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A Receita Federal do Brasil regulamentou no dia
21/06/2017 o Programa Especial de Regularização Tributária (PERT),
instituído pela Medida Provisória nº. 783, de 31 de maio de 2017.
Por conseguinte, a regulamentação introduzida pela
Instrução Normativa RFB nº. 1.711, de 16 de junho de 2017 e Portaria
PGFN nº. 690, de 29 de junho de 2017, estabelecem os procedimentos
para

adesão

e

inclusão

de

dívidas

no

programa

especial

de

parcelamento, definindo quais débitos poderão ser abrangidos e o prazo
para opção ao regime de regularização.
O infográfico abaixo resume os principais pontos do
PERT que serão exaustivamente abordados em linhas seguintes.
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Como visto, Podem aderir ao PERT pessoas físicas e
jurídicas, inclusive aquelas em recuperação judicial, com débitos de
natureza tributária e não tributária, vencidos até 30 de abril de 2017,
inclusive aqueles anteriormente parcelados (rescindidos ou ativos) e
provenientes de lançamento de ofício efetuados após a instituição do
Programa, desde que o requerimento seja efetuado até 31/08/2017,
data limite para adesão ao programa.
Também foi admitida a inclusão de débitos objeto de
discussão administrativa ou judicial, desde que o devedor desista
previamente das impugnações ou dos recursos administrativos e das
ações judiciais respectivas.
Ressalta-se que o PERT não admite o parcelamento
de débitos constituídos mediante lançamento de ofício efetuado em
decorrência da constatação da prática de crime de sonegação, fraude
ou conluio. Trata-se de uma novidade do PERT.
De igual modo, as dívidas do Simples Nacional não
poderão ser incluídas no PERT, bem como não poderão participar do
programa débitos tributários do Simples Doméstico e aqueles devidos
por pessoa jurídica com falência decretada ou por pessoa física com
insolvência civil decretada.
A adesão ao PERT deve ser formalizada mediante
requerimento protocolado exclusivamente no sítio da RFB na Internet,
no endereço http://rfb.gov.br, a partir do dia 3 de julho até o dia
31 de agosto de 2017, e abrangerá os débitos indicados pelo sujeito
passivo, na condição de contribuinte ou responsável.
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Da mesma forma, a adesão ao PERT dos débitos
administrados pela PGFN, ocorrerá mediante requerimento a ser
realizado exclusivamente por meio do sítio do órgão na Internet, no
endereço

http://www.pgfn.gov.br,

no

Portal

e-CAC

PGFN,

opção

“Programa Especial de Regularização Tributária”, no período de 1O a
31 de agosto de 2017.
Conforme dispõe a Medida Provisória nº. 783/2017 e
as Instruções Normativas que a regulamentaram, o sujeito passivo
pode indicar os débitos que pretende incluir no Programa.
O pagamento do valor à vista ou da 1a prestação
deverá ser efetuado até o dia 31.08.2017.
Enquanto não consolidado o parcelamento, o sujeito
passivo deverá recolher mensalmente o valor relativo às parcelas,
calculado de acordo com a modalidade pretendida.
O valor mínimo das parcelas, tanto na Receita Federal
do Brasil (RFB) como Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), é
de R$ 200,00 (duzentos reais) para pessoas físicas e R$ 1.000,00 (um
mil reais) para pessoas jurídicas.
O valor de cada prestação mensal, por ocasião do
pagamento, será́ acrescido de juros equivalentes ao Sistema Especial
de Liquidação e de Custódia (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.
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No âmbito da Receita Federal do Brasil (RFB),
são 3 (três) as modalidades de adesão ao PERT para pagamento dos
débitos:

1) PAGAMENTO
REDUÇÃO.

(AGOSTO

À VISTA DE, NO MÍNIMO,

ESSA

20%

ENTRADA PODERÁ SER DIVIDIDA EM ATÉ CINCO PARCELAS

A DEZEMBRO DE

2017). O

RESTANTE PODERÁ SER PAGO COM

CSLL

PREJUÍZO FISCAL E BASE NEGATIVA DA
TRIBUTÁRIOS.

