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Programa Especial de 
Regularização Tributária

Setembro de 2021



Projeto de Lei n° 4.728/2020

 Pontuamos que as informações apresentadas a seguir levam em consideração o teor do
Projeto de Lei n° 4.728/2020, em 09/2021, o qual ainda está em tramitação, podendo
ocorrer alterações em sua redação até a efetiva conversão do Projeto em Lei.
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Reabertura Pert - Prazo e débito elegível: 

Prazo de adesão: 30 de setembro de 2021;

O Pert abrange débitos de natureza tributária e não tributária, vencidos até o último dia do
mês imediatamente anterior à entrada em vigor da lei.

Abrangência: também estão abrangidas no Pert as pessoas jurídicas e as pessoas físicas que
obtiveram aumento de faturamento ou de rendimentos no respectivo período de comparação.

A adesão implica o dever de pagar regularmente as parcelas dos débitos
consolidados no Pert e dos débitos vencidos após o período de adesão ao
parcelamento especial, inscritos ou não em dívida ativa da União.

Durante o prazo de 149 meses contados do primeiro mês de vigência do Pert, os
débitos administrados pela RFB e pela PGFN incluídos no programa não poderão ser
objeto de quaisquer outras modalidades de parcelamento, incluindo redução
dos valores do principal, das multas, dos juros e dos encargos legais, ressalvada a
migração para modalidade de que tratam os arts. 10 (parcelamento ordinário), 10-A,
10-B e 10-C (parcelamentos específicos para contribuintes em recuperação judicial)
da Lei nº 10.522/2002, sem a possibilidade de cumulação de benefícios.
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Benefícios – Pessoa Jurídica
Benefício progressivo de acordo com a redução de faturamento no período de março a
dezembro de 2020, em comparação com o período de março a dezembro de 2019:

Redução Faturamento

Percentual de 
Entrada - Dívida 

Consolidada 
sem Redução* 

Percentual de 
utilização de PF e BCN 
e/ou créditos após o 

pagamento da Entrada

Redução Juros e Multa
Saldo Remanescente

Redução 
Encargos/Honorários
Saldo Remanescente

Prestações**

Igual ou Superior a 0% 25% 25% 65% 75% 144

Igual ou Superior a 15% ou
PL negativo em 31/12/2020 20% 30% 70% 80% 144

Igual ou Superior a 30% 15% 35% 75% 85% 144

Igual ou Superior a 45% 10% 40% 80% 90% 144

Igual ou Superior a 60% 5% 45% 85% 95% 144

Igual ou Superior a 80% 2,5% 50% 90% 100% 144

*Valor da dívida consolidada, sem reduções, em até 5 (cinco) parcelas mensais e sucessivas, vencíveis de setembro de 2021 a janeiro de 2022.

**Contribuições sociais de que tratam a alínea “a” do inciso I e o inciso II do caput do art. 195 da Constituição Federal, prazo máximo de até 60 (sessenta) parcelas mensais 
e sucessivas.
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Benefícios – Pessoa Física

Benefício progressivo de acordo com a redução no valor da soma de rendimentos tributáveis
computados na base de cálculo do IRPF devido na Declaração de Ajuste Anual, referente ao exercício
de 2021, ano-calendário de 2020, em comparação com a Declaração de Ajuste Anual referente ao
exercício 2020, ano-calendário de 2019:

Redução de Rendimentos 
Tributáveis

Percentual de 
Entrada -

Dívida 
Consolidada 

sem Redução* 

Redução Juros e 
Multa

Saldo Remanescente

Redução 
Encargos/Honorários
Saldo Remanescente

Prestações**

Igual ou Superior a 0% 5% 85% 95% 144

Igual ou Superior a 15% 

2,5% 90% 100% 144

*Valor da dívida consolidada, sem reduções, em até 5 (cinco) parcelas mensais e sucessivas, vencíveis de setembro de 2021 a janeiro de 2022.

