PRINCIPAIS ASPECTOS JURÍDICOS DO PROGRAMA ESPECIAL DE
REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA – PERT MP 783/2017

1) INSTRUMENTOS LEGAIS
Instituído pela Medida Provisória nº 783 , de 31.05.2017, e regulamentado pela Instrução
Normativa RFB nº 1.711, de 16.06.2017.
Inicialmente, cabe esclarecer que a IN RFB nº 1.711, de 2017, regulamenta tão somente os
parcelamentos de débitos administrados pela RFB.
Os parcelamentos de débitos inscritos em Dívida Ativa da União foram regulamentados pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), através da Portaria PGFN nº 690, de
29.06.2017.
Para modalidades da PGFN, deve-se acessar o site www.pgfn.fazenda.gov.br.
2) FASES DO PERT
1ª Fase: Adesão e pagamento das parcelas do sinal - finaliza em 29.09.2017;
2ª Fase: pagamento do saldo remanescente em parcelas definidas na adesão e/ou dação em
pagamento.
3) DÉBITOS QUE PODEM SER INCLUÍDOS (que admitem dação em pagamento com
imóveis) – arts. 1º e 2º da Portaria 690 da PGFN).
Poderão ser incluídos no Programa Especial de Regularização Tributária (PERT) os débitos
para com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), de responsabilidade de pessoa
física ou jurídica, inclusive a que se encontrar em recuperação judicial, na forma e condições
estabelecidas nesta Portaria.
O PERT abrange os débitos inscritos em Dívida Ativa da União até a data de adesão ao
Programa, de natureza tributária ou não tributária, vencidos até 30 de abril de 2017, inclusive
objeto de parcelamentos anteriores ativos ou rescindidos, ou em discussão judicial, mesmo que
em fase de execução fiscal já ajuizada, considerados isoladamente:
I - os 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, de 24 de julho de 1991, das
contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim
entendidas outras entidades e fundos;
II - os demais débitos administrados pela PGFN;
III - os débitos relativos às contribuições sociais instituídas pela Lei Complementar nº 110, de
29 de junho de 2001.
Poderão ser objeto do PERT os débitos relativos à Contribuição Provisória sobre
Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira
(CPMF), não se aplicando a vedação contida no art. 15 da Lei nº 9.311, de 24 de outubro de
1996.
4) DÉBITOS QUE NÃO PODEM SER LIQUIDADOS NO PERT (§ 4º do art. 2º da
Portaria 690 PGFN).

I -passíveis de retenção na fonte, de desconto de terceiros ou de sub-rogação;
II - devidos por pessoa jurídica com falência decretada ou de pessoa física com insolvência civil
decretada;
III - apurados na forma do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional),
de que trata a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;
IV -constituídos mediante lançamento de ofício efetuado em decorrência da constatação da
prática de crime de sonegação, fraude ou conluio, definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei nº 4.502,
de 30 de novembro de 1964;
V - devidos pela incorporadora optante do Regime Especial Tributário do Patrimônio de
Afetação, instituído pela Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004.
5) MODALIDADES DE PARCELAMENTO QUE ADMITEM DAÇÃO EM
PAGAMENTO. (APENAS TRÊS MODALIDADES). Art. 3º c/c art. 16 da Portaria 690
PGFN.
O sujeito passivo que, na data da adesão ao PERT, possuir dívida total, sem reduções, de valor
igual ou inferior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) e aderir a uma das modalidades
previstas nos incisos II a IV do art. 3º desta Portaria poderá apresentar proposta de quitação
do saldo devedor do parcelamento mediante dação em pagamento de bens imóveis,
observado o disposto no art. 4º da Lei nº 13.259, de 16 de março de 2016, e a regulamentação
específica a ser expedida pela PGFN, nas seguintes modalidades:
a) Pagamento à vista e em espécie de, no mínimo, 20% (vinte por cento) do valor da dívida
consolidada, sem reduções, em 5 (cinco) parcelas mensais e sucessivas, vencíveis de agosto a
dezembro de 2017, e o restante liquidado integralmente em janeiro de 2018, em parcela única,
com redução de 90% (noventa por cento) dos juros de mora, de 50% (cinquenta por cento) das
multas de mora, de ofício ou isoladas, e de 25% (vinte e cinco por cento) dos encargos legais,
inclusive honorários advocatícios;
b) Pagamento à vista e em espécie de, no mínimo, 20% (vinte por cento) do valor da dívida
consolidada, sem reduções, em 5 (cinco) parcelas mensais e sucessivas, vencíveis de agosto a
dezembro de 2017, e o restante parcelado em até 145 (cento e quarenta e cinco) parcelas mensais
e sucessivas, vencíveis a partir de janeiro de 2018, com redução de 80% (oitenta por cento) dos
juros de mora, 40% (quarenta por cento) das multas de mora, de ofício ou isoladas, e de 25%
(vinte e cinco por cento) dos encargos legais, inclusive honorários advocatícios;
c) pagamento à vista e em espécie de, no mínimo, 20% (vinte por cento) do valor da dívida
consolidada, sem reduções, em 5 (cinco) parcelas mensais e sucessivas, vencíveis de agosto a
dezembro de 2017, e o restante parcelado em até 175 (cento e setenta e cinco) parcelas mensais
e sucessivas, vencíveis a partir de janeiro de 2018, com redução de 50% (cinquenta por cento)
dos juros de mora, 25% (vinte e cinco por cento) 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% (um por cento) da receita bruta da pessoa jurídica, referente ao
mês cinco avos) do total da dívida consolidada.
O sujeito passivo que, na data da adesão ao PERT, possuir dívida total, sem reduções, de valor
igual ou inferior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) e aderir a uma das modalidades
previstas nos incisos II a IV fará jus à redução do pagamento à vista e em espécie para, no
mínimo, 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento) do valor da dívida consolidada,

