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Senhor Presidente,

Com amparo no caput do artigo 67 da Constituição Estadual, submeto à
apreciação dessa augusta Assembleia Legislativa, por intermédio de Vossa Excelência, o projeto
de lei que Dispõe sobre formas excepcionais de pagamento de créditos tributários relativos ao
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), inclusive os
decorrentes da siíuação de emergência em saúde pública causada pela pandemia do novo
Coronavírus (COVID-19), naforma que especifica, e dá outras proyidências.

O presente projeto tem por objetivo estabelecer formas excepcionais de
pagamento de créditos tributários relativos ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação
de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de

Comunicação (ICMS), vencidos até 31 de julho de2020.

A concessão dessas formas excepcionais, consistentes em reduções de multas e
de juros de mora, para pagamento em parcela única ou em mais de uma parcela, encontra-se
autorizada pelo Convênio ICMS 79120, de 2 de setembro de 2020, cuja adesão do Estado de
Mato Grosso do Sul foi realizada por meio do Convênio ICMS 113120, de 14 de outubro de
2020, ambos celebrados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ),
conformeprevistonaLei Complementarne24,deTdejaneirode 1975,emobservânciaaoque
dispõe a alínea "9" do inciso XII do § 20 do art. 155 da Constituição Federal.

A proposta, em epígrafe, estabelece que esses créditos tributários podem ser
Iiquidados, à opção do contribuinte, em parcela única ou em até sessenta parcelas, observadas as

condições especificadas, codr as reduções nas multas e nos juros de mora, nos percentuais nela
mencionados, consistindo, assim, numa oportunidade para que, por um lado, o contribuinte
regularize a sua obrigação tributária e, por outro, o Estado conte com mais recursos para o
cumprimento de suas obrigações.

Nesse sentido, esclareço que, não obstante os esforços da Secretaria de Estado
de Fazenda, na fase administrativa que antecede o encaminhamento do processo para a inscrição
do débito em dívida ativa, e da Procuradoria-Geral do Estado, após esse momento, existe uma
grande quantidade de devedores, que continuam com os seus débitos pendentes perante a
Fazenda Pública Estadual, por razões entre as quais certamente se inclui a dificuldade financeira
decorrente da situação de emergência em saúde pública causada pela pandemia do novo
Coronavírus (COVID-19), que impactou negativamente na situação econômico-financeira das
empresas.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado PAULO JOSE ARAUJO CORRÊA
Presidente da Assembleia Legislativa
CAMPO GRANDE-MS
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No projeto, inclui-se a autorizaçáo para que o Poder Executivo possa
conceder novo prazo para que contribuintes paguem integralmente ou solicitem o
parcelamento de créditos tributários relativos ao ICMS, formalizados observando-se o
disposto no art. ll7-A ou nos §§ 3" a 13 do art.228, todos da Lei ne 1.810, de22 de dezembro
de 1997 , nas condições vigentes no decurso do prazo de que trata o § 1o do art. ll7 -A ou o § 4o
do art. 228, dareferida Lei, iniciado com a respectiva cieniificação.

A proposta conta, também, com a inclusão de autorização ao Poder Executivo
para conceder novo prazo, não superior a trinta dias, para que os contribuintes paguem em
parcela única ou solicitem o parcelamento da contribuiçáo de que trataal-ei ne 1.963, de 11 dejunho de 1999, nos casos em que essa contribuição tenha sid'o condiçáopara a aplicação do
benefício do diferimento do lançamento e do pagamento do imposto em ielação â operações
internas com produtos agrícolas, ocorridas anteJdã publicação da Lei.

Com o pagamento dessa contribuição no novo prazo, restabelece-se o direito à
aplicação do diferimento em relação às respectivas operações, tornando sem efeito os atos de
lançamento e de imposição de multa que tenham sido editados, para exigir o imposto, em
decorrência da falta de pagamento dessa contribuição no prazo original.