80%,

EM DINHEIRO, SEM QUALQUER

SE

OU COM OUTROS CRÉDITOS

OS CRÉDITOS NÃO FOREM SUFICIENTES PARA QUITAR OS

O CONTRIBUINTE PODERÁ PARCELAR O SALDO REMANESCENTE EM ATÉ

60 MESES;
2)

PARCELAMENTO ESCALONADO EM ATÉ

ENTRADA.
DA

13ª

PRIMEIRAS
ATÉ

24ª

RESTANTES: ATÉ

3)

DOZE PARCELAS:
PARCELA:

120

MESES, SEM DESCONTOS E SEM

0,4%

0,5%;

SOBRE O VALOR DO DÉBITO;

35%

DA

ATÉ

36%: 0,6%;

EM

DINHEIRO, SEM

84 PRESTAÇÕES;
DE, NO

MÍNIMO,

REDUÇÕES, EM ATÉ CINCO PARCELAS

(AGOSTO

PAGAMENTO

À

VISTA

20%

A DEZEMBRO DE

2017),

E O

RESTANTE LIQUIDADOS COM DESCONTOS QUE VARIARÃO DE ACORDO COM O
NÚMERO DAS PARCELAS:

3.1)

EM UMA ÚNICA PARCELA

JUROS E

3.2)

(01/2018): REDUÇÃO

DE

90%

NOS

40%

NAS

50% NAS MULTAS;

EM ATÉ

145

MESES: REDUÇÃO DE

80%

NOS JUROS E

MULTAS;
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3.3.)

EM ATÉ

175

MESES: REDUÇÃO DE

50%

NOS JUROS E DE

25%

NAS MULTAS.

Ainda nesta modalidade 3, se os débitos forem de
até R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), a entrada
reduzirá de 20% para 7,5%, a ser paga em até cinco parcelas
(agosto

a

dezembro

de

2017)

e,

além

disso,

caberá

o

aproveitamento de prejuízo fiscal, base negativa de CSLL e outros
créditos fiscais para quitar todo o saldo remanescente e, ainda por
cima, com descontos nas multas e juros. Foi mantida a possibilidade de
aproveitar crédito de outras empresas do mesmo grupo empresarial.
Já âmbito da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), são 2 (DUAS) as modalidades de adesão ao PERT
para pagamento dos débitos:

1)

PARCELAMENTO ESCALONADO EM ATÉ

120

MESES, IGUAL NA

RFB,

SEM

DESCONTOS;

2)

ENTRADA DE

DEZEMBRO DE

20%,

SEM REDUÇÕES, EM ATÉ CINCO PARCELAS

2017)

(AGOSTO

A

E O RESTANTE PODERÁ SER LIQUIDADO COM OS

SEGUINTES DESCONTOS:

2.1)

EM UMA ÚNICA PARCELA

JUROS,

50%

(01/2018):

NAS MULTAS E DE

25%

REDUÇÃO DE

90%

NOS

NOS ENCARGOS, INCLUSIVE

HONORÁRIOS;
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2.2) EM ATÉ 145 PARCELAS, COM REDUÇÃO DE 80% NOS JUROS, 40%
NAS MULTAS E

25% NOS ENCARGOS, INCLUSIVE HONORÁRIOS;

2.3)

175

EM ATÉ

MESES, COM REDUÇÃO DE

50%

NOS JUROS,

25%

NAS MULTAS E NOS ENCARGOS, INCLUSIVE HONORÁRIOS.

Tal como ocorre no âmbito da Receita Federal do
Brasil, para modalidade com dívida total, sem redução, de até R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais), a entrada cai de 20% para
7,5%, sem reduções.
Se, de um lado, o PERT da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) não admite a utilização de créditos fiscais,
admite-se a dação em pagamento com bens imóveis.
Para ser possível o oferecimento de bens imóveis em
dação em pagamento, é indispensável a observância de algumas
condições, a saber:
§ A

DÍVIDA TOTAL PARCELADA, SEM REDUÇÕES, NÃO PODE SUPERAR

R$

15.000.000.00 (QUINZE MILHÕES DE REAIS);
§ A

PROPOSTA DE DAÇÃO EM PAGAMENTO DE BEM IMÓVEL SOMENTE PODERÁ SER

APRESENTADA APÓS A QUITAÇÃO DO VALOR A SER PAGO À VISTA E EM ESPÉCIE
DE, NO MÍNIMO,
EM ATÉ

7,5%

5 (CINCO)

A DEZEMBRO DE

DO VALOR DA DÍVIDA CONSOLIDADA, SEM REDUÇÕES,

PARCELAS MENSAIS E SUCESSIVAS, VENCÍVEIS DE AGOSTO

2017;

§ A DAÇÃO DEVE SER PRECEDIDA DE AVALIAÇÃO DO BEM IMÓVEL OFERTADO, QUE
DEVE ESTAR LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUAISQUER ÔNUS;
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§ POR

SER UM ATO À CRITÉRIO DO CREDOR, A

UNIÃO

DEVE PREVIAMENTE

CONCORDAR COM A DAÇÃO PARA A QUITAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DOS
DÉBITOS PARCELADOS;

