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

 
“REFIS DA CRISE” – INCLUSÃO DE DÉBITOS – PRAZOS Data 27/07/2010 

 

 

Conforme estabelece a Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3/2010, vencerá no próximo dia 30 de 

julho o prazo para que os contribuintes optantes pelos parcelamentos previstos na Lei nº 

11.941/2009 (“Refis da Crise”) escolham entre o parcelamento total ou parcial dos seus 

débitos.  

 

Assim como na regra original, a manifestação deverá ser feita por meio do preenchimento da 

Declaração de Inclusão de Débitos nos Parcelamentos da Lei nº 11.941/2009, exclusivamente 

nas páginas eletrônicas da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional 

(www.pgfn.fazenda.gov.br) ou da Receita Federal do Brasil (www.receita.fazenda.gov.br). 

 

O contribuinte que se manifestar pela não-inclusão da totalidade de seus débitos (opção pelo 

“Não”) terá que informar, até 16 de agosto de 2010, detalhadamente, os débitos a serem 

parcelados, por meio do preenchimento dos formulários constantes nos Anexos I a IV da 

Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3/2010.  

 

Para os débitos inscritos na Dívida Ativa da União, os formulários deverão ser apresentados 

em uma das unidades de atendimento da PGFN e, para os débitos com a RFB, deverão ser 

apresentados nas unidades de atendimento do órgão.  

 

Ressaltamos que os contribuintes que se manifestarem pela inclusão da totalidade dos débitos 

nos parcelamentos (opção pelo “Sim”) não precisam preencher formulários nem comparecer às 

unidades da PGFN ou RFB. 

 

Por fim, alertamos que a falta das manifestações acima implicará o cancelamento do pedido de 

parcelamento. 

 

Sendo o que nos cumpre para o momento, nos colocamos, desde já, à disposição dos nossos 

clientes para atendê-los no que for necessário. 

 

Responsáveis: 

 

Igor Nascimento de Souza 

(igor@ssplaw.com.br) 

 

http://www.pgfn.fazenda.gov.br/
http://www.receita.fazenda.gov.br/


 

 

 

 

 

Este memorando, elaborado exclusivamente para os clientes deste Escritório, tem por finalidade informar as principais mudanças e 

notícias de interesse no campo do Direito. Surgindo dúvidas, os advogados estarão à inteira disposição para esclarecimentos 

adicionais. 
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H. Philip Schneider 

(philip@ssplaw.com.br) 

 

Cassio Sztokfisz 

(cassio@ssplaw.com.br) 

 

Diogo de Andrade Figueiredo 

(diogo@ssplaw.com.br) 

 

Bruno Baruel Rocha 

(bruno@ssplaw.com.br) 

 

Rafael Monteiro Barreto 

(rafael@ssplaw.com.br) 
 

mailto:diogo@ssplaw.com.br
mailto:rafael@ssplaw.com.br

