
 

MEMORANDO 

LEI Nº 13.496/2017 – PROGRAMA ESPECIAL DE 
REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA (PERT) - PARCELAMENTO 

Prezado Cliente, 

Foi publicada a Lei nº 13.496/17, conversão da Medida Provisória nº 783, 
instituindo o Programa Especial de Regularização Tributária (PERT) perante a 
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN), considerando as alterações promovidas no programa pelo 
Projeto de Lei de Conversão nº 23/2017. 

O PERT abrange débitos de natureza tributária ou não tributária, vencidos até 
30 de abril de 2017, de pessoas físicas e jurídicas, mesmo que objetos de 
parcelamentos anteriores rescindidos ou ativos, discutidos administrativa ou 
judicialmente, ou provenientes de lançamentos de ofício efetuados após a 
publicação da Lei nº 13.496. 

Com relação a impugnações ou recursos administrativos e ações judiciais, a 
desistência e a renúncia são requisitos para inclusão no PERT dos débitos em 
discussão administrativa ou judicial, valendo dizer que, no caso de ação judicial 
perante a Fazenda, o autor será eximido do pagamento de honorários sob a 
condição de que tenha desistido e renunciado às alegações de direito 
pertinentes. Pedimos que nos informem a hipótese de processos incluídos no 
PERT, para imediato peticionamento. 

O programa prevê, no âmbito da RFB, algumas modalidades de liquidação dos 
débitos: 

 

Prestação inicial 
(até dez./17)

Parcelas restantes Redução Observações

20% da dívida 
consolidada sem 

reduções

utilização de créditos de prejuízo 
fiscal e base de cálculo negativa da 

CSLL, e outros créditos próprios 
relativos a tributos administrados 

pela RFB

Sem reduções de multas e juros

possibilidade de pagamento, em 
espécie, de eventual saldo 

remanescente em até 60 prestações 
adicionais, vencíveis a partir do mês 

seguinte ao do pagamento à vista

Prestações 
conforme campo 

"Observações"

até 120 prestações mensais e 
sucessivas, observando os 

percentuais mínimos previstos
Sem reduções de multas e juros

Percentuais mínimos:
0,4% (1ª a 12ª prestações);
0,5% (13ª a 24ª prestações);
0,6% (25ª a 36ª prestações);

percentual correspondente ao 
proporcional do saldo remanescente 

(demais prestações)

Débitos com a RFB

Abaixo de R$ 
15.000.000 

(considerando 
valor consolidado 

sem reduções)



 

Já com relação a débitos inscritos em dívida ativa, são previstas as seguintes 
modalidades de liquidação: 

 

5% da dívida 
consolidada sem 

reduções
liquidação integral em janeiro/2018

90% de juros de mora / 70% de 
multas de mora, de ofício ou 

isoladas

5% da dívida 
consolidada sem 

reduções

até 145 parcelas mensais sucessivas, 
a partir de janeiro/2018

80% de juros de mora / 50% de 
multas de mora, de ofício ou 

isoladas

5% da dívida 
consolidada sem 

reduções

até 175 parcelas (mínima de 1% da 
receita bruta no mês anterior ou 
1/175 do saldo remanescente) 
mensais sucessivas, a partir de 

janeiro/2018

50% de juros de mora / 25% de 
multas de mora, de ofício ou 

isoladas

Sem reduções de multas e juros

liquidação do restante com utilização 
de créditos de prejuízo fiscal e base 

de cálculo negativa da CSLL, e outros 
créditos próprios relativos a tributos 

administrados pela RFB

20% da dívida 
consolidada sem 

reduções

utilização de créditos de prejuízo 
fiscal e base de cálculo negativa da 

CSLL, e outros créditos próprios 
relativos a tributos administrados 

pela RFB

Sem reduções de multas e juros

possibilidade de pagamento, em 
espécie, de eventual saldo 

remanescente em até 60 prestações 
adicionais, vencíveis a partir do mês 

seguinte ao do pagamento à vista

Prestações 
conforme campo 

"Observações"

até 120 prestações mensais e 
sucessivas, observando os 

percentuais mínimos previstos
Sem reduções de multas e juros

Percentuais mínimos:
0,4% (1ª a 12ª prestações);
0,5% (13ª a 24ª prestações);
0,6% (25ª a 36ª prestações);

percentual correspondente ao  
proporcional do saldo remanescente 

(demais prestações)

20% da dívida 
consolidada

liquidação integral em janeiro/2018
90% de juros de mora / 70% de 

multas de mora, de ofício ou 
isoladas

20% da dívida 
consolidada sem 

reduções

até 145 parcelas mensais sucessivas, 
a partir de janeiro/2018

80% de juros de mora / 50% de 
multas de mora, de ofício ou 

isoladas

20% da dívida 
consolidada sem 

reduções

até 175 parcelas (mínima de 1% da 
receita bruta no mês anterior ou 
1/175 do saldo remanescente) 
mensais sucessivas, a partir de 

janeiro/2018

50% de juros de mora / 25% de 
multas de mora, de ofício ou 

isoladas

Sem reduções de multas e juros

liquidação do restante com utilização 
de créditos de prejuízo fiscal e base 

de cálculo negativa da CSLL, e outros 
créditos próprios relativos a tributos 

administrados pela RFB

Débitos com a RFB

Sem a utilização de  créditos de 
prejuízo fiscal e base de cálculo 

negativa da CSLL, e outros créditos 
próprios relativos a tributos 

administrados pela RFB

após reduções, possibilidade de 
utilização de créditos de prejuízo 

fiscal e base de cálculo negativa da 
CSLL, e outros créditos próprios 
relativos a tributos administrados 

pela RFB; eventual saldo 
remanescente deve ser liquidado pelo 

número de parcelas da modalidade

no mínimo, 24% da dívida consolidada em 24 prestações 
mensais e sucessivas

Acima de R$ 
15.000.000 

(considerando 
valor consolidado 

sem reduções)

no mínimo, 24% da dívida consolidada em 24 prestações 
mensais e sucessivas

Abaixo de R$ 
15.000.000 

(considerando 
valor consolidado 

sem reduções)

