
PERT - REGULAMENTAÇÃO PGFN 

  

Em 01 de Novembro de 2017, foi publicado no Diário Oficial da União, a 
Portaria PGFN nº 10.052/2017, que altera a Portaria PGFN nº 690/2017, para 
prorrogar o prazo de adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária 
(Pert), instituído pela Lei nº 13.496/2017, e alterado pela Medida Provisória nº 
807/2017, para os débitos administrados pela Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional. 

  

Adesão: ocorrerá mediante requerimento a ser realizado exclusivamente por 
meio do sítio da PGFN na Internet, no endereço <http://www.pgfn.gov.br>, no 
Portal e-CAC PGFN, opção "Programa Especial de Regularização Tributária", 
disponível no menu "Benefício Fiscal", no período de 1º/08/2017 a 
14/11/2017. 

  

Desistência de ações judiciais: o sujeito passivo deverá comparecer à unidade 
de atendimento integrado da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) de 
seu domicílio tributário, até o dia 14/11/2017, para comprovar o pedido de 
desistência e a renúncia de ações judiciais, mediante a apresentação da 2ª 
(segunda) via da correspondente petição protocolada ou de certidão do 
Cartório que ateste a situação das referidas ações. 

  

A Portaria PGFN nº 1.052/2017 entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
  



PERT - REGULAMENTAÇÃO RFB 

  

Em 01 de Novembro de 2017, foi publicado no Diário Oficial da União, a 
Instrução Normativa RFB nº 1.754/2017, que altera a Instrução Normativa 
RFB nº 1.711/2017, que regulamenta o Programa Especial de Regularização 
Tributária (Pert), instituído pela Medida Provisória nº 783/2017, no âmbito da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB). 

  

Adesão: ocorrerá por meio de requerimento a ser efetuado até o dia 
14/11/2017 e abrangerá os débitos indicados pelo sujeito passivo, na condição 
de contribuinte ou responsável. 

  

Formas de pagamento: para os requerimentos realizados no mês de 11/2017, 
os contribuintes recolherão, em 2017: 

  

i. na hipótese de adesão às modalidades dos incisos I ou III do caput do 
art. 2º ou do inciso II do caput do art. 3º: a) até 14/11/2017, o valor 
equivalente a 12% da dívida consolidada sem reduções, referente às 
parcelas de agosto, setembro e outubro de 2017; b) até o último dia 
útil de novembro de 2017, o valor equivalente a 4% da dívida 
consolidada sem reduções, referente à parcela de novembro de 2017; e 
c) até o último dia útil de dezembro de 2017, o valor equivalente a 
4% da dívida consolidada sem reduções, referente à parcela de 
dezembro de 2017; 

  

ii. na hipótese de adesão às modalidades do inciso III do caput do art. 2º, 
quando o devedor fizer jus ao disposto no inciso I do §1º do art. 2º, ou 
às modalidades do inciso II do caput do art. 3º, quando o devedor fizer 
jus ao disposto no inciso I do parágrafo único do art. 3º: a) até 
14/11/2017, o valor equivalente a 3% da dívida consolidada sem 
reduções, referente às parcelas de agosto, setembro e outubro de 2017; 
b) até o último dia útil de novembro de 2017, o valor equivalente a 
1% da dívida consolidada sem reduções, referente à parcela de 
novembro de 2017; e c) até o último dia útil de dezembro de 2017, o 
valor equivalente a 1% da dívida consolidada sem reduções, referente 



à parcela de dezembro de 2017; 

  

iii. na hipótese de adesão às modalidades do inciso II do caput do art. 2º ou 
do inciso I do caput do art. 3º: a) até 14/11/2017, o valor equivalente 
a 1,2% da dívida consolidada sem reduções, referente às parcelas de 
agosto, setembro e outubro de 2017; b) até o último dia útil de 
novembro de 2017, o valor equivalente a 0,4% da dívida consolidada 
sem reduções, referente à parcela de novembro de 2017; e c) a partir 
de 1º/12/2017, o percentual da dívida calculado de acordo os 
percentuais previstos nas alíneas "a" do inciso II do caput do art. 2º ou 
"d" do inciso I do caput do art. 3º; e 

  

iv. na hipótese de adesão à modalidade do inciso IV do caput do art. 2º: a) 
até 14/11/2017, o valor equivalente a 1% da dívida consolidada sem 
reduções, referente à parcela de outubro de 2017; b) até o último dia 
útil de novembro de 2017, o valor equivalente a 1% da dívida 
consolidada sem reduções, referente à parcela de novembro de 2017; e 
c) a partir de 1º/12/2017 e até completar, no mínimo, 24% da 
dívida, o valor equivalente a 1% da dívida consolidada sem reduções. 

  

Deferimento da adesão: fica condicionado ao pagamento do valor à vista ou 
das prestações devidas. 

  

Desistência de impugnações e/ou recursos administrativos: a comprovação 
deverá ser apresentada à unidade da RFB do domicílio fiscal do sujeito passivo 
até 14/11/2017. 

  

Revoga-se §5º do art. 3º da Instrução Normativa RFB nº 1.711/2017. 

  

A Instrução Normativa nº 1.754/2017 entra em vigor na data de sua 
publicação. 

  

 