Como o diferimento consiste apenas na postergação do lançamento e no
pagamento do imposto para etapas posteriores, a medida, no contexto do respectivo imposto,
não significa renúncia ao respectivo valor, haja vista que não dispensa que o estabelecimento
em que se enceÍra o diferimento pague o imposto devido.

Na presente proposta incluem-se, ainda, formas excepcionais de pagamento de
créditos tributários relativos ao Imposto de Transmissão "Causa Mortls" e Doaçaá dã quaisquer
bens ou direitos (ITCD), incluídas as penalidades previstas no art. 135 da Lei nó 1,g10, de 22 de
dezembro de 1997, decorrente de fatos geradoies ocorridos até 31 de outubro de 202A,
consistentes em reduções de multas e de juros de mora, para pagamento em parcela única ou em
até quarenta e oito parcelas, nas condições propostas ,".i. prài"1o de lei.

Por fim, foi incluída no presente projeto a possibilidade de pagamento com
descontos e parcelamento as multas administrativas impostas ãos contribuintes peio pROCON,
IAGRo, e IMASUL, desde que o fato gerador tenha ocàrrido até a datalimite dá 3l de julho de
2020' Tais penalidades deverão ser pagas nas mesmas condições das penalidaães por
descumprimento de obrigações acessóriai réferentes ao ICMS.

Pretende-se, com essas formas excepcionais de pagamento, oferecer a esses
devedores da Fazenda Pública Estadual mais uma oportunidade 

-puru 
u quitação dos seus

débitos, visando a incrementar a enlrada de...u.rà, financeiroi nos cofres do Estado,
necessários ao cumprimento de sua finalidade, bem como a reduzir o volume de processos que
tram-itam pelos órgãos competentes do Estado, na tentativa, nem sempre bem-sucedida, nas
condições vigentes, de receber os respectivos créditos.

Ante o exposto, em virtude danatureza do mérito e considerando o término da
vigência dos atuais beneficios - a saber, fevereiro/2O21 -, solicito que a tramitação do projeto de
lei, em análise, processe-se em regime de urgência, nos tennos do art. 237, combinado com o
disposto no art. 238, inciso I, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Mato Grosso
do Sul (zuAL/MS),
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São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter à apreciação
de Vossa Excelência e dos ilustres Pares o anexo projeto de lei, contando com a imprescindível
aquiescência desse respeitável Parlamento Estadu al para a sua aprovação.

Atenciosamente.

'-::=\. u ' 
"(-- - \\\\ - -)-_.--*-REINAI,DO AZAMBUJA SILVA

Governador do Estado
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âss€ rúRL Ê lA LEGTSLATTYA
DE MATO GROSSO DO SUL

PROJETO DE LEI

Dispõe sobre o programa de pqgamento e
parcelamento estadual, consistente em formas
excepcionais de pagamento de créditos tributários
relativos ao Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestaduql e
Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), incluídos
aqueles cuja inadimplência decorreu da situação de
emergência em saúde pública causada pela
pandemia do noyo Coronavírus (COVID-|9), nos
termos que estabelece, e da outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o Os créditos tributários relativos ao Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviçós de Transpàrte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), vencidos até 31 de julho de2020, constituídos ou
não, inscritos ou não em dívida ativa, inclusive os espontaneamente denunciados pelo sujeito
passivo, ou ainda, em discussão administrativa ou judicial, podem ser liquidados nas formas
excepcionais previstas nesta Lei.

§ 1o Incluem-se na disposição deste artigo os créditos tributários:

I - objeto de parcelamentos anteriores, ainda que o acordo de parcelamento
esteja rompido, observado o disposto no § 4o deste artigo;

II - objeto de constituição mediante lançamento de ofício;

III - cujos valores tenham sido objeto de
regulamentação da Lei Complementar Federal ns 123, de
Nacional), e cuja cobrança, por decorrência de convênio
transferida para o Estado;

IV - relativos a penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias
referentes ao ICMS, inscritos ou não em dívidà ativa, cuja infração tenha ocorrido até o dia 31
dejulho de2020.

