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APRESENTAÇÃO

*Dr. Hamilton Sobreira
Presidente da Comissão

**Dr. Elisberg Bessa
2º Vice-presidente da Comissão

O Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE) foi instituído pela Lei
nº 14.148/2021, regulamentada pelas Portarias PGFN nº 7.917/2021 e ME nº 7.163/2021, com a
finalidade de estabelecer ações emergências e temporárias destinadas ao setor de eventos e
afins, impactados por medida de isolamento decorrente do enfrentamento da pandemia COVID19.
Considerando dados da Associação Brasileira de Promotores de Eventos (Abrape), no
período entre 2020 e 2021, estima-se que 880 mil eventos foram cancelados no País, com prejuízo
estimado ao setor de R$ 230 bilhões de reais. Tais números demonstram que, dentre as
atividades econômicas mais afetadas pela contingência da COVID-19, o setor de eventos foi um
dos mais impactados.
Diante de tal cenário, publicou-se a lei instituidora do PERSE, para permitir ao Poder
Executivo Federal a disponibilização de modalidades de renegociação de dívidas tributárias e não
tributárias, com desconto de até 70% (setenta por cento) sobre o valor total da dívida,
possibilitando ainda prazo máximo para sua quitação de 145 (cento e quarenta e cinco) meses.
Ademais, alíquotas dos tributos federais PIS/COFINS, IRPJ e CSLL podem ser reduzidas a zero por
cento pelo prazo de 60 (sessenta) meses.
Para tanto, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional publicou a supracitada Portaria nº
7.917/21, estabelecendo objetivos, procedimentos, requisitos e condições necessárias à transação
de dívida ativa da União, para pessoas jurídicas contempladas pelo PERSE, dispondo ainda sobre
prazo de adesão às modalidades de transação, que foi estendido até 31 de outubro de 2022.
Neste sentido, considerando a importância da temática para a sociedade, Comissão de
Direito Tributário da OAB/CE desenvolveu este e-book, com o intuito de instruir interessados em
obter benefícios fiscais e transação de seus débitos junto à União Federal, por meio do PERSE.
Neste informativo, portanto, são esclarecidos os procedimentos e as condições cadastrais,
patrimoniais e econômico-fiscais necessárias à adesão ao PERSE.
Texto de coautoria entre Hamilton Sobreira (Presidente CDTRIB OABCE) e Elisberg Bessa (2º Vice presidente CDTRIB OABCE).

*Advogado Tributarista. Professor de Direito. Conselheiro do CONAT. Especialista em Direito Tributário. Presidente da
Comissão de Direito Tributário da OAB-CE. Conselheiro do Fórum da 3ª Região Fiscal da Receita Federal.
** Advogado Tributarista. Professor de Direito. Mestre e Doutor em Direito Constitucional pela UNIFOR. Especializações
em Direito Empresarial (FGV), em Direito e Processo Tributário (FIC) e em Auditoria (UFC).
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Principais medidas:

Renegociação de dívidas tributárias e não tributárias, com desconto
de até 70% sobre o valor total, e prazo de até 145 meses;

Alíquotas reduzidas a 0% (zero por cento) pelo prazo de 60
(sessenta) meses, nos tributos federais:
PIS/PASEP
COFINS
CSLL
IRPJ
Prorrogação da validade das certidões negativas;

Indenização para as empresas que tiveram redução superior a 50%
(cinquenta por cento) no faturamento entre 2019 e 2020, com valor
baseado nas despesas com pessoal.

Subprograma de financiamento do PRONAMPE;

Programa de garantia aos Setores Críticos (PGSC) tendo como
objetivo a garantia do risco em operações de crédito contratadas;
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QUAIS EMPRESAS QUE PODEM ADERIR?

