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• Sócia da Área Tributária de TozziniFreire Advogados, com atuação 
preponderante em contencioso tributário.  

• Formação Acadêmica: Mestranda em Direito Tributário pela FGV/SP - 
Fundação Getúlio Vargas. Educação Continuada em Contabilidade Aplicada 
ao Direito e Contabilidade Fiscal pela FGV/SP - Fundação Getúlio Vargas 
em 2006. Pós-Graduada em Direito Tributário pela Pontifícia Universidade 
Católica (COGEAE) em 2005. Graduada em Direito pela Faculdade de 
Direito de São Bernardo do Campo em 2003. 

• Associações: Membro da Associação Brasileira de Direito Financeiro 
(“ABDF”). Membro do International Fiscal Association (IFA). Membro do 
Comitê Legal/Tributário da ABDIB - Associação Brasileira da Infra-
Estrutura e Indústria de Base  

• Reconhecimentos: Incluída entre os profissionais de maior destaque na 
Área Tributária por publicações especializadas (Latin Lawyer 250, Legal 
500 e pelo Expert Guides – LMG Rising Stars, publicação do conceituado 
Legal Media Group). 
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PERT 

• Medida Provisória 783, de 31/05/2017, instituindo o 
novo Programa Especial de Regularização Tributária 
("PERT") para liquidação de débitos federais (inscritos 
ou não em Dívida Ativa) de pessoas físicas e jurídicas 
vencidos até 30 de abril de 2017.  

– Substituiu a antiga Medida Provisória 766, que perdeu sua 
validade em 1º de junho, em razão de não ter sido aprovada 
pelo Congresso Nacional no prazo hábil de 120 dias desde a sua 
publicação  

 

• Instrução Normativa nº 1711, de 16/06/2017 

• Portaria PGFN nº 690, de 29/06/2017 
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PERT - Abrangência 

• Débitos de pessoas físicas e jurídicas, de direito público 
ou privado, inclusive aquelas que se encontrarem em 
recuperação judicial, de natureza tributária e não 
tributária, vencidos até 30 de abril de 2017.  

 

• Débitos objeto de parcelamentos anteriores 
rescindidos ou ativos (incluindo o PRT – MP 
766/2017, em que haverá migração automática), em 
discussão administrativa ou judicial, ou provenientes de 
lançamento de ofício efetuados após a publicação da 
Medida Provisória também estão abrangidos.  
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PERT – Condições para Adesão 

• Ocorrerá por meio de requerimento eletrônico (RFB e 
PGFN) a ser efetuado até o dia 31 de agosto de 
2017, implicando em:  

− confissão irrevogável e irretratável; 

− desistência de ações em curso, inclusive parcial (se 
for possível segregar), e comprovação nos autos até 
31/08/2017; 

− expresso consentimento do endereço eletrônico; 

− vedação da inclusão dos débitos que compõem o 
PERT em qualquer outra forma de parcelamento 
posterior; e 

− cumprimento regular das obrigações com o FGTS.  
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PERT – RFB - Pagamentos 

Modalidade Pagamento 

Inicial  

Quitação do Saldo Observações 

I 

Pagamento à vista 

de, no mínimo 

20%, sem 

reduções, em 5 

parcelas (de 

agosto a dezembro 

de 2017) 

 

 

Liquidação do restante 

com a utilização de 

prejuízo fiscal e base de 

cálculo negativa da CSLL 

ou com outros créditos 

próprios relativos aos 

tributos administrados 

pela RFB 

 

 

Prejuízo fiscal e base 

de cálculo negativa 

apurados até 

31/12/2015 e 

declarados até 29/07/ 

2016. Eventual saldo 

remanescente poderá 

ser pago em até 60 

prestações. 
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PERT – RFB - Pagamentos 

II 

(** para 

débitos 

inferiores a R$ 

15MM, o 

pagamento 

será de 7,5% 

da dívida, sem 

reduções + 

utilização de 

PF/créditos 

próprios para 

liquidação do 

saldo 

remanescente

) 
 

Pagamento à 

vista e em 

espécie de, no 

mínimo, 20% do 

valor da dívida 

consolidada, sem 

reduções, em 

cinco parcelas 

mensais e 

sucessivas, com 

vencimento de 

agosto a 

dezembro de 

2017. 

 

Liquidação do restante 

integralmente em janeiro de 

2018, em parcela única, com 

redução de 90% dos juros de 

mora e 50% das multas de mora, 

de ofício ou isoladas. 