sem reduções, em 5 (cinco) parcelas mensais e sucessivas, vencíveis de agosto a dezembro de
2017, mantidas as demais condições da respectiva modalidade de parcelamento.
Para os fins previstos no parágrafo anterior, entende-se por dívida total o somatório do valor
atualizado, na data da adesão, das inscrições em Dívida Ativa da União indicadas pelo sujeito
passivo para compor a modalidade de parcelamento, isoladamente considerada em relação aos
débitos mencionados nos incisos I a III do caput do art. 2º.
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, 7,5% (sete inteiros e cinco
décimos por cento) do valor da dívida consolidada, sem reduções, nos termos do § 1º do art. 3º.
Na apuração do valor do saldo devedor do parcelamento, serão consideradas as reduções
aplicadas para a respectiva modalidade, bem como os pagamentos efetuados até a data da
aceitação da proposta de dação em pagamento pela unidade da PGFN.
O requerimento de dação em pagamento de bem imóvel deverá ser apresentado no atendimento
residual da unidade da PGFN do domicílio tributário do optante.
A proposta de dação em pagamento de bem imóvel não surtirá qualquer efeito em relação ao
parcelamento antes de sua aceitação pela União.
Enquanto a proposta de dação em pagamento de bem imóvel estiver pendente de apreciação, o
sujeito passivo deverá continuar recolhendo as prestações devidas, observando o respectivo
prazo de vencimento.
Na hipótese de exclusão do sujeito passivo do PERT, o requerimento será considerado
prejudicado.
A pendência na análise do requerimento de dação em pagamento não afasta a necessidade de
cumprimento regular das obrigações relativas ao parcelamento, nem impede a configuração de
causa de exclusão do PERT.
6) DESISTÊNCIA DE PARCELAMENTOS AN TERIORMENTE CONCEDIDOS (arts.
11 e 12 da Portaria 690 PGFN).
O contribuinte que desejar pagar à vista ou parcelar, na forma do PERT, os saldos remanescentes
de parcelamentos em curso, deverá, formalizar a desistência desses parcelamentos
exclusivamente no sítio da PGFN na Internet, no endereço http://www.pgfn.gov.br, no Portal
e-CAC PGFN, opção “Desistência de Parcelamentos”;
Acompanhar a situação do requerimento de desistência no e-CAC PGFN;
Após o processamento da desistência, indicar os débitos para inclusão no Pert, nos termos do
art. 4º, até o prazo final para adesão
7) DOS DÉBITOS EM DISCUSS ÃO JUDICIAL (arts. 13 a 15 da Portaria 690 da
PGFN).
Para incluir no PERT débitos que se encontrem em discussão judicial, o sujeito passivo deverá,
cumulativamente:

