
MEMORANDO 

 

PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB Nº 1.064/2015 – PARCELAMENTO – 

CONSOLIDAÇÃO DE DÉBITOS – REFIS DA COPA – LEI Nº 12.996/2014 – 

PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB Nº 13/2014 

 

Prezado Cliente, 

Em atenção às disposições contidas na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 

1.064/2015, os sujeitos passivos que formalizaram requerimento de adesão aos 

parcelamentos ou optaram pelo pagamento à vista com utilização de prejuízo 

fiscal ou base de cálculo negativa da CSLL, conforme a Portaria Conjunta 

PGFN/RFB nº 13/2014, devem adotar os procedimentos previstos naquela 

nova norma. Nesse sentido, observem os seguintes comentários. 

PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

Quanto ao sujeito que aderiu às modalidades de parcelamento constantes do § 

1º do art. 1º da Portaria nº 13/2014, e que tenha a consolidar demais débitos 

administrados pela PGFN ou pela RFB, deve: (i) indicar os débitos a parcelar; 

(ii) informar o número de prestações pretendidas; e (iii) indicar os montantes 

de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL que serão utilizados para 

liquidação de multas e juros moratórios. 

O sujeito passivo que tenha aderido às modalidades de pagamento à vista 

com utilização de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL – exceto 

as relativas a débitos previdenciários – deve: (i) indicar os débitos pagos à 

vista; e (ii) indicar os montantes de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa 

da CSLL que serão utilizados para liquidação de multas e juros moratórios. 

PRAZO 

Os procedimentos de prestação das informações necessárias devem ser 

realizados exclusivamente pelos sítios eletrônicos da RFB ou PGFN, de 8 a 25 

de setembro de 2015, até às 23h59min59s, por todas as pessoas jurídicas, 

exceto optantes pelo Simples Nacional e pessoas jurídicas omissas na 

apresentação da DIPJ relativa ao ano-calendário de 2013, as quais, juntamente 

com pessoas físicas, deverão prestar as informações necessárias à consolidação 

entre 5 e 23 de outubro de 2015. 

PREJUÍZO FISCAL E BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DA CSLL 

Os montantes indicados devem corresponder ao saldo disponível para 

utilização, depois de deduzidos os montantes já utilizados em compensação 



com a base de cálculo do IRPJ ou da CSLL em períodos anteriores, ou em 

outras modalidades de pagamento e parcelamento. Aferindo a RFB que o 

montante disponível é inferior ao informado, há ordem de prioridade para 

utilização dos créditos (art. 5º, § 2º da Portaria). 

Ademais, o sujeito passivo deve efetuar baixa dos montantes na escrituração 

fiscal, obedecida a ordem prevista na Portaria (art. 6º). 

DÉBITOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA 

Os débitos com exigibilidade suspensa a parcelar ou pagos à vista com 

utilização de prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa da CSLL devem ser 

selecionados quando da prestação de informações. 

A inclusão no parcelamento de débitos com exigibilidade suspensa por 

ocasião de impugnação ou recurso administrativo acarreta desistência destes. 

Além disso, caso o débito aguarde ciência de decisão em âmbito 

administrativo, o sujeito passivo é tido por ciente na data em que conclui a 

prestação das informações para a consolidação. Sendo, ainda, o débito 

vinculado a depósito judicial ou administrativo, é necessária a apuração do 

saldo remanescente para que seja incluído no parcelamento. 

Estas disposições não prejudicam a possibilidade de revisão da consolidação, 

por solicitação do sujeito passivo ou de ofício pela PGFN ou pela RFB. 

CONSOLIDAÇÃO E DEFERIMENTO 

A consolidação do parcelamento ou homologação do pagamento à vista serão 

efetivadas apenas se o sujeito passivo efetuar, no mesmo prazo de prestação 

das informações, o pagamento: 

(i) de todas as prestações devidas até o mês anterior ao limite para 
prestação de informações, quando se tratar de parcelamento; ou 

(ii) do saldo devedor referido pelo art. 20, § 3º da Portaria Conjunta 
PGFN/RFB nº 13/2014, quando se tratar de pagamento à vista. 

