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CIRCULAR
AUTORIZADO NOVO PROGRAMA DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – CONVÊNIO ICMS N° 02/17

a) O Programa de parcelamento de débito tributários
estaduais
No último dia 06 de janeiro, foi publicado o Convênio ICMS nº
02/17, pelo qual o Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) autorizou o Estado do
Rio Grande do Sul a instituir programa de parcelamento dos débitos de ICMS em até 120
(cento e vinte) meses.
Poderão ser objetos de quitação os débitos de ICMS e ICM,
vencidos até 30 de junho de 2016, constituídos ou não, inscritos ou não em Dívida Ativa,
inclusive ajuizados.
A autorização permite, ainda, que o Estado do Rio Grande do Sul
estabeleça:
(a) para as empresas do regime geral:
(i) a redução de até 40% (quarenta por cento) sobre os juros de
mora; e

(ii) a redução de até 85% (oitenta e cinco por cento) sobre as
multas punitivas ou moratórias e seus respectivos acréscimos legais;
(b) para as empresas do SIMPLES NACIONAL ou para os débitos
decorrentes de período em que o contribuinte esteve como optante do SIMPLES NACIONAL:
(i) a redução de até 40% (quarenta por cento) sobre os juros de
mora; e
(ii) a redução de até 100% (cem por cento) sobre as multas
punitivas ou moratórias e seus respectivos acréscimos legais.
A redução de juros e multa será concedida à medida do
pagamento de cada parcela, devendo-se aguardar a legislação estadual específica para se
saber a proporção conforme o número de parcelas.
b) Débitos em discussão administrativa ou judicial
A formalização de pedido de ingresso no programa implica o
reconhecimento da existência e validade dos débitos tributários nele incluídos, ficando
condicionada à desistência de eventuais ações ou embargos à execução fiscal, com renúncia
ao direito sobre o qual se fundam, nos autos judiciais respectivos, e da desistência de eventuais
impugnações, defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo.
Fica vedada a inclusão, no programa, de débitos que foram ou
que são objeto de depósito judicial.
A legislação do Estado fixará o prazo máximo de opção do
contribuinte, que não poderá exceder a 28 de abril de 2017.
c) Legislação estadual que regulará o parcelamento

A forma com que o Estado do Rio Grande do Sul implementará o
parcelamento, inclusive a proporção das reduções de juros e multa efetivamente aplicáveis,
será determinada pela legislação estadual.
Tão logo o decreto disciplinador seja publicado, nosso escritório
produzirá nova CIRCULAR, para divulgar os detalhes.
Essas são, em resumo, as considerações que julgamos
interessantes realizar sobre o tema, colocando-nos ao inteiro dispor para solucionar quaisquer
dúvidas e realizar quaisquer esclarecimentos.
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