*Dr. Caique Levy
Em razão de o setor de eventos e turismo ter sofrido os maiores efeitos e danos
decorrentes da Pandemia de Covid-19. O Congresso Nacional aprovou a Lei 14.148/2021,
criando o (PERSE), que visa conceder alguns incentivos para as empresas do setor. São
consideradas pertencentes ao setor de eventos e beneficiárias da Lei, as pessoas jurídicas que
exerçam direta, ou indiretamente, a prestação de serviços turísticos, na forma que dispõe o
artigo 21 da Lei Geral de Turismo.
O artigo 21 da Lei Geral de Turismo diz que prestam serviços turísticos as empresas, o
empresário individual, que exerçam as seguintes atividades econômicas relacionadas à cadeia
produtiva do turismo: meios de hospedagem; agências de turismo; transportadoras turísticas;
organizadoras de eventos; parques temáticos; e acampamentos turísticos. Mas no seu
parágrafo único, estende esse conceito a outras atividades, e faculta seus cadastros no
Ministério do Turismo:
Restaurantes, cafeterias, bares e similares;
Centros ou locais destinados a convenções e/ou a feiras e a exposições e similares;
Parques temáticos aquáticos e empreendimentos dotados de equipamentos de
entretenimento e lazer;
Marinas e empreendimentos de apoio ao turismo náutico ou à pesca desportiva;
Casas de espetáculos e equipamentos de animação turística;
Organizadores, promotores e prestadores de serviços de infraestrutura, locação de
equipamentos e montadoras de feiras de negócios, exposições e eventos;
Locadoras de veículos para turistas; e
Prestadores de serviços especializados na realização e promoção das diversas
modalidades dos segmentos turísticos, inclusive atrações turísticas e empresas de
planejamento, bem como a prática de suas atividades.
O Decreto 7.381/2010, que regula a Lei Geral de Turismo, confirma que todas essas
atividades do artigo 21 são classificadas como prestadores de serviços turísticos. Portanto, as
empresas que prestem algum dos serviços acima indicados (art. 2º da Lei 14.148/2021 e art. 21
da Lei 11.771/2008, são beneficiárias da Lei do PERSE e podem se aproveitar de seus
incentivos.

*Advogado. LLM em Direito Tributário pela FGV. Atuante em Direito Tributário, Direito Empresarial e Contencioso Cível.
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QUAIS PRINCIPAIS CONDIÇÕES
DE NEGOCIAÇÃO E PAGAMENTO?
*Dra. Ingridy Praciano

Dentre as ações contidas no pacote está a possibilidade de negociar com a Fazenda
Pública as dívidas tributárias, ainda que inscritas em dívida ativa, obtendo descontos que
podem chegar até 70% sobre o montante total da dívida, e prazo para pagamento de até 145
meses.

Para isso, a Procuradoria-geral da Fazenda Nacional - PGFN - na hora de decidir o
desconto e o prazo a ser aplicado, verificará a situação econômica específica do contribuinte
e a sua capacidade de pagamento, considerando o impacto que as medidas de fechamento
e de controle sanitário causou na geração de resultados da empresa.

Esse impacto na capacidade de geração de resultados é obtido, em qualquer
percentual, através da soma da receita bruta mensal de 2020 (a partir do período em que se
deu o lockdown até o final do ano) em relação à soma da receita bruta mensal do mesmo
período do ano anterior. É esse impacto observado que será utilizado como redutor da
capacidade de pagamento do contribuinte.

Lembrando que o valor mínimo das parcelas previsto pelo PERSE é de R$ 100,00
para empresário individual, microempresa ou empresa de pequeno porte e valor mínimo de
R$ 500,00, nos demais casos.

*Advogada. Professora. Especialista em Direito e Processo Civil pela UNI7. Graduada em Letras pela UFC.
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EMPRESAS QUE NÃO POSSUEM
REGISTRO NO CADASTUR PODERÃO
PARTICIPAR DO PROGRAMA?
*Dra. Clara Nogueira

De acordo com a Portaria ME nº 7.163/2021, para que as empresas possam aderir aos
benefícios do PERSE, é necessário que sejam preenchidas as seguintes condicionantes:

As pessoas jurídicas, inclusive as entidades sem fins lucrativos, que já exerciam, na data
de publicação da lei, as atividades econômicas relacionadas no Anexo I se enquadram no
Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos – Perse;

As pessoas jurídicas que exercem as atividades econômicas relacionadas no Anexo II
poderão se enquadrar no Perse desde que, na data de publicação da lei, sua inscrição já
estivesse em situação regular no Cadastur.

Dessa forma, a referida portaria exigiu que a empresa candidata aos benefícios estivesse
inscrita no Cadastro do Ministério do Turismo (Cadastur) na data da publicação da lei, ou
seja, 03/05/2021. (artigo 1º, parágrafo 2º).

Entretanto, a própria “Lei do PERSE” não exigiu a obrigatoriedade do cadastro, apenas o
exercício da atividade, que pode ser comprovado por outros meios. Assim, os requisitos
estipulados pela Portaria, além do que foi determinado pela Lei, inovou no ordenamento
jurídico, estipulando requisitos que não foram previstos na lei de regência, Lei nº 14.148/21,
caracterizando uma ilegalidade.

*Advogada. Pós-graduada em Direito Processual Civil pela Universidade Cândido Mendes e em Temas Avançados
para a Advocacia Pública pela Faculdade Adelmar Rosado.
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QUAL O PRAZO PARA ADESÃO E
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA?
*Dra. Elbene Lopes

2022.

A adesão poderá ser realizada até as 19h (horário de Brasília) do dia 31 de outubro de

A documentação é necessária somente para os interessados que possuem CNAE
secundário apto à negociação, tratando-se de Formulário de requerimento preenchido e a
Declaração de Receita/Rendimento preenchida no SISPAR exclusivamente pelo portal
REGULARIZE.

