
 

 

 

 

 

M e m o r a n d o  a o s  C l i e n t e s 

 

“REFIS DA CRISE” – REUNIÃO NA FIESP  Data 09/10/2009 

 

 

Nosso escritório participou de reunião na sede da FIESP – Federação das Indústrias do 

Estado de São Paulo, realizada na manhã do último dia 7, acerca dos benefícios da Lei 

nº 11.941/09, na qual estiveram presentes Fábio Kirzner Ejchel (Superintendente 

Adjunto da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB em São Paulo), Neuza Maria 

Torquato (Assessora da Subsecretaria de Arrecadação e Atendimento da RFB, 

representando Otacílio Dantas Cartaxo, Secretário da RFB) e Agostinho do Nascimento 

Netto (Procurador Regional da Fazenda Nacional no Estado de São Paulo), entre 

outras autoridades da RFB. 

 

Servimo-nos do presente Memorando para compartilhar os principais assuntos 

abordados na reunião em tela e os respectivos esclarecimentos prestados pelas 

autoridades da RFB e da Procuradoria-Regional da Fazenda Nacional. 

 

Adesão: 

 

-  Adesão sem pagamento das parcelas mínimas (“antecipações”) não terá 
validade, será ineficaz. No entanto, o contribuinte que aderiu e não pagou poderá 

requerer novamente a adesão até 30/11/09, pagando normalmente as 

antecipações a partir do mês da ‘nova’ adesão; 

-  Alterações na adesão (selecionar/retirar grupo de débitos etc.) podem ser 

feitas até o dia 30/11/09; 

-  Se o contribuinte aderir por engano em relação a algum grupo de débito, basta 

não pagar o DARF da respectiva antecipação, que a adesão não surtirá efeitos; 

-  RFB pede que a impressão dos DARF de antecipações seja feita pelo e-CAC 

na internet, para evitar problemas com o reconhecimento dos pagamentos; 
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- Débitos não tributários: com exceção do FGTS, crédito rural equacionado e do 

Simples Nacional, também podem ser parcelados débitos não-tributários (como 

multas trabalhistas, penais etc.) desde que estejam em cobrança na 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN; e 

-  Para a PGFN, honorários advocatícios “isolados”, isto é, não compreendidos no 

chamado “encargo legal”, não terão reduções. 

 

Parcelamentos anteriores: 

 

- Cuidado na desistência: parcelamento rescindido não será restabelecido se a 
empresa não aderir ao parcelamento ou pagamento à vista da Lei nº 11.941/09; 

- Rescisão dos parcelamentos anteriores restabelece multas e juros reduzidos 

apenas em relação ao montante não pago; 

- Desistências são processadas à noite, e desistências requeridas no último ou 

até o 5º dia útil do mês são processadas no 6º dia útil do mês, para que o 

sistema compute todos os pagamentos feitos; e 

- Parcelamentos com débito em conta corrente bancária: desistências feitas até 

o dia 24 do mês são processadas pela RFB a tempo de informar o banco para 

não mais fazer débitos das parcelas. 

 

Pagamento à vista com utilização de créditos de Prejuízo Fiscal e Base de 

Cálculo Negativa: 

 

-  Compensáveis após a aplicação das reduções; 

-  Não podem ser compensados com multas isoladas; 

-  Só valores próprios e devidamente declarados à RFB; 

-  Contribuinte fará o cálculo manualmente, informando os valores no sistema e, 

em seguida, o sistema emitirá os DARF; 

-  Se pagar a menor por calcular crédito a maior, pode-se fazer pagamento 

complementar com mesmos dados do DARF emitido pelo sistema; se mantiver 

valores em aberto, ao que foi quitado se aproveitam os benefícios, o que não foi 

quitado ficará em cobrança (sem reduções); e 
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-  RFB afirma que, para essa modalidade, a Certidão Negativa de Débitos (ou 

Positiva com Efeitos de Negativa) - CND não está sendo emitida pela internet – 

contribuinte deve ir a uma unidade da RFB, pois a análise do pagamento é 

“manual”. 