  

Liquidação do restante em até 145 

parcelas mensais e sucessivas, 

vencíveis a partir de janeiro de 2018, 

com redução de 80% dos juros de 

mora e de 40% das multas de mora, 

de ofício ou isoladas. 

  

Liquidação do restante  em até 175 

parcelas mensais e sucessivas, 

vencíveis a partir de janeiro de 2018, 

com redução de 50% dos juros de 

mora e de 25% das multas de mora, 

de ofício ou isoladas. 

Cada parcela não poderá ser 

inferior a 1/175 do total da dívida 

consolidada. 
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PERT – RFB - Pagamentos 

III 

 

 

Pagamento da dívida consolidada em até 120 parcelas, sem 

reduções e sem possibilidade de utilização de prejuízo fiscal e 

base negativa, observando-se os seguintes percentuais mínimos 

mensais de pagamento: 

a. 0,4% durante os 12 primeiros meses; 
b. 0,5% do 13º ao 24º mês; 
c. 0,6% do 25º ao 36º mês; 
d. do 37º mês em diante: percentual correspondente ao saldo 

remanescente em até 84 prestações mensais e sucessivas. 
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PERT – RFB - Pagamentos 

• Informações importantes: 
– Na modalidade II, para débitos abaixo de 15MM (sem reduções), após 

(i) o pagamento de 7,5% da dívida (a ser pago em até 5x) e (ii) a 
aplicação das reduções de multas e juros, existe a possibilidade de 
utilização de (a) créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo 
negativa da CSLL ou (b) outros créditos próprios 

 

– Possibilidade de utilização de créditos próprios, desde que se 
refiram a período de apuração anterior à adesão ao PERT 

• Os créditos próprios deverão ser utilizados antes dos crédito de 
prejuízo fiscal e bc negativa 

• Não poderão ser usados créditos (i) que já tenham sido totalmente 
utilizados em compensação; (ii) que já tenham sido indeferidos, 
ainda que pendentes de decisão definitiva; e (iii) em outras 
situações em que a legislação vede a compensação 
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PERT – RFB - Pagamentos 

• Informações importantes: 
– Possibilidade de utilização de saldos de prejuízo fiscal e base 

negativa próprios ou do responsável tributário ou 
corresponsável pelo débito, e 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 de dezembro de 2015, domiciliadas no País, 
desde que se mantenham nesta condição até a data da opção 
pela quitação  

 

– O valor do crédito decorrente de prejuízo fiscal e BC negativa 
será determinado pelo aplicação de 25% e 9%, 
respectivamente 
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PERT – RFB - Pagamentos 

• Observações importantes: 

– Caso não haja prejuízo fiscal suficiente, o 
contribuinte será chamado a pagar em espécie o 
saldo, sob pena de exclusão do PERT 

 

– RBF tem 5 anos para homologação dos créditos 

• Guarda de livros e documentos 
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PERT – PGFN - Pagamentos 
Modalidade Pagamento Inicial  Quitação do Saldo Observações 

I 

(** para débitos inferiores a 

R$ 15MM, o pagamento será 

de 7,5% da dívida, sem 

reduções + oferencimento de 

imóveis para liquidação do 

saldo remanescente) 

 

Pagamento à vista e 

em espécie de, no 

mínimo, 20% do 

valor da dívida 

consolidada, sem 

reduções, em cinco 

parcelas mensais e 

sucessivas, vencíveis 

de agosto a 

dezembro de 2017. 

Liquidação do restante 

integralmente em janeiro de 

2018, em parcela única, com 

redução de 90% dos juros de 

mora e 50% das multas de mora, 

de ofício ou isoladas, e redução 

de 25% nos encargos legais, 

inclusive com honorários 

advocatícios. 

  

Liquidação do restante em até 

145 parcelas mensais e 

sucessivas, vencíveis a partir de 

janeiro de 2018, com redução de 

80% dos juros de mora e de 40% 

das multas de mora, de ofício ou 

isoladas, e redução de 25% nos 

encargos legais, inclusive com 

honorários advocatícios. 
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PERT – PGFN - Pagamentos 
Modalidade Pagamento Inicial  Quitação do Saldo Observações 

I 

Pagamento à vista e 

em espécie de, no 

mínimo, 20% do 

valor da dívida 

consolidada, sem 

reduções, em cinco 

parcelas mensais e 

sucessivas, vencíveis 

de agosto a 

dezembro de 2017. 

