
PRORROGADA VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA QUE DISPÕE SOBRE O
PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA – NOVO REFIS

Através de Ato publicado no Diário Oficial da União de 08.08.2017, o Presidente do Congresso Nacional

prorrogou por 60 dias a vigência da Medida Provisória (MP) nº 783, de 31 de maio de 2017, que instituiu o

Programa Especial de Regularização Tributária (PERT) junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e

à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), também conhecido como Novo REFIS.

Segundo as regras do Programa, que foi regulamentado pela Instrução Normativa RFB nº 1.711/2017, poderão

aderir ao PERT pessoas físicas e jurídicas, de direito público ou privado, inclusive aquelas que se encontrarem

em recuperação judicial.

O PERT abrange os débitos de natureza tributária e não tributária, vencidos até 30 de abril de 2017, inclusive

aqueles objeto de parcelamento anteriores rescindidos ou ativos, em discussão administrativa ou judicial, ou

provenientes de lançamento de ofício efetuados após a publicação da MP nº 783/2017.

A adesão ao PERT é formalizada mediante requerimento protocolado exclusivamente no sítio da RFB na

internet até o dia 31 de agosto de 2017 e abrangerá os débitos indicados pelo sujeito passivo, na condição de

contribuinte ou responsável.

Ao aderir ao Programa, o contribuinte se compromete a pagar regularmente os débitos vencidos após 30 de

abril de 2017, inscritos ou não em dívida ativa da União, e a manter a regularidade das obrigações com o

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

A adesão implica confissão irrevogável e irretratável dos débitos indicados para compor o PERT, ficando

vedado a inclusão do débito em qualquer outra forma de parcelamento posterior, exceto em pedido de

reparcelamento ordinário.

De forma resumida, o PERT possibilita ao contribuinte optar por uma das seguintes modalidades no âmbito da

RFB:

I. Pagamento à vista e em espécie de, no mínimo, 20% do valor da dívida consolidada, sem redução, em 5

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 RFB, com a

possiblidade de pagamento, em espécie, de eventual saldo remanescente em até 60 prestações adicionais,

vencíveis a partir do mês seguinte ao do pagamento à vista;

II. Pagamento da dívida consolidada em até 120 prestações mensais e sucessivas;

III. Pagamento à vista e em espécie de, no mínimo, 20% do valor da dívida consolidada, sem redução, em 5

parcelas mensais e sucessivas, vencíveis de agosto a dezembro de 2017, e o restante:

1. liquidado 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;

2. parcelado 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; ou



3. parcelado 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, 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

pagamento, não podendo ser inferior a 1/175 (um cento e setenta e cinco avos) do total da

dívida consolidada.

Quem possui dívida total igual ou inferior a R$ 15 milhões, ao optar pela terceira modalidade acima

mencionada, tem a benesse de redução do valor do pagamento à vista em espécie para, no mínimo,

7,5% do valor da dívida consolidada, sem reduções, que deverá ser pago em 5 parcelas mensais e

sucessivas, vencíveis de agosto a dezembro de 2017, bem como a possiblidade de utilização de

créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL e de outros créditos próprios

relativos aos tributos administrados pela RFB.

Nas modalidades em que permitidas, admitem-se créditos de prejuízos fiscais e de base de cálculo

negativa da CSLL apurados até 31 de dezembro de 2015 e declarados até 29 de julho de 2016, (i)

próprios ou do responsável tributário ou corresponsável pelo débito, (ii) de empresas controladora e

controlada, de forma direta ou indireta; ou (iii) 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.

Os valores dos créditos decorrentes de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL serão

determinados por meio da aplicação de alíquotas definidas na MP nº 783/2017.

No âmbito da PGFN, o sujeito passivo que aderir ao PERT poderá liquidar os débitos inscritos em

dívida ativa da União da seguinte forma:

I. pagamento da dívida consolidada em até 120 parcelas mensais e sucessivas calculadas de modo

a observar percentuais mínimos definidos na MP nº 783/2017; ou

II. pagamento à vista e em espécie de, no mínimo, 20% do valor da dívida consolidada, sem

reduções, em 5 parcelas mensais e sucessivas, vencíveis de agosto a dezembro de 2017, e o

restante:

1. liquidado integralmente em janeiro de 2018, em parcela única, com redução de 90% dos

juros de mora de 50% das multas de mora, de ofício ou isoladas, e de 25% dos encargos

legais, inclusive honorários advocatícios; ou

2. parcelado em até 145 parcelas mensais e sucessivas, vencíveis a partir de 2018, com

redução de 80% dos juros de mora, 40% das multas de moram de ofício ou isoladas, e de

25% dos encargos legais, inclusive honorários advocatícios; ou
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3. parcelado em até 175 parcelas mensais e sucessivas, vencíveis a partir de janeiro de 2018

com redução de 50% dos juros de mora, 25% 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% da receita bruta da pessoa jurídica, referente ao mês

imediatamente anterior ao do pagamento, não podendo ser inferior a um cento e setenta e

cinco avos do total da dívida consolidada.

Na hipótese de adesão a uma das modalidades previstas no inciso II acima mencionado, ficam

asseguradas aos devedores com dívida total, sem reduções, igual ou inferior a R$ 15 milhões: (i) a

redução do valor do pagamento à vista em espécie para, no mínimo, 7,5% do valor da dívida

consolidada, sem reduções, que deverá ser pago em 5 parcelas mensais e sucessivas, vencíveis de

agosto a dezembro de 2017; e (ii) a possiblidade de oferecimento de dação em pagamento de bens

imóveis, desde que previamente aceita pela União, para quitação do saldo remanescente, observado o

disposto no art. 4º da Lei nº 13.259/2016.

Saliente-se ainda que para incluir no PERT débitos que se encontrem em discussão administrativa ou

judicial, o sujeito passivo deverá desistir previamente das impugnações ou dos recursos

administrativos e das ações judiciais que tenham por objeto os débitos que serão quitados e renunciar

a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundem as referidas impugnações e recursos ou

ações judiciais, e protocolar, no caso de ações judiciais, requerimento de extinção do processo com

resolução do mérito.
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