I - desistir previamente das ações judiciais que tenham por objeto os débitos que serão quitados;
II - renunciar a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundem as ações judiciais;
III - protocolar requerimento de extinção do processo com resolução do mérito, nos termos da
alínea “c” do inciso III do caput do art. 487 do Código de Processo Civil.
§ 1º Somente será considerada a desistência parcial de ação judicial proposta se o débito objeto
de desistência for passível de distinção dos demais débitos discutidos na ação judicial § 2º A
desistência e a renúncia de que trata o caput não eximem o autor da ação do pagamento dos
honorários, nos termos do art. 90 do Código de Processo Civil.
O sujeito passivo deverá comparecer à unidade de atendimento integrado da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) de seu domicílio tributário, até o dia 29 de setembro de 2017,
para comprovar o pedido de desistência e a renúncia de ações judiciais, mediante a apresentação
da 2ª (segunda) via da correspondente petição protocolada ou de certidão do Cartório que ateste
a situação das referidas ações.
No caso do parcelamento de que trata o inciso III do caput do art. 2º, a documentação referente
ao pedido de desistência e a renúncia de ações judiciais deverá ser apresentada nas agências da
Caixa, conforme estabelecido no § 3º do art. 4º.
Os depósitos vinculados aos débitos a serem parcelados na forma do Pert serão
automaticamente transformados em pagamento definitivo ou convertidos em renda da União
ou em renda do FGTS, no caso dos débitos relativos às contribuições sociais instituídas pela
Lei Complementar nº 110, de 2001, até o montante necessário para apropriação aos débitos
envolvidos no litígio objeto da desistência de que trata o art. 13, inclusive aos débitos referentes
ao mesmo litígio que eventualmente estejam sem o correspondente depósito ou com depósito
em montante insuficiente para sua quitação.
8) DA EXCLUSÃO DO P ERT Arts. 17 e 18).
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 (três) parcelas consecutivas ou 6 (seis) alternadas;
b) a falta de pagamento de 1 (uma) 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, nos termos da Lei nº 8.397, de 6 de janeiro de 1992;
f) a declaração de inaptidão da inscrição no CNPJ, nos termos dos arts. 80 e 81 da Lei nº 9.430,
de 27 de dezembro de 1996;
g) o não pagamento dos débitos vencidos após 30 de abril de 2017, inscritos ou não em Dívida
Ativa da União, por 3 (três) meses consecutivos ou 6 (seis) alternados; ou VIII - o
descumprimento das obrigações com o FGTS, por 3 (três) meses consecutivos ou 6 (seis)
alternados.
É considerada inadimplida a parcela parcialmente paga.
Rescindido o parcelamento, apurar-se-á o saldo devedor, com o cancelamento dos benefícios
concedidos e o prosseguimento imediato da cobrança.
A caracterização das hipóteses de exclusão previstas nos incisos I e II implica a rescisão
imediata e definitiva do parcelamento, independentemente de notificação ao sujeito passivo.

A exclusão do PER|T com base nas hipóteses previstas nos incisos III a VIII do art. 17 será
precedida de notificação ao sujeito passivo, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias
contados da notificação, apresentar manifestação de inconformidade contra a representação
fiscal lavrada por Procurador da Fazenda Nacional.
Da decisão que apreciar a manifestação de inconformidade de que trata o caput, o sujeito
passivo poderá interpor recurso administrativo, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da
notificação da decisão de exclusão.
Enquanto a manifestação de inconformidade ou o recurso administrativo estiverem pendentes
de apreciação, o sujeito passivo deverá continuar recolhendo as prestações devidas.
O recurso administrativo apresentado na forma do § 1º terá efeito suspensivo.
A decisão que negar provimento ao recurso apresentado pelo sujeito passivo será proferida em
caráter definitivo na esfera administrativa.
A exclusão produzirá efeitos a partir do dia seguinte à ciência da decisão que negar provimento
ao recurso apresentado pelo sujeito passivo.
OUTRAS LEGILAÇÕES RELACIONADAS:
LEI Nº 13.259, DE 16 DE MARÇO DE 2016 – Regulamenta a quitação de débitos
tributários mediante dação em pagamento de bens imóveis.
Código Tributário Nacional.