Enquanto a proposta de dação em pagamento de bem
imóvel

estiver pendente de apreciação pela União, o contribuinte

deverá continuar recolhendo as prestações devidas, observando o
respectivo prazo de vencimento, sob pena de ser excluído do
parcelamento1.
Urge destacar que a dação em pagamento em
imóveis será objeto de regulamentação minuciosa pela Procuradoria
Geral

da

Fazenda

Nacional

em

ato

normativo

próprio,

que

regulamentará, dentre outras questões, os critérios de avaliação dos
bens imóveis.
Um

ponto

que

merece

bastante

atenção

dos

contribuintes refere-se aos efeitos decorrentes da adesão ao PERT:

vA

ADESÃO AO

PERT

IMPLICA EM ACEITAÇÃO PLENA E IRRETRATÁVEL DE

TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROGRAMA;

vO

CONTRIBUINTE

VENCIDAS APÓS

NÃO

PODERÁ

TER

DÍVIDAS

FISCAIS

FEDERAIS

30 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DEVE MANTER SUAS

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS EM DIA POSTERIORMENTE À ADESÃO AO

PERT;
1

OBS. Na hipótese de exclusão do sujeito passivo do parcelamento, o requerimento de dação em pagamento de

bem imóvel será considerado prejudicado.
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vÉ

VEDADO A INCLUSÃO DOS DÉBITOS QUE COMPÕEM O

PERT

EM

QUALQUER OUTRA FORMA DE PARCELAMENTO POSTERIOR, SALVO O
PARCELAMENTO ORDINÁRIO PREVISTO NA

LEI Nº 10.522/2002 (ATÉ

60 VEZES);
vO

CONTRIBUINTE

DESTINADAS

AO

DEVER

FUNDO

MANTER

EM

GARANTIA

DE

DIA
DO

AS

CONTRIBUIÇÕES

TEMPO

DE

SERVIÇO

(FGTS);
v POR

FIM, A ADESÃO AO

PERT

IMPLICA EM EXPRESSA OPÇÃO PELO

(DOMICILIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO),
INTIMAÇÕES E COMUNICAÇÕES DA
NÃO AO

DTE

QUE SIGNIFICA QUE TODAS AS

RECEITA FEDERAL,

REFERENTES OU

PERT, SERÃO ENVIADAS ELETRONICAMENTE PELO E-CAC.
Por fim, implicará exclusão do devedor do PERT a

exigibilidade imediata da totalidade do débito confessado e ainda não
pago e a automática execução das garantias existentes:

ü

A

FALTA

DE

PAGAMENTO

DE

3

PARCELAS

CONSECUTIVAS

OU

6

ALTERNADAS;

ü

A FALTA DE PAGAMENTO DE

1

PARCELA, SE TODAS AS DEMAIS

ESTIVEREM PAGAS;

ü

A CONSTATAÇÃO DE QUALQUER ATO TENDENTE AO ESVAZIAMENTO
PATRIMONIAL DO SUJEITO PASSIVO COMO FORMA DE FRAUDAR O
CUMPRIMENTO DO PARCELAMENTO;
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ü

A DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA OU EXTINÇÃO, PELA LIQUIDAÇÃO, DA
PESSOA JURÍDICA OPTANTE;

ü

A CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR FISCAL;

ü

A DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO DA INSCRIÇÃO NO

ü

O NÃO PAGAMENTO DOS DÉBITOS VENCIDOS APÓS
INSCRITOS OU NÃO EM
CONSECUTIVOS OU

ü

DÍVIDA ATIVA

DA

DE

UNIÃO,

30.04.2017,
POR

3

MESES

6 ALTERNADOS;

O DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES COM O

TEMPO

CNPJ;

SERVIÇO (FGTS),

POR

3

FUNDO

DE

GARANTIA

DO

MESES CONSECUTIVOS OU

6

ALTERNADOS.