§ 2" Os créditos tributários devem ser consolidados, na data do pedido de
adesão ao programa, abrangendo todos os acréscimos legais:

I - por inscrição estadual, no caso dos créditos inscritos em dívida ativa;

II - por documento no qual esteja consignado, no caso de créditos tributáriosnão inscritos em dívida ativa, entendido como docümento o Auto de Lançamento de
Lançamento e de Imposição de Multa, o Auto de Cientific ação, a denúncia espontânea ou
qualquer outro documento pelo qual o contribuinte tenha declarádo o crédito tributário ao Fisco
ou que o Fisco tenha emitido visando à cobrança do respectivo valor.

§ 3" Observado o disposto no § 40 deste artigo, o programa de que trata esta Lei
abrange todos os créditos, inclusive os que forãm objeto d" ,i"go"iuçã-o, os saldos remanescentes
de parcelamentos e de reparcelamenios anteriorõs, hipótel em que o contribuinte deve
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formalizar pedido de resilição do acordo de parcelamento em curso para fins de adesão ao
programa instituído por esta Lei.

§ 4o Para fins de adesão ao programa que trata esta Lei, não será permitida a
resilição de acordo de parcelamento em curso, na data da publicação desta Lei, disciplinado nos
outros programas de refinanciamento de débitos, instituídos pelo Estado, previstos nas Leis ne
5.071, de 5 de outubro de 2017, ne 5.285, de 7 de dezembro de 201g, e ns 5.457, de 16 de
dezembro de 2019.

§ 5" No caso de resilição de acordo de parcelamento em curso, para fins de
adesão ao programa instituído por esta Lei, a consolidaçao corresponderá ao vaíor do saldo
devedor do parcelamento extinto, apurado mediante a atuaiizaçã,o do valor do crédito originário,
conforme legislação específica, e subsequente abatimento de percentual correspondente à
proporção das parcelas pagas no curso do parcelamento resilido em relação ao total de parcelas
deste parcelamento.

§ 6o Na hipótese do § 2" deste artigo:

I - para cada valor consolidado deve ser celebrado um acordo de parcelamento;

II - a critério do sujeito passivo, créditos tributários poderão deixar de ser
incluídos na referida consolidação.

Art.20 Os créditos tributários a que se refere o art. 1o desta Lei, nos casos em

9u€ os sujeitos passivos estejam estabelecidos no território do Estado, observado o disposto no
§ 1o deste artigo, podem ser liquidados mediante uma das seguintes formas:

I - à vista, em parcela única, com redução de 950Á (noventa e cinco por cento)
das multas, punitivas ou moratórias, e dos juros de moracorrespondentes;

II - em 2 (duas) ou em até 20 (vinte) parcelas mensais e sucessivas, com
redução de75% (setenta e cinco por cento) das multas, punitivas ou moratórias, e dos juros de
mora correspondentes;

III - em 21 (vinte e uma) ou em até 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas,
com redução de 60%o (sessenta por cento) das multas, punitivaÁ ou moratórias, e dos juros dé
mora correspondentes.

§ 1" Os créditos tributários relativos a penalidades pelo descumprimento de
obrigações acessórias referentes ao ICMS, inscritos ou não em dívida ativa, cuja infração tenha
ocorrido até31de julho de2020, podem ser liquidados mediante uma das r"guint., formas de
pagamento:

I - em parcela única, com redução de 90o/o (noventa por cento) do valor da
multa correspondente;

II - em 2 (duas) e em até 20 (vinte) parcelas mensais e sucessivas, com redução
de 70oÁ (setenta por cento) da multa correspondente j

III - em 21 (vinte e uma) e em até 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas,
com redução de 50%o (cinquenta por cento) da murta coirespondánte.
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§ 2" As reduções previstas neste artigo, relativamente às multas punitivas,
aplicam-se, cumulativamente, com as reduções previstai no art. 118 da Lei ne 1.810, de22 de
dezembro de 1997, aplicando-se, primeiramente, estas.

estabelecido no território deste
podem ser liquidados mediante

do caput ou,

as reduções
observado o

§ 3" No caso dos créditos tributários a que se refere o inciso III do § 1o do art. I 
o

desta Lei, as reduções previstas neste artigo para os Juros de mora aplica*-r., no, mesmos
percentuais, observadas as respectivas formas de pagamento, sobre os valores áeconentes da
aplicação da taxa Selic.

