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Informe

Governo Federal 
lança parcelamento especial de tributos com 
redução de juros e multa

O governo depois de lançar o PRT 
- Procuração de Recuperação Tributária, 
contribuintes terem aderido até 31 de 
maio de 2017, governo perdeu o prazo.  
Por isto através da MP 783 de 2017 insti-
tuiu o PERT - Programa Especial de Regu-
larização Tributária, que a adesão do PRT 
será migrada para este novo programa.  
No PRT incluía dívidas tributárias para com 
a União até 30 de novembro de 2016 e 
o PERT inclui dívidas tributárias até 30 de 
abril de 2017. 

Poderão aderir ao PERT pessoas físi-
cas e jurídicas, de direito público ou priva-
do, inclusive aquelas que se encontrarem 
em recuperação judicial. 

O PERT abrange os débitos de natu-
reza tributária e não tributária, vencidos até 
30 de abril de 2017, inclusive aqueles ob-
jeto de parcelamentos anteriores rescindi-
dos ou ativos, em discussão administrativa 
ou judicial, ou provenientes de lançamento 
de ofício efetuados após a publicação desta 
Medida Provisória, desde que o requeri-
mento seja efetuado no prazo estabeleci-
do.

O contribuinte que aderir ao PERT 
poderá liquidar os débitos junto à RFB 
mediante a opção por uma das seguintes 
modalidades:

 I - pagamento à vista e em espécie de, 
no mínimo, vinte por cento do valor da dí-
vida consolidada, sem reduções, em cinco 
parcelas mensais e sucessivas, vencíveis de 
agosto a dezembro de 2017, e a liquidação 
do restante com a utilização de créditos de 
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 

- CSLL ou com outros créditos próprios 
relativos aos tributos administrados pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
com a possibilidade de pagamento, em 
espécie, de eventual saldo remanescen-
te em até sessenta prestações adicionais, 
vencíveis a partir do mês seguinte ao do 
pagamento à vista;

II - pagamento da dívida consolidada 
em até cento e vinte prestações mensais e 
sucessivas, calculadas de modo a observar 
os seguintes percentuais mínimos, aplica-
dos sobre o valor da dívida consolidada:

a) primeira à décima segunda presta-
ção - quatro décimos por cento;   

b) da décima terceira à vigésima quar-
ta prestação - cinco décimos por cento;

c) da vigésima quinta à trigésima sexta 
prestação - seis décimos por cento; e

d) da trigésima sétima prestação em 
diante - percentual correspondente ao sal-
do remanescente, em até oitenta e quatro 
prestações mensais e sucessivas; ou

III - pagamento à vista e em espécie 
de, no mínimo, vinte por cento do valor 
da dívida consolidada, sem reduções, em 
cinco parcelas mensais e sucessivas, ven-
cíveis de agosto a dezembro de 2017, e 
o restante:

a) liquidado integralmente em janeiro 
de 2018, em parcela única, com redução 
de noventa por cento dos juros de mora e 
cinquenta por cento das multas de mora, 
de ofício ou isoladas;

b) parcelado em até cento e quaren-
ta e cinco parcelas mensais e sucessivas, 
vencíveis a partir de janeiro de 2018, com 
redução de oitenta por cento dos juros de 

mora e de quarenta por cento das multas 
de mora, de ofício ou isoladas; ou

c) parcelado em até cento e seten-
ta e cinco parcelas mensais e sucessivas, 
vencíveis a partir de janeiro de 2018, com 
redução de cinquenta por cento dos ju-
ros de mora e de vinte e cinco por cento 
das multas de mora, de ofício ou isoladas, 
sendo cada parcela calculada com base no 
valor correspondente a um por cento da 
receita bruta da pessoa jurídica, referente 
ao mês imediatamente anterior ao do pa-
gamento, não podendo ser inferior a um 
cento e setenta e cinco avos do total da 
dívida consolidada.

 A adesão ao PERT ocorrerá por meio 
de requerimento a ser efetuado até o dia 
31 de agosto de 2017 e abrangerá os débi-
tos indicados pelo sujeito passivo, na con-
dição de contribuinte ou responsável.


