
MEMORANDO 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 783/2017 – PROGRAMA ESPECIAL DE 

REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA (PERT) - PARCELAMENTO 

Prezado Cliente, 

Foi publicada a Medida Provisória nº 783, que instituiu o Programa Especial 

de Regularização Tributária (PERT) perante a Secretaria da Receita Federal do 

Brasil (RFB) e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

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 – desde que haja desistência prévia de impugnações ou recursos 

administrativos e ações judiciais quanto aos débitos incluídos no PERT, 

renúncia a alegações de direito relacionadas e o protocolo do requerimento de 

extinção do processo judicial com resolução do mérito –, ou provenientes de 

lançamentos de ofício efetuados após a publicação da Medida Provisória nº 

783. 

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. 

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

dos débitos: 



 

 

Já com relação a débitos inscritos em dívida ativa, são previstas as seguintes 

modalidades de liquidação: 

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)

7,5% da dívida 

consolidada 

sem reduções

liquidação integral em 

janeiro/2018

90% de juros de mora 

/ 50% de multas de 

mora, de ofício ou 

isoladas

7,5% da dívida 

consolidada 

sem reduções

até 145 parcelas mensais 

sucessivas, a partir de 

janeiro/2018

80% de juros de mora 

/ 40% de multas de 

mora, de ofício ou 

isoladas

7,5% 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 

/ 20% de multas de 

mora, de ofício ou 

isoladas

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

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 

/ 50% 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 

/ 40% 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

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

Acima de R$ 

15.000.000 

(considerando 

valor 

consolidado sem 

reduções)

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

Abaixo de R$ 

15.000.000 

(considerando 

valor 

consolidado sem 

reduções)



 

Ainda, darão causa de exclusão do PERT a ocorrência de uma das seguintes 

hipóteses: 

(i) a falta de pagamento de três parcelas consecutivas ou seis alternadas; 

(ii) a falta de pagamento de uma parcela, se todas as demais estiverem 
pagas; 

(iii) a constatação de qualquer ato tendente ao esvaziamento patrimonial do 
contribuinte, buscando fraudar o cumprimento do parcelamento; 

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)

7,5% da dívida 

consolidada 

sem reduções

liquidação integral em 

janeiro/2018

90% de juros de mora 

/ 50% de multas de 

mora, de ofício ou 

isoladas / 25% de 

encargos legais

7,5% da dívida 

consolidada 

sem reduções

até 145 parcelas mensais 

sucessivas, a partir de 

janeiro/2018

80% de juros de mora 

/ 40% de multas de 

mora, de ofício ou 

isoladas / 25% de 

encargos legais

7,5% da dívida 

consolidada 

sem reduções

até 175 parcelas (mínima de 

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, e de 

encargos legais

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 

/ 50% de multas de 

mora, de ofício ou 

isoladas / 25% de 

encargos legais

20% da dívida 

consolidada 

sem reduções

até 145 parcelas mensais 

sucessivas, a partir de 

janeiro/2018

80% de juros de mora 

/ 40% de multas de 

mora, de ofício ou 

isoladas / 25% 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, e de 

encargos legais

Acima de R$ 

15.000.000 

(considerando 

valor 

consolidado sem 

reduções)

Débitos com a PGFN

após reduções, possibilidade de 

oferecimento de dação em 

pagamento de imóveis para 

quitação do saldo remanescente

Sem a possibilidade de 

oferecimento de dação em 

pagamento de imóveis para 

quitação do saldo remanescente

Abaixo de R$ 

15.000.000 

(considerando 

valor 

consolidado sem 

reduções)



(iv) a decretação de falência ou extinção, pela liquidação, da pessoa jurídica 
optante; 

(v) a concessão de medida cautelar fiscal, em desfavor da pessoa optante, 
nos termos da Lei nº 8.397, de 6 de janeiro de 1992; 

(vi) a declaração de inaptidão da inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica - CNPJ; ou 

(vii) a inobservância do dever de regularidade relativa aos débitos vencidos 
após 30/04/2017 ou perante o FGTS por três meses consecutivos ou 
seis alternados. 

Ressaltamos, por fim, que o requerimento deve ser realizado até o dia 31 de 

agosto de 2017, 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 e RAPHAEL ASSEF 

LAVEZ 

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


