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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” – CONSOLIDAÇÃO DOS DÉBITOS  Data 04/02/2011 

 
 
Foi publicada na data de hoje a Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 2, expedida em 
03/02/2011 pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (“PGFN”) e pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (“RFB”), dispondo acerca dos procedimentos a serem 
observados para a consolidação dos débitos dos contribuintes optantes pelas 
modalidades de pagamento e de parcelamento da Lei nº 11.941/09 (“Refis da Crise”). 
 
A aludida Portaria traz o seguinte cronograma de procedimentos para a consolidação 
dos débitos, o que deverá ser realizado exclusivamente nos sítios da RFB e da PGFN 
na Internet: 
 

Período Providência 

1º a 31 de março de 2011 
i) Consultar os débitos parceláveis em cada modalidade; e 
ii) Retificar modalidades de parcelamento, se for o caso. 

4 a 15 de abril de 2011 

Prestar as informações necessárias à consolidação, no caso de pessoa 
jurídica optante por modalidade de pagamento à vista com utilização de 
créditos decorrentes de Prejuízo Fiscal ou de Base de Cálculo Negativa 
da CSLL. 

2 a 25 de maio de 2011 

Prestar as informações necessárias à consolidação: 
i) de todas as modalidades de parcelamento, no caso de pessoa física; e 
ii) da modalidade de Parcelamento de Débitos Decorrentes do 
Aproveitamento Indevido de Créditos de IPI, no caso de pessoa jurídica. 

7 a 30 de junho de 2011 

Prestar as informações necessárias à consolidação das demais 
modalidades de parcelamento, no caso de pessoa jurídica: 
i) submetida ao acompanhamento econômico-tributário diferenciado e 
especial no ano de 2011; ou 
ii) que optou pela tributação do IRPJ e da CSLL no ano-calendário de 
2009 com base no Lucro Presumido, cuja DIPJ do exercício de 2010 
tenha sido apresentada até 30 de setembro de 2010. 
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6 a 29 de julho de 2011 
Prestar as informações necessárias à consolidação das demais 
modalidades de parcelamento, no caso das demais pessoas jurídicas. 

1º a 12 de agosto de 2011 

Prestar as informações necessárias à consolidação, no caso dos 
optantes que se enquadrarem na hipótese tratada pela Portaria MF nº 
24/2011 (sujeitos passivos domiciliados nos municípios de Areal, Bom 
Jardim, Nova Friburgo, Petrópolis, São José do Vale do Rio Preto, 
Sumidouro e Teresópolis, do Estado do Rio de Janeiro) 

 
Além disso, em síntese, a Portaria disciplina os seguintes assuntos: 
 

i) Migração dos parcelamentos efetuados na forma da Medida Provisória nº 
449, de 2008; 

 
ii) Retificação de modalidades de parcelamento, para cancelar modalidade 

indevidamente requerida e substituir por nova modalidade, ou incluir nova 
modalidade, mantendo as anteriores; 

 
iii) Indicação dos montantes disponíveis de Prejuízo Fiscal e de Base de 

Cálculo Negativa de CSLL; 
 
iv) Reabertura de prazo para desistência de impugnação ou de recurso 

administrativos ou de ação judicial em curso, em relação aos débitos que se 
encontram com exigibilidade suspensa; 

 
v) Revisão da consolidação; 
 
vi) Revisão da utilização de Prejuízo Fiscal e de Base de Cálculo Negativa da 

CSLL; 
 
vii) Tratamento de débitos cuja responsabilidade decorra de cisão; 
 
viii) Compensação de ofício; e 
 
ix) Reconhecimento da redução pela antecipação de prestações. 

 
Em breve, emitiremos novo Memorando aos Clientes, no qual serão expostas e 
analisadas, pormenorizadamente, as regras trazidas pela Portaria em tela. 
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Sem prejuízo, ficamos à inteira disposição para maiores informações a respeito dos 
procedimentos para consolidação, bem como sobre eventuais processos 
administrativos e judiciais a serem consolidados. 
 
 
Responsáveis: 

 

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

Tel.: 55 11 3201-7553  

 

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

Tel.: 55 11 3201-7552 

 

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

Tel.: 55 11 3201-7588 
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