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MEMORANDO 

PARCELAMENTO – DÉBITOS VENCIDOS ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2013 

 
Prezado Cliente, 

Foi publicada no Diário Oficial da União de 1º de agosto a Portaria Conjunta 

PGFN/RFB nº 13/2014, que regulamentou o pagamento e o parcelamento de 

débitos administrados pela Receita Federal do Brasil – RFB e pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN vencidos até 31 de 

dezembro de 2013, conforme previsão contida na Lei nº 12.996/2014, alterada 

pela Medida Provisória nº 651/2014. 

Apresentamos, a seguir, breves considerações acerca do tema. 

I. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

http://www.rivittidias.com.br/
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Até dia 25 de agosto de 2014, será possível, por meio do site da RFB ou da 

PGFN, pagar à vista ou aderir ao parcelamento, em até 180 (cento e oitenta) 

prestações mensais e sucessivas, de débitos vencidos até 31 de dezembro de 

2013, conforme previsto no artigo 2º da Lei nº 12.996/2014. A medida, 

noticiada como REFIS DA COPA, abrange débitos previdenciários e não 

previdenciários, e possibilita aproveitamento das seguintes reduções: 

MODALIDADE 
Multa de 

Mora ou de 
Ofício 

Multa Isolada 
Juros de 

Mora 
Encargos 

Legais 

PAGOS À VISTA 100% 40% 45% 100% 

30 PRESTAÇÕES 90% 35% 40% 100% 

60 PRESTAÇÕES 80% 30% 35% 100% 

120 PRESTAÇÕES 70% 25% 30% 100% 

180 PRESTAÇÕES 60% 20% 25% 100% 

 

A opção pelo parcelamento da Lei nº 12.996/2014 condiciona o optante à 

antecipação: 

(i) de 5% do montante da dívida a ser parcelada após aplicação das 

reduções acima previstas, se a dívida na data do pedido, antes das 

reduções, for igual ou inferior a R$ 1.000.000,00; 

(ii) de 10% do montante da dívida a ser parcelada após aplicação das 

reduções acima previstas, se a dívida na data do pedido, antes das 

reduções, for superior a R$ 1.000.000,00 e menor ou igual a R$ 

10.000.000,00; 
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(iii) de 15% do montante da dívida a ser parcelada após aplicação das 

reduções acima previstas, se a dívida na data do pedido, antes das 

reduções, for superior a R$ 10.000.000,00 e menor ou igual a R$ 

20.000.000,00; e 

(iv) de 20% do montante da dívida a ser parcelada após aplicação das 

reduções acima previstas, se a dívida na data do pedido, antes das 

reduções, for superior a R$ 20.000.000,00. 

A antecipação acima referida corresponde à prestação inaugural do 

parcelamento e pode ser paga em até 5 (cinco) prestações iguais e sucessivas, 

devendo a 1ª (primeira) parcela ser paga até 25 de agosto de 2014, data-limite 

para a adesão, e as parcelas subsequentes acrescidas de juros SELIC, sem 

prejuízo do posterior recolhimento de parcela mínima, nas condições 

estabelecidas em lei, até que ocorra a consolidação das modalidades. 

Além disso, destacamos que: 

(i) até 25 de agosto de 214 deverá ocorrer a desistência de 

parcelamentos ativos na data do pedido de adesão/migração para o 

REFIS DA COPA; 

(ii) os parcelamentos cancelados por solicitação do sujeito passivo para 

adesão ao REFIS DA COPA não serão restabelecidos na hipótese em 

que cancelado ou não produza efeito o pedido de parcelamento no 

âmbito deste último; 

(iii) até 25 de agosto de 2014, terão de ser protocolados no site da RFB ou 

da PGFN os requerimentos de adesão ao pagamento ou 

parcelamento de débitos mediante utilização de prejuízo fiscal e base 

de cálculo negativa de CSLL próprios, relativos a períodos de 
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apuração encerrados até 20 de junho de 2014 e devidamente 

declarados, para liquidação de multas de mora e de ofício e de juros 

moratórios; 

