
LEI N° 13.043/2014 E PORTARIAS CONJUNTAS N°S 20/2014 E 21/2014 – ALTERAÇÕES AO                          
PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL (“REFIS”)

Em 18.11.2014, foram publicadas no Diário Oficial da União a Portaria Conjunta n° 20 (“Portaria Conjunta 
n° 20/2014”) e a Portaria Conjunta n° 21 (“Portaria Conjunta n° 21/2014”), ambas de 17 de novembro de 
2014. 

As referidas Portarias Conjuntas regulamentam a Lei n° 13.043, publicada em 14 de novembro de 2014 
(“Lei n° 13.043/2014”), resultado da recente conversão em Lei da Medida Provisória nº 651/2014 (“MP nº 
651/2014”).

Dentre as alterações relacionadas ao Programa de Recuperação Fiscal (“REFIS”), promovidas pelas  
referidas Lei e Portarias, destacam-se as seguintes:

(i) Reabertura do prazo de adesão 

A Lei n° 13.043/2014 reabriu o prazo para adesão ao REFIS, relativamente aos débitos tributários vencidos 
até 31.12.2013, prevendo a possibilidade de adesão ao benefício até o 15° (décimo quinto) dia após a sua 
publicação. 

A Portaria Conjunta n° 21/2014, por sua vez, esclareceu que o prazo de adesão encerrar-se-á no dia 
1º.12.2014. 

(ii) Pagamento das antecipações

A Lei n° 13.043/2014 manteve a forma escalonada de pagamento das antecipações necessárias à adesão, 
nos percentuais de 5% (cinco por cento), para dívidas de até R$ 1 (um) milhão; 10% (dez por cento), no 
caso de débitos de R$ 1 (um) milhão a R$ 10 (dez) milhões; 15% (quinze por cento), para débitos entre 
R$ 10 (dez) milhões e 20 (vinte) milhões; e 20% (vinte por cento), para dívidas superiores a R$ 20 (vinte) 
milhões. 

Referidas antecipações deverão ser integralmente quitadas até o último dia para a opção pelas                                 
modalidades de parcelamento, ou seja, 1º.12.2014, de acordo com a Portaria Conjunta n° 21/2014.

Nesse sentido, é importante ressaltar que a Lei n° 13.043/2014 resguardou o direito dos contribuintes que 
aderiram ao REFIS durante a vigência da MP n° 651/2014, de parcelar os valores da antecipação, em até 
5 (cinco) vezes. 

De acordo com a previsão do artigo 1°, §5°, da Portaria Conjunta n° 21/2014, tal garantia é reservada aos 
contribuintes que efetuaram a adesão ao parcelamento no período de 1.8.2014 a 25.8.2014.

(iii) Utilização de créditos de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa de CSLL

A Lei n° 13.043/2014 trouxe ainda a possibilidade de que os contribuintes com parcelamento vigentes, de 
débitos vencidos até 31.12.2013, utilizem-se de créditos próprios de prejuízos fiscais e de base de cálculo 
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negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”), apurados até o término de 2013 e                   
declarados até 30.06.2014, para a quitação antecipada dos débitos parcelados. 

Isto é, a nova Lei possibilita a quitação do saldo de débitos objetos de parcelamentos vigentes, inclusive 
juros e multas, por meio da compensação com prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da CSLL.

Nessa hipótese, o contribuinte deverá pagar, em espécie, no mínimo 30% (trinta por cento) do saldo do 
parcelamento vigente, bem como quitar integralmente o saldo remanescente tão somente com a utilização 
de créditos de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da CSLL. 

(iv) Débitos de ganhos de capital auferidos na operação de desmutualização das Bolsas de  
Valores

A Lei n° 13.043/2014 prevê ainda a possibilidade de inclusão especial para débitos de Imposto sobre 
a Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ e da CSLL, decorrentes de ganho de capital ocorrido até 31 de 
dezembro de 2008, oriundos da alienação de ações que tenham sido originadas da conversão de títulos 
patrimoniais de associações civis sem fins lucrativos. 

De acordo com a sistemática prevista na Lei n° 13.043/2014, referidos débitos poderão ser pagos à vista, 
com redução de 100% (cem por cento) das multas, de mora e de ofício, e de 100% (cem por cento) dos 
juros de mora; ou parcelados, em até 60 (sessenta) prestações, sendo 20% (vinte por cento) de entrada e 
o restante em parcelas mensais, também mediante redução de 100% (cem por cento) das multas de mora 
e de ofício e de 100% (cem por cento) dos jutos de mora. O pedido de parcelamento deverá ser protocoli-
zado até o dia 28.11.2014.

(v) Débitos de CPMF

A Lei n° 13.043/2014 permitiu ainda a inclusão de débitos de Contribuição Provisória sobre Movimentação 
ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira (“CPMF”) no parcelamento 
previsto na Lei n° 12.996, de 18 de julho de 2014.
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