§ 4o No caso em que o sujeito passivo não esteja
Estado, os créditos tributários a que se refere o art. 1o desta Lei
uma das seguintes formas de pagamento:

I - à vista, em parcela única, com as reduções previstas no inciso I
se for o caso, no inciso I do § 1" deste artigo, observado o disposto no seu § 2o;

II - em 2 (duas) e até r0 (dez) parceras mensais e sucessivas, com
previstas no inciso rr do caput ou, se for o caso, no inciso II do § lo deste artigo,
disposto no seu § 2o.

§ 5" O pagamento dos créditos tributários a que se refere o art. lo desta Lei, nas
formas excepcionais.previstas neste artigo, é condicionado á que o sujeito passivo desista, nos
respectivos autos judiciais, de eventuais ações, exceções de pré-executividàde ou embargos à
execução fiscal, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam, bem como de eventuais
impugnações, defesas ou recursos no âmbito administiativo,

Art. 3o A liquidação dos créditos tributários nas formas previstas nesta Lei é
condicionada à adesão do sujeito passivo ao respectivo programa, homológada pela Secretaria
de Estado de Fazenda ou pela Procuradoria-Geraf do Estado,!uando inscritos em dívida ativa.

§ 1o A_adesão ao programa deve ser realizada, expressamente, mediante a
formalização da opção do contribuinte, áté o dia 23 de dezembr o d,e 2020, com a indicação dos
respectivos créditos tributários.

§ 2" A homologação da adesão se dará com a confirmação do pagamento da
parcela única ou, no câso de parcelamento, da primeira parcela, que deve ó"o.r", áté-o dia 30 de
dezembro de2020.

§ 3" 1 adesão ao programa de trata esta Lei implica o reconhecimento dos
respectivos créditos tributários.

§ 4" Io caso- de opção pero pagamento em mais de uma parcela, as formas
previstas nos incisos II e III do caput, incisos-Ill III do § 1o e no inciso ti oo g 4, do art.2o
desta Lei ficam condicionadas u quã,

I - o valor da parcela inicial não seja inferior:

a) ao valor de.uma das parcelas do parcelamento, na hipótese do inciso II docaput, inciso II do § l " e do inciso II do § 4" do art. 2o desta Lei;

b) a 5%-(cinco por cento) do valor do crédito tributário, consolidado e aplicadas
as red-uções, a ser parcelado, na hipótese do inciso III do caput e do inciso III do § 1o do art. 2o
desta Lei;
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II - o valor mínimo de cada parcela mensal, a partir da segunda, por ocasião do
pedido de parcelamento, não seja inferior 10 (dez) Unidade Êiscal EstaJual de'Referência de
Mato Grosso do Sul (UFERMS).

§ 5" Quando houver dificuldade técnico-operacional em promover o
desmembramento de créditos para atender à disposição do inciso fu ao § 6o do art. 1; desta Lei, a
adesão será contada da formalização de pedido à Procuradoria-Geral do Estado (pGE) ou à
Secretaria de Estado 

^da 
Fazenda, Que deverá ocorrer, impreterivelmente, dentro ào prazo de

adesão, caso em que, feito o desmembramento, o sujeito passivo será intimado, no endeieço que
fornecer, para tealizar, em 5 (cinco) dias, o pagamento a que se refere no ç i" do capuí deste
artigo.

§ 6" ryãq sendo homologada a adesão do sujeito passivo ao programa de que
trata esta Lei, por ausência dos pressupostos legais, será dada ciênc-ia ao interessadã, deduzindo-
se do saldo devedor as parcelas pagas,

Art. 4o No caso de pagamento em mais de uma parcela, o valor de cada parcela,
a partir da segunda, deve ser atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora,
considerando-se como termo inicial o dia seguinte à data do vencimento da primeira.

. Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, os juros de mora ficam reduzidos de
cinquenta por cento, se o pagamento da respectiva pur."iu for realizado até data do seu
vencimento.

Art. 5o No caso opção pela liquidação do crédito tributário em mais de umaparcela, a adesão ao programa pelo sujéito pasiivo,-homologada pela Secretária de Estado de
Fazenda, constitui o acordo de parcelamento.

§ 1" I atraso no pagamento integral de qualquer parcela por mais de sessenta
dias. implica o rompimento do reJpectivo u"o.do de parcélaménto, inàependentemente de
qualquer ato de autoridade da secretaiia de Estado de Fazênda.

§ 2" O rompimento do acordo de parcelamento, nos termos do § 1" deste artigo,implica a perda do direito às reduções previstas nôs incisos II e III do caput e nts incisos II e iIdo § 1o do art' 2o desta Lei, relativa*ent" ao saldo remanescente, sem prejuízo da aplicação dodisposto no § 2o do art. 118 da Lei ne 1.810, de22 de dezembro de l99l,quanto às reduções
nele previstas, prosseguindo-se a cobrança quanto ao saldo remanescente.

Art' 6o A concessão de parcelamento nos termos desta Lei independe de
apresentação de garantias ou de arrolamento de bens, mantidas as garantias decorrentes dedébitos transferidos de outras modalidades de parcelamento, apresentadas de forma voluntária
ou não.

Parâgrafo único. A liberação de garantia formalizada em outras modalidades deparcelamento ou de cobrança ocorrerá após a cãmprovação da quitação do crédito a que estávinculada, no bojo dos autos judiciais ou àd*irirtruiiror, conform" o caso.

Art.7o Para fim do disposto nesta Lei, os honorários advocatícios:

I - em relação à ação de execução fiscal, ficam fixados em 10% (dez por cento)do valor do crédito apurado após as reduções dó multas e de juros de que trata està Lei;

II - em relação às demais ações judiciais que tenham por objeto discussão docrédito ao qual podem ser aplicadas as reduções previstas nesta Lei, deverão ser observadas as
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normas processuais cabíveis, tendo por base o valor original do crédito atualizado ou o valor
fixado emjuízo, quando existente.

Art. 80 Fica o Poder Executivo Estadual autorizado a conceder novo prazo, não
superior a trinta dias, para o pagamento em parcela única ou da primeira parcela, no caso de
pagamento em mais de uma parcela, de créditos tributários relativos ao ICMS, formalizados até
3l de julho de2020, observando-se o disposto no art. 117-A ou nos §§ 3" a 13 do art. 228 daLei
ne 1 .8 1 0, de 22 de dezembr o de 1997 , nas condições vigentes no decurso do prazo de que trata o
§ 1" do art. 117-A ou o § 4o do art. 228 da referida Lei, iniciado com a respectiva cientificação,
ainda que já inscritos em dívida ativa, inclusive os ajuizados.

§ 1" A concessão do prazo, de que trata este artigo, é condicionada a
requerimento dos interessados, a ser apresentado até o dia23 de dezembro de2020.

§ 2o Observado o novo prazo) aplicam-se ao pagamento em parcela única ou em
mais de uma parcela dos créditos tributários a que se refere este artigo as cordiçõ"r previstas no
art. ll7-A ou, sendo o caso, nos s§ 3o ao 13 do art. 228, todos da Lei ng 1.g1ô, de 22 de
dezembro de 1997, sem suspensão ou interrupção da incidência da atualização monetária e dos
juros de mora.