 

 

 

Liquidação do restante  em até 

175 parcelas mensais e 

sucessivas, vencíveis a partir de 

janeiro de 2018, com redução de 

50% dos juros de mora e de 25% 

das multas de mora, de ofício ou 

isoladas, e redução de 25% nos 

encargos legais, inclusive com 

honorários advocatícios. 

Cada parcela será 

calculada com base 

no valor de 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. 
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PERT – PGFN - Pagamentos 

II 

Pagamento da dívida consolidada em até 120 parcelas, sem 

reduções e sem possibilidade de utilização de prejuízo fiscal e 

base negativa, observando-se os seguintes percentuais mínimos 

mensais de pagamento: 

a.0,4% durante os 12 primeiros meses; 
b.0,5% do 13º ao 24º mês; 
c.0,6% do 25º ao 36º mês; 
d.do 37º mês em diante: percentual correspondente ao saldo 
remanescente em até 84 prestações mensais e sucessivas. 
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PERT – PGFN - Pagamentos 

• Observações importantes: 

– Não há previsão para utilização de prejuízo fiscal e 
base de cálculo negativa da CSLL para débitos no 
âmbito da PGFN.  

 

– Na modalidade I, para débitos abaixo de 15MM (sem 
reduções), após (i) o pagamento de 7,5% da dívida 
(a ser pago em até 5x) e (ii) a aplicação das 
reduções de multas e juros, é possível o 
oferecimento de dação em pagamento de bens 
imóveis, desde que previamente aceita pela União, 
para quitação do saldo remanescente 
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PERT – PGFN - Pagamentos 

• Observações importantes: 

– A proposta de quitação mediante dação em 
pagamento de bens imóveis deverá ser 
regulamentada pela PGFN 

– A proposta poderá ser apresentada na Unidade da 
PGFN do domicílio do contribuinte e somente após o 
pagamento da primeira parcela da dívida 

– Enquanto a proposta estiver pendente, o 
contribuinte deverá continuar recolhendo as parcelas 
normalmente 
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PERT – Informações Gerais 

• É vedada a inclusão no PERT de dívidas (i) 
provenientes de tributos passíveis de 
retenção na fonte; (ii) decorrentes de 
lançamento de ofício caracterizados, (após 
decisão definitiva), como sonegação, 
fraude ou concluio; (iii) de empresas com 
falência decretada, dentre outros. 

 



© Copyright TozziniFreire Advogados 

PERT – Informações Gerais 

• RFB e PGFN divulgarão ato normativo para que 
o contribuinte apresente as informações para 
consolidação da dívida, sob pena de exclusão 
do PERT 

• O requerimento de adesão só produz efeitos 
após confirmado o pagamento da primeira 
parcela, que deverá ser efetuado até o último 
dia útil de agosto 
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PERT – Informações Gerais 

• Valor mínimo de cada prestação mensal +juros 
mensais (a ser calculado pelo contribuinte até a 
consolidação): 

– R$ 200,00 – PF 

– R$ 1.000,00 – PJ 

• Quando houver depósito vinculado aos débitos, 
ele será convertido em renda da União e 
eventual saldo remanescente pago em 
qualquer das modalidades 

– No caso de haver excesso de depósito, o contribuinte 
poderá levantá-lo  

 



© Copyright TozziniFreire Advogados 

PERT – Informações Gerais 

• A desistência e renúncia das ações não eximem 
o autor da ação do pagamento de honorários 

• A opção pelo PERT não libera os gravames 
decorrentes de arrolamento de bens, medida 
cautelar fiscais ou em de ações judiciais. 
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Exclusão do PERT 

• Falta de pagamento de 3 parcelas consecutivas ou 6 
alternadas; 

• Falta de pagamento de 1 parcela, quando todas 
estiverem pagas; 

• Constatação de esvaziamento do patrimônio; 

• Decretação de falência; 

• Medida Cautelar Fiscal; 

• Declaração de Inaptidão no CNPJ 

 

= Possibilidade de recurso administrativo em 10 
dias no caso de exclusão do PRT 
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São Paulo 

Rio de Janeiro 

São Paulo 

Rio de Janeiro 

Brasília 

Porto Alegre 

Campinas 

New  York 

tozzinifreire.com.br 

 

Muito obrigada!! 
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