Para fins de complementação, relacionamos, nos
quadros anexos a este informativo, as principais informações sobre o
PERT.
À título de conclusão, reforçamos nossa orientação
para que as empresas tomem o devido cuidado para não assumirem
compromissos que venham a se tornar desvantajosos no futuro, pois os
efeitos da exclusão do parcelamento são extremamente danosos.
Os contribuintes também devem tomar os cuidados
necessários para não incluir no PERT débitos inexigíveis, ilegais ou
inconstitucionais.
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Para tanto é de extrema importância um profissional
especializado

para

realizar

uma

auditoria

no

passivo

fiscal

do

contribuinte e acompanhar o procedimento de adesão ao programa.
Dessa forma, os advogados da área tributária de
nosso escritório, devidamente qualificados e com experiência na
realização dos serviços acima, permanecem à disposição para quaisquer
esclarecimentos.
Atenciosamente,
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PROGRAMA ESPECIAL DE
REGULARIZAÇÃO TRIBUTARIA – PERT

O Programa Especial de Regularização Tributária (Pert), instituído pela Medida Provisória nº 783/2017 , é uma nova modalidade de
parcelamento junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que permite a
liquidação de débitos tributários em até 175 parcelas, mensais, iguais e sucessivas.
Relacionamos, no quadro a seguir, as principais informações sobre o Pert:

PARCELAMENTO NO ÂMBITO DA RFB

·
débitos vencidos até 30.04.2017, constituídos ou não, provenientes de parcelamentos anteriores rescindidos ou ativos ou em discussão
administrativa ou judicial, devidos por pessoa física ou pessoa jurídica de direito público ou privado, inclusive a que se encontrar em
recuperação judicial;
·
débitos provenientes de lançamentos de ofício efetuados após 31.05.2017, desde que o requerimento de adesão se dê no prazo de
adesão do Pert e o tributo lançado tenha vencimento legal até 30.04.2017; e
·
débitos relativos à Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza
Financeira (CPMF).

Utilização de
créditos

Débitos
excluídos

Subtópico 5.1

Na hipótese de adesão ao pagamento ou parcelamento que permita a utilização de créditos próprios, o sujeito passivo poderá indicar, no
momento da prestação das informações, os valores dos:
- créditos decorrentes de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro (CSL), próprios ou do
responsável tributário ou corresponsável pelo respectivo débito, bem como de empresas controladora e controlada, de forma direta ou indireta,
ou de empresas que sejam controladas direta ou indiretamente por uma mesma empresa, em 31.12.2015, domiciliadas no Brasil, desde que se
mantenham nessa condição até a data da opção pela liquidação; e
- demais créditos próprios relativos a tributos administrados pela Receita Federal, desde que se refiram a período de apuração anterior à
adesão ao Pert.
Na hipótese de utilização de crédito decorrente de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSL, primeiramente deverão ser utilizados
os créditos próprios.

·
débitos
·
débitos
·
débitos
·
débitos
·
débitos
·
débitos
conluio.

Débitos
abrangidos

Modalidades de
parcelamento

Exclusivamente no site da RFB na Internet (http://rfb.gov.br), no período de 03.07 a 31.08.2017.

·
débitos apurados fora do Simples Nacional: as microempresas (ME) e as empresas de pequeno porte (EPP), optantes pelo Simples
Nacional, poderão aderir ao PERT somente em relação aos débitos não tributários e os débitos de tributos apura fora do Simples Nacional,
como por exemplo: o Imposto de Renda incidente sobre o ganho de capital na alienação de bens do ativo não circulante; o IOF; o ITR; os
tributos incidentes sobre o comércio exterior, entre outros (Ofício CGSN/SE nº 25/2017).

Forma e prazo
de adesão

Para a adesão ao Pert, deve haver a formalização da desistência quanto aos débitos objetos:
a) de discussões administrativas ou judiciais (Subtópico 9.1);
b) de parcelamentos anteriores (Subtópico 10.1).

apurados na forma do Simples Nacional;
apurados na forma do Simples Doméstico;
provenientes de tributos passíveis de retenção na fonte, de desconto de terceiros ou de sub-rogação;
devidos por pessoa jurídica com falência decretada ou por pessoa física com insolvência civil decretada;
devidos pela incorporadora optante do Regime Especial Tributário do Patrimônio de Afetação (RET ); e
constituídos mediante lançamento de ofício efetuado em decorrência da constatação da prática de crime de sonegação, fraude ou

Desistências

5.1 Modalidades de parcelamento de débitos da RFB

Retornar ao Sumário

Parcelamento em até 120 prestações

Pagamento parte à vista e em espécie, e liquidação
com créditos de prejuízo fiscal e base de cálculo
negativa da CSL, ou outros créditos de tributos
administrados pela RFB

Modalidade

Pagamento da dívida consolidada em até 120 prestações mensais e sucessivas, calculadas de modo a
observar os seguintes percentuais mínimos, aplicados sobre o valor da dívida consolidada:
a) da 1ª à 12ª prestação: 0,4%;
b) da 13ª à 24ª prestação: 0,5%;
c) da 25ª à 36ª prestação: 0,6%; e
d) da 37ª prestação em diante: percentual correspondente ao saldo remanescente, em até 84 prestações
mensais e sucessivas.