§ 3" No caso em que o crédito tributário se limite à parte do imposto que deixou
de ser pago, em decorrência de utilização de benefício ou de incôntivo fiscai condicionada à
contribuição prevista na Lei ne 1 .963, de i 1 de junho de 1999, o pagamento em parcela única ou
em mais de uma parcela dessa contribuição no novo prazo, p."ui.to no caput deste artigo,
observado, no que couber, o disposto no § 4"-A do art. lZS aulei ng 1.810, de 1997,restaura,
na condição estabelecida no inciso IV do referido § 4o-4, o direito ao benefício ou ao incentivo
fiscal, tornando sem efeito os atos de lançamento e de imposição de multa e, se for o caso, a
inscrição na dívida ativa, ainda que já ajuizada.

§ 4" O disposto neste artigo aplica-se, também, aos saldos remanescentes de
créditos tributários parcelados, que se 

"nquádrern 
nas disposições do seu caput.

§ 5o Aos créditos tributários de que trata este artigo, observados os prazos
previstos no seu caput e no § 1o, aplicam-se, cumulativamente, aJ formas excepcionais de
pagamento previstas nesta Lei, relativamente à quantidade de parcelas, o valor mínimo da
primeira parcela e as reduções de juros de mora e de rnulta.

§ 6" O disposto no § 3o deste artigo, quanto à restauração do direito a benefício
ou a incentivo fiscal, resultante da liquidação da contribuição prevista na Lei nt 1.963, de 1999,
aplica-se, também, na hipótese de saldo devedor dessa contribuiçao, decorrente de parcelamento
deferido antes da vigência desta Lei, com parcelas em atraso, ainda que à acordo de
parcelamento, nos termos da legislação, já estejà rompido ou venha , ," ,o*p". antes de 23 de
dezembro de2020, desde que o contribuinte requeira â concessão de prazo ou'o reparcelamento,
nos termos previstos neste artigo, aÍé a referida data, ou, ainda, atualize u, pu.."iu. em atraso,
até 30 de dezembro de 2020.

Art' 9o Fica o Poder Executivo Estadual autorizado a conceder novo prazo, nãosuperior a trinta dias, para o pagamento em parcela única ou da primeira parcela, no caso depagamento em mais de uma parcela, da contribuição de que trata a Lei ne t.g1l, de 1 1 de junho
de 1999' nos casos em que essa contribuição tenha sido ôondição para a aplicação do benefíciodo diferimento do lançamento e pagamento do imposto em rllaçao a operações internas comprodutos agrícolas, ocorridas antes dà data da publicação desta Lei.



§ 1" O pagamento em mais de uma parcela pode ser realizad,o em até trinta e
seis prestações mensais e iguais.

§ 2" A concessão do prazo, de que trata este artigo, é condicion ada a
requerimento dos interessados, a ser apresentado até o dia 23 de dezembr õ a" ZOZO .

§ 3" A contribuição deve ser alualizada monetariamente e acrescida de juros de
moraedemultamoratórianopercentual previstonoaft. TTg,caput,incisoVl,daLei nn1.g10,
de 1997, desde a data do vencimento regulamentar do imposto incidente sobre os respectivos
fatos geradores.

§ 4o Observado o disposto no § 4o deste artigo, o pagamento da contribuição
re^staura o direito à aplicação do diferimento em relação às respectivà.ãp".aç0"s, tornando sem
efeito os atos de lançamento e de imposição de rnuitu, relativos ao impostó, que tenham sido
editados em decomência da falta de pagamento dessa contribuição no prazo origínal, ainda que o
respectivo crédito tributário já esteja inscrito em dívida ativa e já ajuiiado.

§ 5'No caso de pagamento em mais de uma parcela, os efeitos do disposto no
§ 3o deste artigo são condicionados à que não ocorra o atraso no pagamento de mais de duas
parcelas nem o atraso, por mais de trinta dias, da última parcela, àbi"rvado que, ocorrendo o
atraso, o direito à aplicação do diferimento não se restaura, p"..un.".ndo os atos de
lançamento e de imposição de multa com os seus efeitos e, se for o caso, a respectiva inscrição
na dívida ativa.

