
MEMORANDO 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 807/2017 – 
PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA (PERT) – 

PARCELAMENTO – PRAZO DE ADESÃO - PRORROGAÇÃO 

Prezado Cliente, 

Foi publicada a Medida Provisória nº 807, que altera a Lei nº 13.496/2017, 
prorrogando o prazo de adesão ao Programa Especial de Regularização 
Tributária (PERT) perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

O novo ato estendeu o prazo até 14 de novembro, veiculando também as 
seguintes alterações quanto ao pagamento das primeiras parcelas, 
exclusivamente no caso de requerimentos realizados no mês de novembro: 

(i) Nas modalidades que exigem o pagamento à vista e em espécie de 20% 
ou 5% da dívida consolidada em cinco prestações mensais de agosto a 
dezembro de 2017, deve-se pagar, até 14/11/2017, o valor equivalente às 
parcelas de agosto, setembro e outubro. Até o último dia útil dos meses 
de novembro e dezembro, deverão ser quitadas parcelas equivalentes a 
1/5 (um quinto), cada uma, da entrada devida; 

(ii) Na modalidade que exige o pagamento da dívida em até 120 prestações, 
respeitando percentuais da dívida, deve-se pagar, até 14/11/2017, o 
valor equivalente às parcelas de agosto, setembro e outubro. Até o 
último dia útil de novembro, o ingressante pagará o equivalente a 0,4% 
da dívida. A partir de dezembro, as parcelas serão equivalentes aos 
percentuais previstos na legislação; e 

(iii) Na modalidade que permite a antecipação de 24% da dívida 
consolidada, até 14 de novembro, deve ser paga a parcela referente ao 
mês de outubro. Até o último dia útil do mês de novembro, paga-se 
parcela equivalente a 1% da dívida e, de dezembro adiante, até 
completar 24% da dívida consolidada, devem ser pagas parcelas mensais 
equivalentes a 1% do débito total sem reduções. 

Permanecemos à disposição para esclarecimentos. 

Atenciosamente, 
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