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CIRCULAR
PUBLICADA LEI COMPLEMENTAR QUE INSTITUI O PARCELAMENTO PARA
OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL (PERT-SN)

Foi publicada no Diário Oficial da União de 9 de abril de 2018 a
Lei Complementar n° 162/2018, instituindo o Programa Especial de Regularização Tributária
das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional (PERTSN).
Conforme consta na mencionada Lei Complementar, poderão
ser parcelados os débitos vencidos até a competência do mês de novembro de 2017 e
apurados na forma do Simples Nacional, aplicando-se aos créditos constituídos ou não, com
exigibilidade suspensa ou não, parcelados ou não, e inscritos ou não em dívida ativa do
respectivo ente federativo, mesmo sendo objeto de execução fiscal já ajuizada.
O prazo de adesão será de até 90 dias após a entrada em vigor
da Lei Complementar, o que permite concluir que, dentro deste prazo, deverá haver a
regulamentação da adesão e o próprio prazo para a formalização desta.

Para aderir, será necessário pagar uma entrada de 5% do total
da dívida à Receita Federal do Brasil, quantia que poderá ser dividida em até 5 vezes, com
parcelas mensais e sucessivas. O restante da dívida poderá ser:
(i) liquidado integralmente, em parcela única, com redução de
90% dos juros de mora, 70% das multas de mora, de ofício ou isoladas, e 100% dos
encargos legais, inclusive honorários advocatícios;
(ii) parcelado em até 145 parcelas mensais e sucessivas, com
redução de 80% dos juros de mora, 50% das multas de mora, de ofício ou isoladas, e 100%
dos encargos legais, inclusive honorários advocatícios;
(iii) parcelado em até 175 parcelas mensais e sucessivas, com
redução de 50% dos juros de mora, de ofício ou isoladas, e 100% dos encargos legais,
inclusive honorários advocatícios.
O valor mínimo das prestações será de R$ 300,00, exceto no
caso do MEI, cujo valor mínimo será definido pelo Comitê Gestor do Simples Nacional
(CGSN). Por ocasião do pagamento de cada parcela, o valor a ser pago terá acréscimo de
juros equivalentes à taxa Selic para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a
partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e de
1% relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.
Por fim, cabe destacar que a regulamentação do parcelamento
ficará a cargo do CGSN.
Essas são, em resumo, as considerações que julgamos
interessantes realizar sobre o tema, colocando-nos, como sempre, ao inteiro dispor para
solucionar quaisquer dúvidas e realizar quaisquer esclarecimentos.
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