§ 6" A restauração do direito à aplicação do diferimento, nos termos deste
lrtigo, não dispensa o pagamento do imposto na etapa em que se enceÍra o diferimento do seu
lançamento, nem autoriza a restituição dó valores relátivos aó imposto que tenha sido pago,

Art. 10. O disposto nesta Lei nã,o auÍoriza a restituição ou a compensação de
importâncias já pagas.

Art. 1 1. Os créditos tributários, constituídos ou não, relativos ao Imposto sobre
a Transmissão "Causa Mortis" e Doação de quaisquer bens ou direitos gTCD), incluídas as
multas previstas no art. 135 da Lei ns 1.810, de22 de dezembro de 1997,'decorrentes de fatos
geradores ocorridos até 31 de outubro de 2020, podem ser liquidados mediante uma das
seguintes formas de pagamento:

I - à vista, em parcela única, com
das multas previstas no art. 135 da Lei ne 1.g10,
mora correspondentes;

redução de 95% (noventa e cinco por cento)
de 22 de dezembro de 1997, e dos juros de

II - em 2 (duas) ou em ate 20 (vinte)
redução de 75% das multas previstas no art. 135 da Lei ns
dosjuros de mora correspondentes;

III - em 21 (vinte e uma) ou em ate 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e
sucessivas, com redução de 60Yo (sessenta por cento) das multas previstas nô art. 135 da Lei ne
1.810, de22 de dezembro de 1997,e dos juios de moia correspondentes.

§ 1" A liquidação dos créditos tributários nas formas previstas neste artigo écondicionada à adesão do sujeito passivo ao respectivo programa, mediante a formalização da
opção do contribuinte;

I - até o dia 30 de dezembro de 2020:
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parcelas mensais e sucessivas, com
1.810, de 22 de dezembro de 1997 , e



a) nas Agências Fazendárias ou na Unidade de Cobrança e Controle de Créditos
Tributários, tratando-se de créditos tributários objeto de parcelamentos concedidos até a
publicação desta Iei ou, ainda que não estejam pu..Lludor, dà créditos tributários constituídos
mediante a lavratura do Auto de Lançamento e de Imposição de Multa (ALIM);

b) na Procuradoria de Controle da Dívida Ativa (PCDA), na hipótese de
créditos tributários já inscritos na Dívida Ativa, parcelados ou não;

II - até o dia 18 de dezembro de2020, por meio do envio do pedido ao endereço
eletrônico itcd@fazenda.ms.gov.br, nos demais casos.

§ 2" O pagamento da parcela única ou, no caso de parcelamento, da primeira
parcela, deve ser realizado:

2020;
I - na hipótese do inciso I do s ro deste artigo, até o dia 30 de dezembro de

II - na hipótese do inciso II do § 1o deste artigo:

a) tratando-se de crédito tributário objeto de Guia de ITCD já analisada pela
Secretária de Estado de Fazenda por ocasião da adesão ao programa, até 5 (cinóo) dias contados
da data da ciência do sujeito passivo quanto à resposta da altoridade competeÁte favorável à
adesão;

b) tratando-se de crédito tributário objeto de Guia de ITCD ainda não analisadapela Secretária de Estado de Fazenda por ocasião dâ adesão ao program a, até 5 (cinco) dias
contados da data da ciência do sujeito passivo quanto à resposta dã autoridade competente
favorável à adesão, a ser dada após ó encerramento da análise dà referida guia.

§ 3" Na hipótese da alínea "b" do inciso II do § 2" deste artigo, a Guia de ITCD,
caso não seja enviada juntamente com o documento pelo quai se formaliza"aadesão, no prazo
de que trata o II do § 1o deste artigo, deve ser enviadaaté 3b de dezembro de 2020, sob pena de
a adesão perder o seu efeito.

§ 4" A homologação da adesão se dará com a confirmação do pagamento daparcela única ou, no aaso de parcelamento, da primeira parcela, nos prazos previstos no § 2o
deste artigo.

