagamento mínimo de 2,5% da dívida consolidada. 

OBSERVAÇÃO: A exclusão não ocorrerá para o produtor rural que não realizar o pagamento 
pela queda significativa de safra, desde que o motivo seja reconhecido pelo Poder Executivo 
Federal. 

CUIDADO: O devedor excluído do PRR pagará as parcelas restantes sem os benefícios 
concedidos e com a incidência dos acréscimos legais até a data da exclusão. 

 

DERRUBADA DE VETOS IMPOSTOS NA LEI 13.606/2018 (LEI DO PRR) 

As principais mudanças com a derrubada dos vetos foram:  

a) Redução da alíquota da contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta, de 
produtores rurais pessoas jurídicas para 1,7% (a partir de 01/01/2018); 

b) Redução de 100% (cem por cento) das multas de mora e de ofício e dos encargos legais, 
incluídos os honorários advocatícios nos débitos que poderão ser parcelados pelo PRR; 

c) Não incidência da contribuição previdenciária incidente sobre a comercialização entre 
produtores rurais, nas hipóteses que os produtores comercializarem produtos para 
plantio, reflorestamento, reprodutores, mudas e sementes, acabando com a cobrança 
multifásica da cobrança que tanto onerava o setor produtivo; (a partir de 01/01/2018); 

d) Liquidação do saldo consolidado com créditos de prejuízos fiscais e da base de cálculo 
negativa da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), podendo liquidar o saldo 
remanescente (se houver) em até 176 parcelas; 

OBSERVAÇÃO:  
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a) Poderão solicitar a Receita Federal à compensação ou ressarcimento do tributo 
recolhido a maior os produtores rurais (empregadores) pessoas jurídicas, que 
recolheram entre 01/01/2018 e 18/04/2018 a contribuição devida com a alíquota de 
2,5%; e 

b) os produtores rurais que recolheram funrural, entre 01/01/2018 a 18/04/2018, 
incidente sobre a comercialização entre produtores rurais, nas hipóteses que os 
produtores comercializarem produtos para plantio, reflorestamento, reprodutores, 
mudas e sementes, visto que a derrubada no veto acabou com a cobrança multifásica. 


