
 

 

 

M E M O R A N D O  A O S  C L I E N T E S 

 

Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 15/2010 – “Refis da Crise” Data 03/09/2010 

 

A Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 15, publicada na data de hoje, 03.09.2010, trouxe novos 

procedimentos a serem adotados pelos optantes pelo parcelamento ou pagamento à vista 

dispostos na Lei nº 11.941/2009 (“Refis da Crise”). 

 

Dentre as principais disposições trazidas pela referida Portaria, destacamos: 

 

(i) o tratamento das adesões em casos de eventos de incorporação, fusão ou cisão de 

empresas optantes ou não; 

 

(ii) o acesso no sítio da RFB ou da PGFN aos serviços referentes às opções da Lei nº 

11.941/2009, o qual é controlado por código de acesso ou certificado digital do sujeito 

passivo, será permitido aos optantes: 

 

a) pessoas físicas com inscrição no CPF/MF regular ou pendente de regularização; 

 

b) pessoas jurídicas com inscrição no CNPJ/MF e com situação cadastral ativa, 

suspensa1, ou baixada2; 

 

c) pessoa jurídica sucessora, no caso de fusão ou incorporação, desde que atenda 

os requisitos acima; e 

 

d) pessoa jurídica sucessora, no caso de cisão total, exclusivamente mediante 

certificado digital e desde que atenda os requisitos acima. 

 

(iii) os contribuintes que não regularizarem a sua situação cadastral, de acordo com o item 

(ii), ficarão impossibilitados de apresentar, oportunamente, as informações necessárias 

à consolidação dos débitos e, consequentemente, terão seu requerimento de adesão 

cancelado; 

                                         
1
 Nas hipóteses dos incisos II ou IV do caput do artigo 38 da IN/RFB n° 1.005/2010. 

2
 Em razão do tratamento diferenciado dado às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, ou por cisão total. 
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(iv) na adesão, de que trata a Lei nº 11.941/2009, efetuada por órgão público dos Poderes 

Executivos, Legislativo ou Judiciário dos entes federados, a prestação de informações 

necessárias à consolidação das modalidades será realizada separadamente para cada 

órgão publico optante; 

 

(v) os contribuintes que tiveram o requerimento de adesão cancelado, mas que já haviam 

efetuado os pagamentos, poderão, tais valores, serem restituídos3 ou, alternadamente,  

utilizados para amortização dos débitos consolidados nas modalidades requeridas pela 

pessoa jurídica sucessora optante; 

 

(vi) o contribuinte poderá requerer regularização de modalidade que tiver sido cancelada, 

desde que comprove a quitação integral dos débitos passíveis de inclusão na respectiva 

modalidade, por meio de pagamento realizado até 16.08.2010; 

 

(vii) reabertura do prazo, até 30.09.2010, para desistência de ações judiciais e 

processos administrativos para os optantes pelos parcelamentos ou pagamentos 

à vista, desde que tenham se manifestado sobre a inclusão dos débitos na 

modalidade de parcelamento escolhida (no caso de terem optado pela não 

inclusão da totalidade de seus débitos, deverão ter indicado, 

pormenorizadamente, os débitos que deveria ter sido incluídos);  

 

(viii) os contribuintes domiciliados em alguns municípios do Estado de Alagoas e de 

Pernambuco, que não cumpriram as disposições mencionadas no item (vii), poderão 

fazê-lo até dia 31.12.2010, mediante formalização de processo administrativo perante a 

unidade da RFB ou da PGFN de seu domicílio tributário; e 

 

(ix) alteração da redação do artigo 20 da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 6/2099, incluindo 

outros atos para apreciação, de competência do titular da unidade da PGFN ou RFB, 

tais como a apreciação de:  

 

a) requerimentos de retificação ou de regularização de modalidade; 

 

                                         
3
 Nesse caso o contribuinte deverá apresentar pedido por meio do programa PER/DCOMP. 
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b) manifestações de inconformidade acerca de requerimentos de adesão não 

validados ou cancelados; e 

 

c) recursos administrativos contra a exclusão de modalidades de parcelamentos 

previstos.  

 

Por fim, o disposto na Portaria Conjunta em comento também se aplica aos optantes que 

efetuaram opções válidas pelas modalidades previstas na Medida Provisória nº 449/2008 e 

tiveram seus pedidos migrados para as modalidades de parcelamento compatíveis com a Lei nº 

11.941/2009. 

 

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais sobre o assunto. 

 

 

Responsáveis: 

 

Igor Nascimento de Souza (igor@ssplaw.com.br) 

Tel.: 55 11 3201-7553 

 

Bruno Baruel Rocha (bruno@ssplaw.com.br) 

Tel.: 55 11 3201-7588 

 

Cassio Sztokfisz (cassio@ssplaw.com.br) 

Tel.: 55 11 3201-7554 

 

Eduardo Pugliese Pincelli (eduardo@ssplaw.com.br) 

Tel.: 55 11 3201-7553 

 

H. Philip Schneider (philip@ssplaw.com.br) 

Tel.: 55 11 3201-7551 

 

Laura Benini Candido (laura@ssplaw.com.br) 

Tel.: 55 11 3201-7562 
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