§ 5o No caso de opção pelo pagamento em mais de uma parcela, as respectivas
formas de pagamento previstas nesie artigo ficam condicionadas a que:

I - o valor da parcela inicial não seja inferior a 10% (dez por cento) do valor docrédito tributário a ser parcelado, consolidado e apllcadas as reduções;

II - o valor mínimo de cada parcela mensal, a partir da segunda, por ocasião doparcelamento, não seja inferior a 10 (dez) UFERMS.

§ 6o As formas excepcionais de pagamento previstas neste arligo:

I - aplicam-se, também, no que couber, as demais disposições desta Lei, emespecial, o disposto nos §§ 3o a 5o do art. lo, no § 5o do art. 2o e no caput e parágrafo único doart. 40;
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II - não se aplicam as reduções previstas no § 2o do art. 135 da Lei no 1.810, de
22 de dezembro de 1997.

Art. 12. Aplicam-se os benefícios desta Lei aos pagamentos em parcela única
efetuados nos Cartórios de Protestos, decorrentes de créditos tributários relativos ao ICMS ou
ao ITCD abrangidos por esta Lei, cujos valores serão os constantes do Sistema Dívida Ativa,
devidamente atualizados, e os benefícios serão aplicados no ato da emissão do Documento de
Arrecadação do Estado de Mato Grosso do Sul(DAEMS).

§ 1o Para todos os efeitos legais as Certidões de Dívida Ativa serão
encaminhadas para protesto com seus valores integrais.

§ 2" Os emolumentos e demais despesas cartorárias incidirão sobre os valores
previstos no § 1o deste artigo.

Art. 13. Poderão ser liquidados mediante as formas de pagamento previstas no
§1" do att.2o desta Lei, os créditos, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, em
discussão administrativa ou judicial ou objeto de parcelamentos anteriores, cujos fatos
geradores tenham ocorrido até 3 i dejulho de 2020, relativos às:

I - penalidades aplicadas pela Superintendência para Orientação e Defesa do
Consumidor do Estado de Mato Grosso do Sul (pROCON/MS),

II - taxas relacionadas ou decorrentes da atuação da Agência Estadual de
Defesa Sanitária Animal e Vegetal (IAGRO/MS), cobradas nos termos da Lei no 3.826, de22 de
dezembro de 2009;

III - multas aplicadas pela IAGRO/MS por infrações à legislação agropecuária
estadual; e

IV - multas aplicadas pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul
(IMASUL/MS) por infrações à legislação ambiental.

§ 1o O devedor deve aderir ao programa mediante a formalização da opção até o
dia 30 de dezembro de2020, perante o respectivo órgão ou entidade credor, a saber:

I - PROCON, para os débitos referidos no inciso I do caput deste artigo;

II - IAGRO, para os débitos referidos nos incisos II e III do caput deste artigo;

III - IMASUL, para os débitos referidos no inciso IV do caput deste artigo.

§2" A receita proveniente do pagamento dos débitos referidos nos incisos II eIII do caput deste artigo deve ser destinada à Resérva Financeira para Ações de Defesa Sanitária
Animal -REFASA.

§3' A receita proveniente do pagamento dos débitos referidos no inciso IV do
caput deste artigo deve ser destinada à conta específica indicada pelo IMASUL à Secretaria de
Estado de Fazenda e utilizada exclusivamente para investimentos em controle e fiscalização
ambiental.

§ 4. No caso de os débitos, a que se
artigo, estarem inscritos em dívida ativa, ajuizados ou

pq. d o s po d e re s c ou",, n u a o lJà ::;#..:: :: 
"i'.t i,'ãb? i-:"r 3
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referem os incisos I a IV do caput deste
não, a formalizaçáo da opção de que trata

t1



o § 1" deste artigo deverá ser realizadajunto à procuradoria-Geral
Sul (PGE-MS), para processamento do pedido.

§5' As formas de pagamento previstas neste
disposições desta Lei, no que couber.
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do Estado de Mato Grosso do

artigo aplicam-se as demais

ArÍ. 14. Revoga-se o art. 9o da Lei ne 5.457 , de l6 de dezembro de 2019,

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Campo Grande,

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado
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