- pagamento à vista e em espécie de, no mínimo, 20% do valor da dívida consolidada, sem redução, em 5
parcelas mensais e sucessivas, vencíveis de agosto a dezembro/2017; e
- liquidação do restante com a utilização de créditos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSL ou
com outros créditos próprios relativos aos tributos administrados pela RFB, com a 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, no valor mínimo correspondente a 1/60 do referido saldo.

Forma de pagamento

No âmbito da RFB, o sujeito passivo que aderir ao Pert poderá liquidar os débitos relacionados no tópico 2 mediante a opção por uma das
seguintes modalidades:

Pagamento parte à vista e em espécie, e o
restante, opcionalmente, em parcela única, em até
145 parcelas ou em até 175 parcelas (Veja os
Subtópicos 5.1.2 e 5.1.3)

Retornar ao Sumário

- pagamento à vista e em espécie de, no mínimo, 20% do valor da dívida consolidada, sem redução, em 5
parcelas mensais e sucessivas, vencíveis de agosto a dezembro/2017; e
- o restante:
a) em parcela única: liquidada integralmente em janeiro/2018, com redução de 90% dos juros de mora e
50% das multas de mora, de ofício ou isoladas;
b) parcelado em até 145 parcelas mensais e sucessivas, vencíveis a partir de janeiro/2018, com redução de
80% dos juros de mora e de 40% das multas de mora, de ofício ou isoladas; ou
c) parcelado em até 175 parcelas mensais e sucessivas, vencíveis a partir de janeiro/2018, com redução de
50% dos juros de mora e de 25% das multas de mora, de ofício ou isoladas, sendo cada parcela calculada
com base no valor correspondente a 1% da receita bruta da pessoa jurídica, referente ao mês
imediatamente anterior ao do pagamento, não podendo ser inferior a 1/175 do total da dívida consolidada.

5.1.1 Exemplos

Considerando-se, por hipótese, que o contribuinte, pessoa jurídica, pretenda aderir ao Pert, deve-se ter em vista que:
a) o valor da parcela mínima é de R$ 1.000,00 para pessoa jurídica; e

b) o contribuinte tenha optado pelo parcelamento junto à RFB, cujo pagamento da dívida consolidada será em até 120 prestações

Forma e prazo
de adesão

Modalidades de
parcelamento

Para a adesão ao Pert, deve haver a formalização da desistência quanto aos débitos objetos:
a) de discussões administrativas ou judiciais (Subtópico 9.1);
b) de parcelamentos anteriores (Subtópico 10.1).

Exclusivamente no site da RFB na Internet (http://rfb.gov.br), no período de 03.07 a 31.08.2017.

Subtópico 5.1

Utilização de
créditos

Desistências

- créditos decorrentes de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro (CSL), próprios ou do
responsável tributário ou corresponsável pelo respectivo débito, bem como de empresas controladora e controlada, de forma direta ou indireta,
ou de empresas que sejam controladas direta ou indiretamente por uma mesma empresa, em 31.12.2015, domiciliadas no Brasil, desde que se
mantenham nessa condição até a data da opção pela liquidação; e
- demais créditos próprios relativos a tributos administrados pela Receita Federal, desde que se refiram a período de apuração anterior à
adesão ao Pert.
Na hipótese de utilização de crédito decorrente de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSL, primeiramente deverão ser utilizados
os créditos próprios.

Prazo de
pagamento

5190

4142 - Contribuinte pessoa física

4141 - Contribuinte pessoa jurídica

Códigos

O pagamento do valor à vista ou da 1ª prestação deverá ser efetuado até o dia 31.08.2017.
Enquanto não consolidado o parcelamento, o sujeito passivo deverá recolher mensalmente o valor relativo às parcelas, calculado de acordo
com a modalidade pretendida.
O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes ao Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia (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.

Documento

Em qualquer hipótese, o valor da parcela não poderá ser inferior a:
a) R$ 200,00, quando o devedor for pessoa física; e
b) R$ 1.000,00, quando o devedor for pessoa jurídica.

Débitos administrados pela RFB

GPS

Darf

A dívida a ser parcelada será consolidada na data do requerimento de adesão ao Pert, dividida pelo número de prestações indicadas, e
resultará da soma do principal, das multas e dos juros de mora.

Demais tributos administrados pela RFB

·
contribuições sociais:
a) as das empresas, incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos segurados
a seu serviço;
b) as dos empregadores domésticos;
c) as dos trabalhadores, incidentes sobre o seu salário-de-contribuição.
·
às contribuições instituídas a título de substituição;
·
às contribuições devidas a terceiros, assim considerados outros fundos e
entidades.