**Contribuições sociais de que tratam a alínea “a” do inciso I e o inciso II do caput do art. 195 da Constituição Federal, prazo máximo de até 60 (sessenta) parcelas mensais 
e sucessivas.
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Regras Gerais – Pessoas Jurídica e Física:

Independentemente da redução do faturamento/rendimento, caso existente, não haverá redução
do valor da dívida consolidada no pagamento da “Entrada” em espécie.

O pagamento em espécie será em até 5 parcelas mensais e sucessivas, vencíveis de setembro de
2021 a janeiro de 2022.

O saldo remanescente poderá ser pago em até 144 parcelas mensais e sucessivas, vencíveis a
partir de fevereiro de 2022, calculadas de modo a observar os seguintes percentuais mínimos,
aplicados sobre o saldo da dívida consolidada: (i) 1ª a 12ª prestação: 0,4%; (ii) 13ª a 24ª prestação:
0,5%; (iii) 25ª a 36ª prestação: 0,6%; e (iv) 37ª em diante: percentual correspondente ao saldo
remanescente, em até 108 prestações mensais e sucessivas.

No que se refere às contribuições sociais, o prazo máximo das modalidades de pagamento será de
até 60 parcelas mensais e sucessivas.

O saldo remanescente terá redução dos juros de mora, das multas de mora, de ofício ou
isoladas e dos encargos legais, inclusive honorários advocatícios, conforme ilustrado nos slides
anteriores.
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Observações:

O Projeto de Lei também prevê a aplicação das mesmas reduções da modalidade “redução do faturamento em 15%”,
para os contribuintes que apuraram patrimônio líquido negativo no balanço patrimonial encerrado em
31/12/2020;

Na liquidação dos débitos, poderão ser utilizados créditos próprios relativos aos tributos administrados pela
RFB ou prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da CSLL apurados até 31 de dezembro de 2020 e
declarados até 31 de dezembro de 2021, próprios ou de responsável tributário ou corresponsável pelo débito, e de
empresas controladora e controlada, de forma direta ou indireta, ou de empresas que sejam controladas direta ou
indiretamente por uma mesma empresa, em 31 de dezembro de 2020, domiciliadas no País, desde que se mantenham
nesta condição até a data da adesão;

Na hipótese de débitos junto à PGFN e de adesão a uma das modalidades previstas, fica assegurada a possibilidade de
oferecimento de dação em pagamento de bens imóveis, desde que previamente aceita pela União, para quitação
do saldo remanescente, observado o disposto no art. 4º ou no art. 4º-A, ambos da Lei nº 13.259, de 16 de março de
2016; e

Na hipótese de indeferimento dos créditos, no todo ou em parte, será concedido o prazo de 30 dias para que o 
Contribuinte efetue o pagamento em espécie dos débitos amortizados com créditos não reconhecidos 
pela RFB, inclusive aqueles decorrentes de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa de CSLL.
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Observações:

A reabertura do PERT não anistiou as receitas tributárias oriundas das reduções previstas no Programa. A RFB entende
que os descontos obtidos em multas e juros de dívidas incluídas no Pert devem ser tributados pelo IRPJ, CSLL, PIS e
Cofins (Solução de Consulta Cosit nº 65/2019):

a) No regime de tributação pelo Lucro Real, a reversão ou recuperação do valor dos juros de mora e das
multas compensatórias que foram, a seu tempo, reconhecidas como despesa integram a base de
cálculo do IRPJ no momento da adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária (PERT) instituído pela
Lei nº 13.496, de 2017.

b) Na apuração do Resultado do Exercício, a reversão ou recuperação do valor dos juros de mora e das
multas compensatórias que foram, a seu tempo, reconhecidas como despesa integram a base de
cálculo da CSLL no momento da adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária (PERT) instituído pela
Lei nº 13.496, de 2017.

c) No regime de apuração não cumulativa, compõe a base de cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, o valor da redução dos encargos – juros de mora e multas compensatórias -
quando da adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), instituído pela Lei nº 13.496, de
2017.
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