
MEMORANDO 

 

REABERTURA DO PRAZO PARA ADESÃO AO REFIS 4 E 

REQUERIMENTO DE QUITAÇÃO ANTECIPADA 

 

Prezado Cliente, 

Comunicamos a publicação da Lei nº 13.043 no Diário Oficial da União de 

14.11.2014, que, dentre outras alterações na legislação tributária, previu a 

reabertura do prazo para adesão aos parcelamentos previstos nas Leis nº 

11.941/09 e 12.249/10 e a quitação antecipada de débitos parcelados. 

 

I – PARCELAMENTO 

Nos termos do artigo 34 dessa lei, até 28 de novembro de 2014, o sujeito 

passivo que possua débitos perante a Receita Federal e a Procuradoria da 

Fazenda Nacional e débitos administrados pelas autarquias e fundações 

públicas federais e os débitos de qualquer natureza, tributários ou não 

tributários, com a Procuradoria-Geral Federal, vencidos até 31 de dezembro 

de 2013 poderá, por meio do site da RFB ou da PGFN, pagá-los à vista ou 

incluí-los em parcelamento em até 180 (cento e oitenta) prestações mensais e 

sucessivas, aproveitando-se as 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; 

(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. 

Referida antecipação corresponde à prestação inaugural do parcelamento e 

deve ser integralmente paga até a data-limita para tal adesão, sendo que 

apenas aos contribuintes que aderiram ao parcelamento até 25 de agosto de 

2014 foi resguardado o direito ao pagamento em até 5 (cinco) prestações iguais 

e sucessivas. 

Além disso, destacamos que, após o pagamento da antecipação obrigatória e 

enquanto não consolidada a modalidade no parcelamento, o sujeito passivo 

deverá calcular e recolher mensalmente parcela mínima equivalente ao maior 

valor entre o montante de débitos dividido pelo número de prestações 

pretendidas, descontadas as antecipações, e R$ 50,00 ou R$ 100,00 (conforme a 

qualidade do optante, pessoa física ou jurídica, respectivamente). 

 

II – UTILIZAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL E BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE CSLL 

PARA QUITAÇÃO ANTECIPADA DE DÉBITOS 

De acordo com o artigo 33 da Lei nº 13.043, o contribuinte que tenha 

parcelamento de débitos de natureza tributária perante a Receita Federal e a 

Procuradoria da Fazenda Nacional, vencidos até 31 de dezembro de 2013, 

poderá utilizar para quitação antecipada dos débitos parcelados créditos 

próprios de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa de CSLL que 

tenham sido apurados até 31 de dezembro de 2013 e declarados até 30 de 

junho de 2014. 

Para fins de quitação antecipada de débitos parcelados, nas condições acima 

descritas, os mencionados créditos poderão, ainda, ser utilizados entre 

empresas controladora e controlada, de forma direta ou indireta, ou entre 

empresas que sejam controladas direta ou indiretamente por uma mesma 

empresa em 31 de dezembro de 2013, domiciliadas no Brasil, desde que 

mantida tal condição até a data da opção pela quitação antecipada, ressalvada 

a utilização de tais créditos somente após a utilização total dos créditos 

próprios. 



Àqueles contribuintes que pretenderem utilizar tais créditos deverão requerer 

a quitação antecipada dos débitos até 28 de novembro de 2014, observando-se 

que é necessário o pagamento em espécie de montante equivalente a, no 

mínimo, 30% (trinta por cento) do saldo do parcelamento e quitação integral 

do saldo remanescente mediante utilização de créditos de prejuízos fiscais e 

base de cálculo negativa de CSLL. 

Vale dizer que, aos débitos parcelados na forma dos artigos 1º a 13 da Lei nº 

11.941/09, as reduções de multa e juros previstas para pagamento à vista na 

hipótese em que o contribuinte pagar mais de 12 (doze) parcelas em único 

documento de arrecadação, somente serão aplicáveis por ocasião da quitação 

antecipada do saldo do parcelamento aos montantes pagos em espécie. 

O valor dos créditos a ser utilizado é determinado mediante aplicação das 

alíquotas de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o montante do prejuízo fiscal, 

15% (quinze por cento) sobre a base de cálculo negativa de CSLL, no caso de 

pessoas jurídicas de seguros privados, das de capitalização e das instituições 

financeiras e equiparadas, e 9% (nove por cento) sobre a base de cálculo 

negativa de CSLL, nos demais casos. 

Destacamos, por fim, que o requerimento de quitação antecipada suspende a 

exigibilidade das parcelas; a Receita Federal possui prazo de 5 (cinco) anos 

para analisar os créditos indicados para quitação; na hipótese de 

indeferimento dos créditos, concede-se prazo de 30 (trinta) dias para que se 

promova o pagamento em espécie do saldo remanescente do parcelamento e 

que o não pagamento implica rescisão do parcelamento e prosseguimento da 

cobrança dos débitos remanescentes. 

 

RIVITTI E DIAS ADVOGADOS 

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