Parcela mínima

Códigos de
recolhimento

Consolidação

de 8

Prazo de
pagamento

5190

4142 - Contribuinte pessoa física

4141 - Contribuinte pessoa jurídica

Códigos

O pagamento do valor à vista ou da 1ª prestação deverá ser efetuado até o dia 31.08.2017.
Enquanto não consolidado o parcelamento, o sujeito passivo deverá recolher mensalmente o valor relativo às parcelas, calculado de acordo
com a modalidade pretendida.
O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes ao Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia (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.

Documento

Em qualquer hipótese, o valor da parcela não poderá ser inferior a:
a) R$ 200,00, quando o devedor for pessoa física; e
b) R$ 1.000,00, quando o devedor for pessoa jurídica.

Débitos administrados pela RFB

GPS

Darf

A dívida a ser parcelada será consolidada na data do requerimento de adesão ao Pert, dividida pelo número de prestações indicadas, e
resultará da soma do principal, das multas e dos juros de mora.

Demais tributos administrados pela RFB

·
contribuições sociais:
a) as das empresas, incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos segurados
a seu serviço;
b) as dos empregadores domésticos;
c) as dos trabalhadores, incidentes sobre o seu salário-de-contribuição.
·
às contribuições instituídas a título de substituição;
·
às contribuições devidas a terceiros, assim considerados outros fundos e
entidades.

Parcela mínima

Códigos de
recolhimento

Consolidação

Exclusão

Implicará a exclusão do devedor do Pert, a exigência do pagamento imediato da totalidade do débito confessado e ainda não pago e a
automática execução da garantia prestada:
a) a falta de pagamento de 3 parcelas consecutivas ou 6 alternadas;
b) a falta de pagamento de 1 parcela, estando pagas todas as demais;
c) a inobservância do disposto no tópico 6, letras "c" e "e" e no subtópico 5.1.5;
d) a constatação de qualquer ato tendente ao esvaziamento patrimonial do sujeito passivo como forma de fraudar o cumprimento do
parcelamento;
e) a decretação de falência ou extinção, pela liquidação, da pessoa jurídica optante;
f ) a concessão de medida cautelar fiscal; ou
g) a declaração de inaptidão da inscrição no CNPJ.

PROGRAMA ESPECIAL DE
REGULARIZAÇÃO TRIBUTARIA – PERT
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·
débitos
·
débitos
·
débitos
·
débitos
·
débitos
·
débitos
ou conluio.

Débitos
abrangidos

·
débitos de responsabilidade de pessoa física ou jurídica, inclusive a que se encontrar em recuperação judicial;
·
débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) até a data de adesão ao Pert, de natureza tributária ou não tributária, vencidos até
30.04.2017, inclusive objeto de parcelamentos anteriores ativos ou rescindidos, ou em discussão judicial, mesmo que em fase de execução
fiscal já ajuizada, considerados isoladamente:
·
débitos, no âmbito da PGFN, decorrentes das contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11 da
Lei nº 8.212/1991 , das contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras
entidades e fundos;
·
débitos relativos às contribuições sociais instituídas pela Lei Complementar nº 110/2001 , observado o disposto no subtópico 4.2;

Débitos excluídos

Subtópico 5.2

débitos relativos à CPMF, não se aplicando a vedação contida no art. 15 da Lei nº 9.311/1996 .
demais débitos administrados pela PGFN.

Modalidades de
parcelamento

Exclusivamente por meio do site da PGFN na Internet (http://www.pgfn.gov.br), no Portal e-CAC PGFN, opção "Programa Especial de
Regularização Tributária", no período de 1º a 31.08.2017.

·
·

Forma e prazo de
adesão

Para a adesão ao Pert, deve haver a formalização da desistência quanto aos débitos objetos:
a) de discussões administrativas ou judiciais (Subtópico 9.2);
b) de parcelamentos anteriores (Subtópico 10.2).

apurados na forma do Simples Nacional;
apurados na forma do Simples Doméstico;
provenientes de tributos passíveis de retenção na fonte, de desconto de terceiros ou de sub-rogação;
devidos por pessoa jurídica com falência decretada ou por pessoa física com insolvência civil decretada;
devidos pela incorporadora optante do RET; e
constituídos mediante lançamento de ofício efetuado em decorrência da constatação da prática de crime de sonegação, fraude

