
MEMORANDO 

PRAZO PARA CONSOLIDAÇÃO DA REABERTURA DO REFIS (LEI 12.865/13) 

– IN N° 1.735/17 – E PRAZO PARA ADESÃO AO PERT 

Prezado Cliente, 

Servimo-nos do presente para ressaltar que esta sexta-feira, dia 29 de setembro, 
encerra o prazo para consolidação dos débitos parcelados ou pagos à vista de 
acordo com a Lei n° 12.865/13, bem como o prazo para adesão ao Programa 
Especial de Regularização Tributária – PERT, instituído pela Medida 
Provisória n° 783/17. 

Com relação à consolidação dos débitos parcelados ou pagos à vista de acordo 
com a Lei n° 12.865/13, a Instrução Normativa n° 1.735/17 determina que o 
contribuinte informe, no prazo de 11 a 29 de setembro, os débitos a serem 
quitados por meio do programa, os montantes de créditos decorrentes de 
prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL a serem utilizados e o 
número de prestações, quando cabível.    

Para prestação das informações, o contribuinte deverá acessar o sítio da Receita 
Federal na Internet, pelo Portal e-CAC por meio de utilização de código de 
acesso ou certificado digital. Caso as informações não sejam prestadas nesse 
prazo haverá o cancelamento do parcelamento ou da opção pelo pagamento à 
vista e a perda de todos os benefícios previstos na legislação. 

Para que a consolidação tenha efeito, o contribuinte deverá liquidar todas as 
prestações vencidas até o mês anterior ao da consolidação e o eventual saldo 
devedor das modalidades de pagamento à vista, até o último dia do respectivo 
período. 

Vale ressaltar que a IN n° 1.735/17 regulamenta apenas a consolidação dos 
débitos no âmbito da Receita Federal do Brasil (RFB), de modo que a 
consolidação dos débitos por modalidades de parcelamento e para pagamento 
à vista no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) será 
disciplinada em ato específico desse órgão. 

Quanto ao PERT, instituído pela MP n° 783/17, fazemos referência ao 
memorando encaminhando em 01.06.2017 (anexo), ressaltando que o prazo de 
adesão foi prorrogado para 29.09.2017 pela Medida Provisória n° 798/17. 

 



Permanecemos à disposição para esclarecimentos. 

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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