
MEMORANDO 

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1.809/2018 – PRT - CONSOLIDAÇÃO 

Prezado Cliente, 

Foi publicada a Instrução Normativa n° 1.809, de 8 de junho de 2018, que dispõe 
sobre os procedimentos para consolidação das seguintes modalidades do 
Programa de Regularização Tributária (PRT)1: 

a) pagamento à vista e em espécie de, no mínimo, 20% do valor da dívida 
consolidada e o restante com utilização de créditos de prejuízo fiscal e base 
de cálculo negativa da CSLL ou outros créditos relativos a tributos 
administrados pela Receita Federal; e 

b) pagamento à vista e em espécie de, no mínimo, 20% do valor da dívida 
consolidada e o restante parcelado em até 96 prestações.  

Os contribuintes que migraram para o Programa Especial de Regularização 
Tributária (PERT) estão dispensados de fazer a consolidação do PRT.  

Para fins de consolidação, o contribuinte deverá indicar, até 29 de junho de 
2018, exclusivamente no site da Receita Federal: 

a) os débitos que deseja incluir no PRT, cuja exigibilidade esteja suspensa em 
decorrência de impugnação ou de recursos administrativos; 

b) o número de prestações pretendidas, se for o caso; 

c) os montantes dos créditos decorrentes de prejuízo fiscal e de base de cálculo 
negativa da CSLL a serem utilizados para liquidação de até 80% da dívida 
consolidada, se for o caso; e 

d) o número, a competência e o valor do PER/DCOMP relativos aos demais 
créditos próprios a serem utilizados no PRT, se for o caso. 

No momento da consolidação é possível alterar a modalidade de liquidação da 
dívida originalmente selecionada. 

A consolidação somente será efetivada se o contribuinte tiver efetuado, até 29 
de junho de 2018, o pagamento em espécie da parcela correspondente a, no 
mínimo, 20% do valor da dívida consolidada e de todas as prestações devidas 
até então, quando se tratar de parcelamento. 

Cabe lembrar que a consolidação em questão se refere aos demais débitos 
administrados pela Receita Federal, inclusive os débitos previdenciários 
recolhidos por meio de DARF, e não abrange débitos previdenciários recolhidos 
via GPS, cuja consolidação já ocorreu na forma da Instrução Normativa n° 

                                                 
1 Instituído pela Medida Provisória n° 766/2017 e regulamentado, no âmbito da Receita 
Federal, pela Instrução Normativa n° 1.687/2017 



1.766/2017. Ademais, a IN n° 1.809/2018 regulamenta a consolidação do PRT 
apenas no âmbito da Receita Federal.  

A IN n° 1.809/2018 também contém orientações sobre o aproveitamento de 
créditos decorrentes de prejuízo fiscal, base de cálculo negativa de CSLL e 
tributos administrados pela Receita Federal, bem como sobre os débitos com a 
exigibilidade suspensa e sobre o procedimento de revisão. 

Por último, vale ressaltar que a não realização da consolidação implica em 
indeferimento do PRT, tendo em vista que somente considera-se deferido o 
parcelamento na data em que concluída a apresentação das informações 
necessárias à consolidação, retroagindo à data do requerimento da adesão. 

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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