Desistências

Nos casos de opção pelas modalidades de parcelamento, com pagamento de parte à vista e em espécie, de no mínimo 20% e o restante,
opcionalmente, em parcela única, em até 175 parcelas, na forma prevista no subtópico 5.2, serão aplicados sobre os débitos objeto do
parcelamento os percentuais de redução ali previstos, com efeitos para as parcelas vencíveis a partir de janeiro/2018.
O sujeito passivo que não efetuar o pagamento da integralidade do valor à vista e em espécie, previsto no subtópico 5.2, até o último dia útil

PARCEL
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5.2 Modalidades de parcelamento de débitos da PGFN

Retornar ao Sumário

Modalidade

Forma de pagamento

No âmbito da PGFN, o sujeito passivo que aderir ao Pert poderá liquidar os débitos de que trata o tópico 2, inscritos em DAU, da seguinte
forma:

Pagamento da dívida consolidada em até
120 parcelas

Pagamento da dívida consolidada, sem reduções, em até 120 parcelas mensais e sucessivas, calculadas de modo a
observar os seguintes percentuais mínimos, aplicados sobre o valor consolidado:
a) da 1ª à 12ª prestação: 0,4%;
b) da 13ª à 24ª prestação: 0,5%;
c) da 25ª à 36ª prestação: 0,6%; e
d) da 37ª prestação em diante: percentual correspondente ao saldo remanescente em até 84 prestações mensais e
sucessivas.

B Online - Home

Pagamento parte à vista e em espécie, e
o restante, opcionalmente, em parcela
única, em até 145 parcelas ou em até
175 parcelas

- pagamento à vista e em espécie de, no mínimo, 20% do valor da dívida consolidada, sem reduções, em 5 parcelas
mensais e sucessivas, vencíveis de agosto a dezembro/2017; e
- o restante:
a) parcela única: liquidada integralmente em janeiro/2018, em parcela única, com redução de 90% dos juros de mora,
de 50% das multas de mora, de ofício ou isoladas, e de 25% dos encargos legais, inclusive honorários advocatícios;
ou
b) parcelado em até 145 parcelas mensais e sucessivas, vencíveis a partir de janeiro/2018, com redução de 80% dos
juros de mora, 40% das multas de mora, de ofício ou isoladas, e de 25% dos encargos legais, inclusive honorários
advocatícios; ou
c) parcelado em até 175 parcelas mensais e sucessivas, vencíveis a partir de janeiro/2018, com redução de 50% dos
juros de mora, 25% das multas de mora, de ofício ou isoladas, e dos encargos legais, inclusive honorários
advocatícios, sendo cada parcela calculada com base no valor correspondente a 1% da receita bruta da pessoa
jurídica, referente ao mês imediatamente anterior ao do pagamento, não podendo ser inferior a 1/175 do total da
dívida consolidada.

(Medida Provisória nº 783/2017 , art. 3º ; Portaria PGFN nº 690/2017 , art. 3º)

Retornar ao Sumário

Modalidades de
parcelamento

Débitos excluídos

Exclusivamente por meio do site da PGFN na Internet (http://www.pgfn.gov.br), no Portal e-CAC PGFN, opção "Programa Especial de
Regularização Tributária", no período de 1º a 31.08.2017.

Subtópico 5.2

·
débitos
·
débitos
·
débitos
·
débitos
·
débitos
·
débitos
ou conluio.

demais débitos administrados pela PGFN.

Forma e prazo de
adesão

Para a adesão ao Pert, deve haver a formalização da desistência quanto aos débitos objetos:
a) de discussões administrativas ou judiciais (Subtópico 9.2);
b) de parcelamentos anteriores (Subtópico 10.2).

·

Desistências

Nos casos de opção pelas modalidades de parcelamento, com pagamento de parte à vista e em espécie, de no mínimo 20% e o restante,
opcionalmente, em parcela única, em até 175 parcelas, na forma prevista no subtópico 5.2, serão aplicados sobre os débitos objeto do
parcelamento os percentuais de redução ali previstos, com efeitos para as parcelas vencíveis a partir de janeiro/2018.
O sujeito passivo que não efetuar o pagamento da integralidade do valor à vista e em espécie, previsto no subtópico 5.2, até o último dia útil
do mês de dezembro/2017, terá o pedido de adesão cancelado.
As prestações vencerão no último dia útil de cada mês.
Enquanto não consolidado o parcelamento, o sujeito passivo deverá recolher mensalmente o valor relativo às parcelas, calculado de acordo
com a modalidade pretendida.
O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa Selic para títulos federais,
acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da adesão até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% relativo ao mês
em que o pagamento for efetuado.

apurados na forma do Simples Nacional;
apurados na forma do Simples Doméstico;
provenientes de tributos passíveis de retenção na fonte, de desconto de terceiros ou de sub-rogação;
devidos por pessoa jurídica com falência decretada ou por pessoa física com insolvência civil decretada;
devidos pela incorporadora optante do RET; e
constituídos mediante lançamento de ofício efetuado em decorrência da constatação da prática de crime de sonegação, fraude

Prazo de
pagamento

Em qualquer hipótese, o valor da parcela não poderá ser inferior a:
a) R$ 200,00, quando o devedor for pessoa física; e
b) R$ 1.000,00, quando o devedor for pessoa jurídica.

