
MEMORANDO 

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1.822/2018 – PROGRAMA ESPECIAL DE 

REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA (PERT) – CONSOLIDAÇÃO DE DÉBITOS 

PREVIDENCIÁRIOS – PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

Prezado Cliente, 

Foi publicada a Instrução Normativa RFB nº 1.822, que dispõe sobre a 

prestação de informações para fins da consolidação de DÉBITOS 

PREVIDENCIÁRIOS no Programa Especial de Regularização Tributária (PERT). 

As regras se aplicam aos sujeitos passivos que optaram pelo parcelamento ou 

pagamento à vista de débitos previdenciários, a saber, os débitos relativos às 

contribuições sociais previstas no art. 11, parágrafo único, a, b e c da Lei 

nº 8.212/91, às contribuições instituídas a título de substituição e às 

contribuições devidas a terceiros, assim considerados outras entidades e 

fundos – exceto os que forem recolhidos por meio de Documento de 

Arrecadação de Receitas Federais (DARF). 

O sujeito passivo deve indicar, no site da Receita Federal (RFB), nos dias úteis 

do período de 6 a 31 de agosto de 2018, das 7h às 21h: 

(i) Os débitos que deseja incluir no PERT; 

(ii) O número de prestações pretendidas no parcelamento – quando o 
contribuinte que tenha selecionado modalidade de liquidação incorreta 
na adesão poderá corrigir sua opção para a modalidade em que 
realizou os pagamentos; 

(iii) Os montantes dos créditos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa 
da CSLL a utilizar na liquidação; e 

(iv) Número, competência e valor dos pedidos de restituição feitos através 
do programa PER/DCOMP, relativos aos demais créditos a utilizar na 
liquidação, se for o caso. 

Se não for disponibilizada a opção de seleção dos débitos objeto de desistência 

de impugnações, recursos administrativos e ações judiciais, o sujeito passivo 

deve comparecer à unidade da RFB para solicitar a inclusão dos débitos no 

programa de parcelamento. 

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

correspondem ao saldo disponível para utilização, que considera a dedução de 

valores já utilizados: (i) em compensação com base de cálculo do IRPJ e da 



CSLL em períodos anteriores à prestação das informações para consolidação; e 

(ii) em outras modalidades de pagamento ou parcelamento de débitos. 

Vale notar que os créditos utilizados na forma prescrita pela instrução 

normativa devem ter sua baixa efetuada na escrituração fiscal – na ordem 

ditada pelo ato. 

Quanto aos demais créditos, a utilização fica condicionada à transmissão de 

PER/DCOMP até 31 de agosto de 2018. Em todos os casos, porém, a RFB 

dispõe de 5 (cinco) anos para análise dos montantes de créditos indicados. 

A consolidação é efetivada somente se o aderente ao PERT tiver realizado o 

pagamento à vista (entrada) e o pagamento de todas as prestações devidas até 

julho de 2018, e tem como base o mês do requerimento de adesão ao 

programa. 

Por fim, a RFB pode efetuar revisão da consolidação, a pedido do sujeito 

passivo ou de ofício. O procedimento pode implicar a existência ou abertura 

de novos débitos, seja pelo recálculo das parcelas devidas – cujas prestações 

devem ser regularizadas até o última dia útil do mês subsequente à ciência da 

revisão, sob pena de rescisão do parcelamento –, seja pelo indeferimento dos 

créditos indicados para quitação da dívida – quando os débitos serão 

recalculados e cobrados com acréscimos legais, salvo se o sujeito passivo 

quitar o saldo devedor até o última dia útil do mês subsequente à ciência da 

revisão. 

Permanecemos à disposição para esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

RIVITTI E DIAS ADVOGADOS 
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