Prestação inicial 
(até dez./17)

Parcelas restantes Redução Observações

Prestações 
conforme campo 

"Observações"

até 120 prestações mensais e 
sucessivas, observando os 

percentuais mínimos previstos
Sem reduções de multas e juros

Percentuais mínimos:
0,4% (1ª a 12ª prestações);
0,5% (13ª a 24ª prestações);
0,6% (25ª a 36ª prestações);

percentual correspondente ao  
proporcional do saldo remanescente 

(demais prestações)

5% da dívida 
consolidada sem 

reduções
liquidação integral em janeiro/2018

90% de juros de mora / 70% de 
multas de mora, de ofício ou 

isoladas / 100% de encargos legais

5% da dívida 
consolidada sem 

reduções

até 145 parcelas mensais sucessivas, 
a partir de janeiro/2018

80% de juros de mora / 50% de 
multas de mora, de ofício ou 

isoladas / 100% de encargos legais

5% da dívida 
consolidada sem 

reduções

até 175 parcelas (mínima de 1% da 
receita bruta no mês anterior) 

mensais sucessivas, a partir de 
janeiro/2018

50% de juros de mora / 25% de 
multas de mora, de ofício ou 

isoladas / 100% de encargos legais

Débitos com a PGFN

após reduções, possibilidade de 
utilização de créditos de prejuízo 

fiscal e base de cálculo negativa da 
CSLL, e outros créditos próprios 

relativos a tributos administrados 
pela RFB, e de oferecimento de dação 

em pagamento de imóveis para 
quitação do saldo remanescente

Abaixo de R$ 
15.000.000 

(considerando 
valor consolidado 

sem reduções)



 

 

As pessoas jurídicas em processo de recuperação judicial podem aderir ao 
PERT, ao passo que a lei veda a adesão por pessoas jurídicas com falência ou 
pessoas físicas com insolvência civil decretada. 

A adesão ao PERT implica: 

(i) confissão irrevogável e irretratável dos débitos indicados para compor 
PERT pelo sujeito passivo na condição de contribuinte ou responsável, e 
aceitação plena das condições estabelecidas; 

(ii) o dever de pagar regularmente as parcelas dos débitos consolidados e os 
débitos vencidos após 30 de abril de 2017, inscritos ou não em dívida 
ativa; 

(iii) vedação da inclusão dos débitos que compõem o PERT em qualquer 
outra forma de parcelamento posterior, exceto o previsto no art. 14-A da 
Lei nº 10.522/02; e 

(iv) cumprimento regular das obrigações com o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço – FGTS. 

Com relação a depósitos vinculados a débitos que o sujeito passivo pretenda 
parcelar, a Lei nº 13.496 dispõe que serão automaticamente transformados em 
pagamento definitivo ou convertidos em renda da União, anteriormente à 
possibilidade de liquidação segundo as modalidades acima descritas. 

De se notar, ainda, que não há restrições para inclusão no parcelamento no 
que tange à multa qualificada cominada ao contribuinte, e aos débitos 
passíveis de retenção na fonte, que vinham gerando discussões judiciais nos 
últimos meses. Também não há restrições ao parcelamento de débitos da 
CPMF. 

Podem ser migrados para o PERT também os débitos anteriormente incluídos 
em outros parcelamentos especiais, a exemplo do PAES, PRT e Refis/2000, além 
de outros que não previam vedação ao reparcelamento. 

Prestações 
conforme campo 

"Observações"

até 120 prestações mensais e 
sucessivas, observando os 

percentuais mínimos previstos
Sem reduções de multas e juros

Percentuais mínimos:
0,4% (1ª a 12ª prestações);
0,5% (13ª a 24ª prestações);
0,6% (25ª a 36ª prestações);

percentual correspondente ao  
proporcional do saldo remanescente 

(demais prestações)

20% da dívida 
consolidada sem 

reduções
liquidação integral em janeiro/2018

90% de juros de mora / 70% de 
multas de mora, de ofício ou 

isoladas / 100% de encargos legais

20% da dívida 
consolidada sem 

reduções

até 145 parcelas mensais sucessivas, 
a partir de janeiro/2018

80% de juros de mora / 50% de 
multas de mora, de ofício ou 

isoladas / 100% de encargos legais

20% da dívida 
consolidada sem 

reduções

até 175 parcelas (1% da receita bruta 
no mês anterior) mensais sucessivas, 

a partir de janeiro/2019

50% de juros de mora / 25% de 
multas de mora, de ofício ou 

isoladas / 100% de encargos legais

Débitos com a PGFN

Acima de R$ 
15.000.000 

(considerando 
valor consolidado 

sem reduções) Sem a possibilidade de utilização de 
créditos ou oferecimento de dação em 
pagamento de imóveis para quitação 

do saldo remanescente



 

Ressaltamos, por fim, que o requerimento deve ser realizado até o dia 31 de 
outubro de 2017, quando deverá ser feito também o pagamento da parcela, 
abrangendo os débitos indicados pelo sujeito passivo, na condição de 
contribuinte ou responsável. 

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 

Colaboraram para a edição deste memorando: KAREM JUREIDINI DIAS, PATRÍCIA KAYO, RAPHAEL ASSEF 

LAVEZ e VICTOR BERNARDO KUPPER 

Memorando elaborado para fins de informação e debate, não devendo ser considerado como opinião legal 
para negócios específicos. 