*Advogada. Contadora. Especialista em Direito e Planejamento Tributário. Mestre em Ciências da Educação.
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COMO REALIZAR A ADESÃO?

*Dr. Sylvester Firmeza

O ideal é que o contribuinte conte com o auxilio especializado para analisar e definir
a melhor estratégia para a gestão dos débitos da União, em especial os débitos tributários e
não tributários inscritos em dívida ativa. A atuação especializada poderá auxiliar o
contribuinte na tomada de decisão para a escolha do melhor procedimento de negociação
junto a Receita Federal do Brasil (RFB) ou a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
seja indicando um parcelamento, transação individual formulada pelo contribuinte,
transação por adesão à proposta da PGFN, pedido de revisão de dívida inscrita.
A Portaria PGFN nº 7917/21 estabeleceu os procedimentos, requisitos e condições
necessárias à realização de transação relativo ao Programa Emergencial de Retomada do
Setor de Eventos (PERSE) na modalidade individual e por adesão.
A fim de aderir à proposta, a pessoa jurídica deverá acessar o portal REGULARIZE
(www.regularize.pgfn.gov.br), mediante prévia prestação de informações pelo interessado.
No momento da adesão, ao contribuinte terá indicações de todas as inscrições passíveis de
transação, sendo necessário indicar as que deseja incluir.
A adesão somente será efetivada após o pagamento da primeira parcela da entrada,
data de vencimento do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF). Ou seja,
último dia útil do mês de adesão, conforme a Portaria PGFN n° 7.917/2021, artigo 10.
Destaque-se que, caso o débito seja objeto de discussão judicial, uma vez formalizado
o acordo de transação, o contribuinte terá 90 dias para apresentar a cópia do pedido de
desistência da ação ou do recurso apresentado em juízo.
Atenção! Tratando-se da adesão de empresas com o CNAE secundário incluído
dentre os setores abrangidos pelo Perse, será preciso formalizar e protocolar o pedido
de transação junto a PGFN, pois o sistema do portal REGULARIZE não está preparado
para este tipo adesão.

*Advogado. MBA em Direito Tributário pela FGV. Especialista em Contabilidade e Planejamento Tributário pela
UFC/CETREDE. Membro do Instituto de Estudos Tributários.
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QUANDO COMEÇO A USUFRUIR DISSO?
*Dra. Roberta Porto

Entendemos que após realizada a adesão, a data de início para a fruição do
programa seja a partir do dia 18 de março de 2022, em virtude da data da
derrubada do veto presidencial pelo congresso nacional.

Contudo, o tema ainda é controvertido, posto que alguns pontos do Programa
ainda aguarda a necessidade de regulamentação por parte da Receita Federal.

Qual o prazo para adesão à renegociação?
31 de outubro de 2022

Qual o prazo para aderir a isenção dos impostos?
Não há prazo de adesão previsto!

*Advogada especialista em Direito e Processo Tributário pela Unichristus. Professora de Direito na Plataforma
Superprof.
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AS EMPRESAS DO SIMPLES ESTÃO
CONTEMPLADAS?
*Dra. Aretha Soares
Essa foi umas das principais questões levantadas pelo setor de eventos em relação
as empresas enquadradas no Simples Nacional, se estas poderiam se beneficiar do PERSE.
Esse tema também gerou discussão entre os operadores do direito, pois embora não conste
expressamente na Lei de que as empresas do regime unificado de tributos não participarão
do programa, é possível concluir que as empresas do Simples Nacional não se encontram no
rol das beneficiadas, uma vez que o entendimento legal, com base no art. 146 da
Constituição Federal é de que qualquer matéria tributária dessa natureza exige que seja
disciplinada em lei complementar e não por meio de lei ordinária, como é o caso do PERSE.
Além disso, o artigo 24 da Lei 123/06, prevê expressamente que as microempresas
e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional não poderão utilizar ou
destinar qualquer valor a título de incentivo fiscal, bem como não serão consideradas
quaisquer alterações em bases de cálculo, alíquotas e percentuais ou outros fatores que
alterem o valor de imposto ou contribuição apurado na forma do Simples Nacional.
Dessa maneira, muitos empresários dos CNAE’s previstos no PERSE, cujas empresas
estão enquadradas no Simples Nacional, podem estar se perguntando: já que minha
empresa não está contemplada no PERSE, seria interessante mudar de regime para
aproveitar tais benefícios?
A resposta é: depende. Pois mesmo com as isenções de IRPJ, PIS, COFINS e CSLL,
mudar o regime tributário da empresa requer planejamento, pois tal mudança traz consigo
outros tributos, tais como a Contribuição Previdenciária Patronal (CPP) e o ISS, que podem
ser bastante expressivos, a depender da faixa que a empresa esteja enquadrada no Simples
Nacional e da sua folha de pagamento, podendo ao invés de diminuir, gerar um custo
tributário ainda maior, mesmo com as isenções do PERSE.