A dívida será consolidada na data do pedido de adesão e resultará da soma do principal, da multa de mora, de ofício e isoladas, dos juros de
mora e dos honorários ou encargos legais.
A consolidação abrangerá as inscrições em DAU indicadas pelo sujeito passivo por ocasião da adesão ao parcelamento.

Portaria PGFN nº 690/2017 .

O pagamento das prestações deverá ser efetuado exclusivamente mediante Darf emitido pelo sistema de parcelamento da PGFN, através de
acesso ao e-CAC PGFN, sendo considerado sem efeito, para qualquer fim, eventual pagamento realizado de forma diversa da prevista na

Parcela mínima

Códigos de
recolhimento

Consolidação

Implicará exclusão do devedor do Pert a exigibilidade imediata da totalidade do débito confessado e ainda não pago e a automática execução

Prazo de
pagamento

Parcela mínima

O sujeito passivo que não efetuar o pagamento da integralidade do valor à vista e em espécie, previsto no subtópico 5.2, até o último dia útil
do mês de dezembro/2017, terá o pedido de adesão cancelado.
As prestações vencerão no último dia útil de cada mês.
Enquanto não consolidado o parcelamento, o sujeito passivo deverá recolher mensalmente o valor relativo às parcelas, calculado de acordo
com a modalidade pretendida.
O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa Selic para títulos federais,
acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da adesão até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% relativo ao mês
em que o pagamento for efetuado.

Em qualquer hipótese, o valor da parcela não poderá ser inferior a:
a) R$ 200,00, quando o devedor for pessoa física; e
b) R$ 1.000,00, quando o devedor for pessoa jurídica.

O pagamento das prestações deverá ser efetuado exclusivamente mediante Darf emitido pelo sistema de parcelamento da PGFN, através de
acesso ao e-CAC PGFN, sendo considerado sem efeito, para qualquer fim, eventual pagamento realizado de forma diversa da prevista na

A dívida será consolidada na data do pedido de adesão e resultará da soma do principal, da multa de mora, de ofício e isoladas, dos juros de
mora e dos honorários ou encargos legais.
A consolidação abrangerá as inscrições em DAU indicadas pelo sujeito passivo por ocasião da adesão ao parcelamento.

Portaria PGFN nº 690/2017 .

Consolidação

Códigos de
recolhimento

Exclusão

Retornar ao Sumário

Implicará exclusão do devedor do Pert a exigibilidade imediata da totalidade do débito confessado e ainda não pago e a automática execução
das garantias existentes:
a) a falta de pagamento de 3 parcelas consecutivas ou 6 alternadas;
b) a falta de pagamento de 1 parcela, se todas as demais estiverem pagas;
c) a constatação de qualquer ato tendente ao esvaziamento patrimonial do sujeito passivo como forma de fraudar o cumprimento do
parcelamento;
d) a decretação de falência ou extinção, pela liquidação, da pessoa jurídica optante;
e) a concessão de medida cautelar fiscal;
f ) a declaração de inaptidão da inscrição no CNPJ;
g) o não pagamento dos débitos vencidos após 30.04.2017, inscritos ou não em DAU, por 3 meses consecutivos ou 6 alternados; ou
h) o descumprimento das obrigações com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), por 3 meses consecutivos ou 6 alternados.

2. DÉBITOS ABRANGIDOS
O Pert abrange:
a) no âmbito da RFB:

a.1) os débitos vencidos até 30.04.2017, constituídos ou não, provenientes de parcelamentos anteriores rescindidos ou ativos ou
em discussão administrativa ou judicial, devidos por pessoa física ou pessoa jurídica de direito público ou privado, inclusive a que
se encontrar em recuperação judicial;

a.2) os débitos provenientes de lançamentos de ofício efetuados após 31.05.2017, desde que o requerimento de adesão se dê no
prazo de adesão do Pert e o tributo lançado tenha vencimento legal até 30.04.2017;