A consolidação dos débitos tem por base o mês em que se formalizou 

requerimento de adesão ao parcelamento ou ao pagamento. 

Cumpridas estas condições, considera-se o parcelamento deferido quando o 

sujeito passivo concluir a apresentação das informações necessárias à 

consolidação. Destaque-se que os efeitos do deferimento retroagem à data do 

requerimento de adesão. 

REVISÃO DA CONSOLIDAÇÃO 

A revisão da consolidação será efetuada pela RFB ou pela PGFN, a pedido do 

sujeito passivo ou de ofício, importando em recálculo de todas as parcelas 



devidas. O sujeito passivo deve quitar as prestações devedoras decorrentes até 

o último dia do mês seguinte ao da ciência da decisão, sob pena de rescisão do 

parcelamento. 

Havendo saldo devedor em modalidade de pagamento à vista, o sujeito 

passivo deve quitá-lo também até o último dia do mês subsequente ao da 

ciência da decisão, sob pena de cancelamento de eventual liquidação, com 

recálculo dos débitos e cobrança com acréscimos legais. 

REVISÃO DE PREJUÍZO FISCAL E BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DA CSLL 

Indeferidos pela RFB os créditos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa 

da CSLL, é possível ao sujeito passivo, no prazo de 30 dias a partir da 

intimação: (i) pagar o saldo devedor decorrente da recomposição de parcelas; 

ou (ii) apresentar manifestação de inconformidade contra o indeferimento, 

exceto se este for proveniente de Auto de Infração. 

Na última hipótese, havendo processo administrativo fiscal, o sujeito passivo 

deve, no mesmo prazo de 30 dias, informar à RFB o número de processo e 

impugnação, para suspender a exigibilidade dos débitos. 

No caso de parcelamento, estando a impugnação ou a manifestação de 

inconformidade pendentes de julgamento, deverá o sujeito passivo pagar as 

prestações devidas desconsiderando os efeitos da revisão. No entanto, 

havendo decisão definitiva desfavorável, são restabelecidos multas e juros, 

devendo também ser pago em 30 dias o valor da diferença relativa às 

prestações vencidas no parcelamento, sob pena de rescisão e prosseguimento 

da cobrança e, no caso de pagamento à vista, não sendo pagos os valores, 

persiste a cobrança de saldo devedor. 

COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO 

A compensação de ofício é admitida para amortização do saldo devedor 

relativo às modalidades de parcelamento de que trata a Portaria, desde que 

não se preste à extinção dos débitos. No entanto, não se exime o sujeito 

passivo da obrigação de adimplência com as prestações mensais, exceto se 

houver liquidação integral do parcelamento. 

Havendo ainda recurso administrativo pendente de apreciação, a 

compensação não regulariza o inadimplemento anterior à ciência da exclusão 

do parcelamento. 

Ademais, a compensação de ofício deve observar a ordem prevista na Portaria 

(art. 15, § 3º). 

REDUÇÃO PELA ANTECIPAÇÃO DE PRESTAÇÕES 



O direito à redução é reconhecido com base no valor da prestação apurada 

para a modalidade de parcelamento analisada, observadas as condições de 

análise mensal em relação aos pagamentos efetuados, e de consideração 

apenas do somatório das prestações devedoras até o mês anterior ao da 

arrecadação analisada e da prestação devida com vencimento neste mesmo 

mês. 

Sendo o que nos cumpria informar, colocamo-nos à disposição para eventuais 

esclarecimentos que se façam necessários. 

Atenciosamente, 

RIVITTI E DIAS ADVOGADOS 

Rua Padre João Manuel, 755 – 14º Andar, 01411-001, São Paulo, SP 

T.: +55 (11) 3568-3168 

F.: +55 (11) 3568-3180 

Brasil 
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