*Advogada. Contadora. Especialista em Auditoria e Controladoria. Empresária e fundadora do Grupo Freitas &
Soares.
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BARES E RESTAURANTES PODERÃO
ADERIR AO PROGRAMA?
*Dr. Rodrigo Damasceno

De forma bem objetiva, a resposta é sim, mas algumas ressalvas precisam ser postas.
A própria Portaria ME nº 7.163, de 21 de junho de 2021, incluiu os seguintes códigos da
Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE como pertencentes ao setor de
eventos e, consequentemente, com aptidão para se beneficiar do PERSE:
5611-2/01 - Restaurantes e similares
5611-2/03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
5611-2/04 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas,
sem entretenimento
5611-2/05 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas,
com entretenimento
Contudo, a referida Portaria exige que os bares, restaurantes e afins, desde a data
da publicação da Lei nº 14.148/2021, qual seja, 3 de maio de 2021, já possuíssem inscrição
em situação regular no CADASTUR, do Ministério do Turismo. Ocorre que as atividades
econômicas listadas acima sempre foram – e continuam sendo – de cadastro facultativo no
CADASTUR, nos termos do art. 21, § único, inciso I, da Lei nº 11.771, de 17/09/2008.
Conforme se observa, por puro acaso – possuir ou não possuir cadastro facultativo perante
o CADASTUR, desde a data apontada – a Portaria criou dois regramentos distintos para
pessoas jurídicas em semelhante situação jurídica e que possuem a mesma atividade, o
que não harmoniza com o princípio da isonomia tributária.
Desse modo, conclui-se que o enquadramento no PERSE é imediatamente aplicável
às pessoas jurídicas que possuíam inscrição no CADASTUR antes de 4 de maio de 2021,
enquanto as empresas que não continham/contém respectivo cadastro podem se valer de
ação judicial, a fim de buscar um provimento jurisdicional que assegure o direito de gozo
do benefício.

*Advogado especialista em Direito, Processo e Planejamento Tributário pela UNIFOR. Coordenador tributário
no escritório Valença & Associados.
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QUAIS PONTOS AINDA AGUARDAM
REGULAMENTAÇÃO DA RECEITA FEDERAL?
*Dr. Victor Bessa
A legislação que promulgou o Programa Emergencial de Retomada do Setor de
Eventos – Perse (Lei nº 14.148/2021) previu em diferentes dispositivos a necessidade de
regulamentação por intermédio do Ministério da Economia, ficando evidente em outras
ocasiões que as matérias ainda aguardam por regulamentação da Receita Federal.

CNAE's
O primeiro ponto passível de norma regulamentar, conforme a própria previsão
legal, deu-se no art. 2º, §2º, da legislação em análise, uma vez que a norma previu a
necessidade de definição pelo Ministério da Economia das atividades enquadradas no setor
de eventos, mediante o apontamento dos CNAE’s correspondentes. Sendo assim, o referido
órgão elaborou a Portaria ME Nº 7163/2021, na qual consignou os códigos das atividades
pertencentes ao setor de eventos, segundo entendimento da Pasta.

Isenção
Da mesma forma, há dispositivos na lei do PERSE que, apesar de não possuírem
determinação de regulamentação, apresentam a necessidade de procedimentalização ou
esclarecimentos, que atraem a competência regulamentar. É o caso, por exemplo, da
controvérsia entorno do marco temporal da vigência do art. 4º, da Lei nº 14.148/2021, cujo
veto presidencial foi derrubado pelo Congresso Nacional, tornando possível a redução a 0%
(zero por cento) pelo prazo de 60 (sessenta) meses da tributação de PIS/PASEP, COFINS,
CSLL e IRPJ das empresas contempladas pelo PERSE. Assim, a regulamentação por
intermédio da Receita Federal teria o condão de dirimir a dúvida do contribuinte acerca do
entendimento do órgão fiscal sobre produção de efeitos da redução tributária: se desde a
promulgação da legislação do PERSE (03/05/2021), como apontado no dispositivo legal; ou a
partir da derrubada do veto (18/03/2022).

PRONAMPE
Por fim, cumpre apontar que o art. 6º, da multicitada Lei do PERSE, que admitiu a
indenização das empresas que durante a calamidade pública advinda da COVID-19 tenham
sofrido redução superior a 50% de seu faturamento entre 2019 e 2020, com base nas
despesas com adimplência da folha de pagamento durante o período de pandemia,
também aguarda por regulamentação por parte da Pasta competente.

*Advogado especialista em Direito Tributário pela Unichristus, capacitado em contabilidade e gestão ESG;
Produtor de conteúdos acadêmicos no Youtube.

cet@oabce.org.br

@cdtrib_oabce

