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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 03/05/2010 
 
 
A Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, expedida pela Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (“PGFN”) e Secretaria da Receita Federal do Brasil (“RFB”), publicada hoje no 
Diário Oficial da União, trata das regras para que os contribuintes optantes pelos 
parcelamentos especiais da Lei nº 11.941/09 formalizem a consolidação da dívida, de 
acordo com cada uma das modalidades. 
 
Tal consolidação, segundo a aludida Portaria Conjunta, deverá ocorrer entre os dias 1º 
e 30 de junho de 2010, cabendo ao contribuinte indicar, exclusivamente nas páginas 
eletrônicas da PGFN e RFB, todos os débitos que pretende parcelar. Note que os 
valores em aberto poderão ser consultados nas mencionadas páginas eletrônicas.    
 
Relevante mencionar que a não manifestação do sujeito passivo no prazo indicado 
implicará no cancelamento automático do parcelamento especial. 
 
A respeito das certidões de regularidade fiscal, a mencionada Portaria estabelece que, 
se o contribuinte indicar a inclusão da totalidade de seus débitos nos parcelamentos, 
poderá emitir a Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa, pela internet, nos 
sítios da PGFN ou da RFB, desde que não existam outros impedimentos.  
 
Já o contribuinte que não indicar a inclusão da totalidade de seus débitos nos 
parcelamentos mencionados estará impedido de obter a CND por meio eletrônico, 
devendo, neste caso, comparecer pessoalmente à unidade da PGFN ou da RFB para 
indicar, pormenorizadamente, os débitos a serem incluídos no parcelamento, conforme 
formulários constantes nos Anexos da referida Portaria. 
 
Uma última previsão contida na Portaria em tela trata da hipótese em que o contribuinte 
pretendeu migrar de parcelamento anterior para o parcelamento especial, efetuando 
tempestivamente o pagamento integral do saldo da dívida, mas não desistindo 
expressamente do parcelamento anterior. Neste caso, o pagamento integral importará 
a desistência, suprindo a deficiência apontada. 
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Para maiores informações a respeito dos procedimentos para consolidação, bem como 
sobre eventuais processos administrativos e judiciais a serem consolidados, estamos à 
inteira disposição. 
 
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 
 


