
MEMORANDO 

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1.752/2017 – PORTARIA 
PGFN Nº 1.032 – PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO 

TRIBUTÁRIA (PERT) – REGULAMENTAÇÃO 

Prezado Cliente, 

Foram publicadas a Instrução Normativa RFB nº 1.752, que altera a IN RFB nº 
1.711, e a Portaria PGFN nº 1.032, que altera a Portaria nº 690, e regulamentam 
o Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), instituído na forma 
da Lei nº 13.496/17, exclusivamente quanto aos débitos mantidos perante a 
Secretaria da Receita Federal e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, 
respectivamente. 

Destacamos a possibilidade de inclusão no parcelamento dos débitos passíveis 
de retenção na fonte, de desconto de terceiros ou de sub-rogação, e de multas 
qualificadas cominadas ao sujeito passivo. 

Instrução Normativa RFB nº 1.752 

A Secretaria da Receita Federal também tratou de pontos importantes no 
tocante à regularidade de débitos. Após a adesão ao programa e até a prestação 
de informações necessárias à consolidação, o contribuinte que deixar de 
recolher mensalmente as parcelas do PERT ou os débitos vencidos após 30 de 
abril de 2017 pode ter a adesão cancelada, depois de comunicado pelo endereço 
eletrônico implementado. 

No entanto, o sujeito passivo terá o prazo de 30 dias após a comunicação para: 
(i) regularizar os débitos vencidos após 30/04/2017; (ii) indicar os débitos que 
comporão o parcelamento e regularizar parcelas não pagas; e/ou (iii) 
apresentar informações relativas aos créditos que pretende utilizar na quitação 
de débitos no PERT. 

Quanto à desistência de impugnações ou recursos administrativos, fica claro 
que é necessária também nos casos de DCOMP não homologada, devendo ser 
realizada até dia 30.11.2017. 

No caso de contribuintes que aderiram ao PERT na vigência da Medida 
Provisória nº 783, as opções serão automaticamente migradas e atenderão às 
condições da Lei nº 13.496. Não será necessário fazer nova opção – salvo se, no 



momento de prestação das informações para consolidação, o sujeito passivo 
queira alterar a modalidade por que pretende parcelar a dívida. 

Portaria PGFN nº 1.032 

Além da adequação às modalidades de parcelamento da Lei nº 13.496, a Portaria 
nº 1.032 prevê a migração automática das adesões feitas ao tempo de vigência 
da Medida Provisória nº 783, e que, enquanto o procedimento automático não 
ocorrer, o sujeito passivo pode efetuar a migração pelo e-CAC PGFN. 

Ademais, para incluir débitos anteriormente vedados – especialmente os 
passíveis de retenção na fonte e sujeitos à multa qualificada, entre outros –, o 
optante deve protocolar pedido de revisão de consolidação da conta de 
parcelamento, na unidade de atendimento da RFB de seu domicílio fiscal, até a 
data final para adesão ao PERT. 

Por fim, caso ocorra hipótese de exclusão, ela deverá ser precedida da 
notificação do sujeito passivo, para apresentar manifestação de inconformidade 
no prazo de 30 dias, podendo também interpor recurso administrativo da 
decisão. 

Permanecemos à disposição para esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

RIVITTI E DIAS ADVOGADOS 
Rua Padre João Manuel, 755 – 14º Andar, 01411-001, São Paulo, SP 
T.: +55 (11) 3568-3168 
F.: +55 (11) 3568-3180 
Brasil 
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Memorando elaborado para fins de informação e debate, não devendo ser considerado como opinião legal 
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