 

Pagamento à vista sem utilização Prejuízo Fiscal e BC Negativa: 

 

-  Contribuinte deve pagar DARF sem qualquer informação no sistema; 

-  RFB não emitirá os DARF com reduções – o contribuinte deve fazer os 

cálculos por conta própria, recomendando-se o uso do SICALC e do e-CAC; e 

-  A análise do pagamento também será “manual” para se liberar a CND. 

 

Depósitos Judiciais: 

 

-  Em função das inúmeras dúvidas que o assunto levantou, a RFB e a PGFN 

estão trabalhando em minuta de Portaria dando nova redação ao artigo 32 da 

Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 06/09, com mais detalhes acerca do tratamento 

a ser dado aos depósitos judiciais; e 

-  Depósitos e Prejuízo Fiscal/Base de Cálculo Negativa: RFB diz que a ideia é 

que se permita a utilização de Prejuízo Fiscal/Base de Cálculo Negativa para 

quitar multa e juros e, após, a conversão do depósito para o restante – deverá 

sair na nova redação citada acima. 

Obs.: apesar dos diversos questionamentos, não forneceram mais detalhes. 

Deve-se aguardar a nova redação. 

 

Multas Isoladas: 

 

- São todas aquelas desacompanhadas de tributos (multas regulamentares, 

aduaneiras, decorrentes de obrigações acessórias etc.); e 

-  No caso de multa de ofício ou de mora discutida em sede de denúncia 

espontânea, a RFB está sinalizando mudança de entendimento, afirmando 
que serão tratadas como multas isoladas, por estarem desacompanhadas de 

lançamento de valores principais. Ou seja, teriam reduções de apenas 40%. 
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CND: 

 

-  Desistência de parcelamentos anteriores: contribuinte terá CND quanto aos 

débitos dos respectivos “grupos” (previdência, PGFN, RFB etc.), de outros 

parcelamentos que aderir à Lei nº 11.941/09 e em relação aos quais efetuar o 

pagamento das parcelas mínimas (atenção para se tomar o cuidado para não 

deixar nenhum de fora); e 

-  A PGFN reiterou que a CND é emitida de imediato com a adesão e 

pagamento das parcelas mínimas, conforme a Nota CDA PFN nº 760, e o 

Parecer PGFN CAT nº 1787, independentemente de quaisquer atos de 

consolidação. 

 

Acompanhamento do pedido: 

 

-  RFB recomendou que os contribuintes acompanhem o andamento dos 

pedidos de parcelamento no sistema, considerando que até o dia 30/11/09 é 

possível ao contribuinte efetuar retificações. 

 

Desistência de ações/defesas:  

 

-  Deverá ser requerida em até 30 dias a contar da consolidação (2ª fase do 
Programa). 

 

Segregação das dívidas: 

 

-  PGFN reiterou ser possível, ainda que dentro de uma mesma CDA, desde que 

a dívida seja cindível (por natureza, por período de apuração etc.). 

 

Cálculos de parcelamento anteriores: 

 

-  RFB confirma que se deve trazer o saldo (isto é, apenas valores não 
amortizados pelos pagamentos) até hoje, com aplicação da taxa Selic; 
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-  Se houver débitos de RFB e da PGFN, deve-se apurar a proporção entre eles 

na consolidação, e distribuir os pagamentos conforme essa proporção; e 

-  Em seguida, dentro dos débitos de cada ente (RFB/PGFN/INSS), deve-se tirar 

nova proporção entre débitos de cada natureza, amortizando conforme essa 

proporção, e, dentro de cada natureza, na ordem crescente de períodos. 

 

O nosso escritório encontra-se à disposição dos clientes para prestar esclarecimentos 

sobre o assunto. 

 
 
Responsáveis: 
 

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

Tel.: 55 11 3201-7553 

 

Cassio Sztokfisz (cassio@ssplaw.com.br)  

Tel.: 55 11 3201-7554 

 

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

Tel.: 55 11 3201-7588 

 

Rafael Monteiro Barreto (rafael@ssplaw.com.br) 

Tel.: 55 11 3201-7586 

 