(iv) em quaisquer hipóteses, somente produzirão efeitos requerimentos 

formulados com o correspondente pagamento da antecipação (ou 1º 

parcela) até 25 de agosto de 2014; 

(v) a consolidação dos débitos terá por base o mês em que for efetuado o 

pagamento ou requerido o parcelamento e somente será permita 

para sujeitos passivos que mantenham a regularidade de todas as 

parcelas, desde o mês da adesão ao mês anterior ao da consolidação; 

(vi) o recolhimento de valor equivalente a, no mínimo, 12 (doze) 

prestações permitirá ao sujeito passivo amortizar débitos vincendos 

(em ordem decrescente de vencimento) com reduções para 

pagamento à vista; e, por fim, que 

(vii) a falta de pagamento de 3 (três) parcelas, consecutivas ou não, ou de 

pelo menos 1 (uma) prestação, estando extintas todas as demais, 

implicará rescisão do parcelamento e remessa do débito para 

inscrição em dívida ativa ou prosseguimento da execução fiscal, 

conforme o caso, cancelando-se todos os benefícios concedidos. 

II. MIGRAÇÃO LEI Nº 11.941/09 (REFIS DA CRISE) PARA LEI Nº 12.996/14 

(REFIS DA COPA) 

Nos termos do artigo 6º da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 13/2014, o sujeito 

passivo que estiver ativo no parcelamento de que trata a Lei nº 11.941/09, ou 

REFIS DA CRISE, poderá requerer desistência para aderir ao novo parcelamento 
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– REFIS DA COPA. Vale dizer, porém, que a desistência DO REFIS DA CRISE 

acarretará perda de todas as reduções aplicadas sobre os débitos já pagos. 

Com o cancelamento da modalidade anterior, todos os débitos nela 

consolidados terão exigibilidade imediata, todos os benefícios serão 

cancelados, inclusive liquidação mediante utilização de prejuízo fiscal e base 

de cálculo negativa de CSLL, e execução automática de garantia prestada, se 

existente. 

III. DÉBITOS EM DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL 

Na hipótese em que o sujeito passivo pretenda pagar à vista ou parcelar 

débitos objeto de discussão administrativa ou judicial, é imprescindível a 

desistência de impugnação ou recurso administrativo e de ações judiciais 

propostas ou defesa em sede de execução fiscal. 

As desistências terão de ser feitas até o último dia útil do mês subsequente: 

(i) à ciência da consolidação da respectiva modalidade de parcelamento; 

(ii) à conclusão da consolidação no caso de pagamento à vista mediante 

utilização de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL para 

liquidação de multas e juros; 

(iii) ao término do prazo para pagamento à vista. 

Será permitida a desistência parcial de impugnação e de recurso 

administrativos interpostos ou de ação judicial se o débito objeto de 

desistência for passível de distinção dos demais débitos objeto de discussão 

administrativa ou judicial. 
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Pagamento ou parcelamento de débitos vinculados a depósito administrativo 

ou judicial serão convertidos em renda e transformados em pagamento 

definitivo, após aplicação dos percentuais de redução, se aplicáveis, sendo 

certo que, havendo saldo remanescente de débitos, o pagamento ou o 

parcelamento deverá ser efetuado até 25 de agosto de 2014. 

IV. PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE PESSOA JURÍDICA POR PESSOA FÍSICA 

A pessoa física, definida como responsável tributária na forma dos artigos 124 

e 135 do Código Tributário Nacional, poderá pagar débitos da pessoa jurídica 

ou parcelá-los, desde que, neste último caso, com anuência da pessoa jurídica. 

Neste caso, o requerimento e demais atos relativos ao parcelamento terão de 

ser protocolados na unidade da PGFN ou da RFB do domicílio tributário da 

pessoa jurídica, e os débitos da pessoa jurídica são consolidados em nome da 

pessoa física, mantendo-se a responsabilidade da pessoa jurídica. 

Sendo as considerações para o momento, colocamo-nos à disposição para 

prestar esclarecimentos que julgar necessários. 

Atenciosamente, 

RIVITTI E DIAS ADVOGADOS. 


