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FATO RELEVANTE – ADESÃO AO REFIS 

A Unicasa Indústria de Móveis S.A. (BM&FBovespa: UCAS3) (“Unicasa” ou “Companhia”), de 
acordo com o disposto na Instrução CVM 358/02, esclarece a seus acionistas e ao mercado que 
aderiu ao Programa de Parcelamento de Débitos da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e 
Secretaria da Receita Federal ("Refis"), conforme condições estabelecidas na Lei 12.865/2013 
de 09/10/2013, e pela Medida Provisória 627 de 11/11/2013. 
 
A adesão envolve o processo judicial de nº 5000043-15.2011.404.7113 em trâmite perante a 
Justiça Federal do Rio Grande do Sul e, atualmente, em grau recursal no Superior Tribunal de 
Justiça, cujo objeto discute compensações do imposto sobre produtos industrializados (IPI), 
realizadas no ano de 2002. 
 
A Companhia optou pela adesão ao Refis diante da complexidade e direcionamento de 
interpretações em processos similares das matérias objeto do processo supra referido bem 
como das condições contempladas nesse programa, que viabilizaram considerável redução dos 
valores em discussão.  
 
O processo apresenta valor de face atual de aproximadamente R$ 8,6 milhões, sendo R$ 2,7 
milhões de principal, R$ 0,5 milhão de multa, e R$ 5,4 milhões de juros de mora e encargo 
legal. A opção escolhida pela Unicasa foi da quitação da obrigação em uma única parcela. Esta 
opção traz como benefício à redução de R$ 3,7 milhões dos juros de mora, encargo legal e 
multa. Assim, a adesão ao Refis resultará em uma obrigação de R$4,9 milhões, sendo o 
impacto no resultado da Companhia do 4T13 de R$ 2,9 milhões líquido de provisões. 
 
O pagamento da obrigação será financiado por nosso fluxo de caixa operacional, não 
requerendo elevação de endividamento, nem tampouco provocará mudanças significativas em 
nossa programação financeira.  
 

Bento Gonçalves, 16 de dezembro de 2013. 
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