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Senhor Presidente,

Com amparo no caput do art. 67 da Constituigao Estadual, submeto a apreciagSo desta

augusta Assembleia Legislativa, por intermddio de Vossa Excel6ncia, o projeto de lei que Estabelece
requisitos e condigdes para que o Estodo de Mato Grosso do Sul, suas autarquias efundagdes realizent
transaqdo de crdditos qtte especifica, e dd outras providAncias.

O projeto de lei, qLre ora se encaminha, tem por objetivo estabelecer, err car6ter
permanente, requisitos e condig6es para que o Estado de Mato Grosso do Sul, suas autarquias e fundag6es
realizem transaglo resolutiva de litfgio relativo aos crdditos de natureza trrbutdrta ou ndo tribut6ria,
inscritos ern divida ativa. A referida transagSo se consubstancia em uma das fomas de extingdo do crddito,
capitulada nos afis. 156, inciso III, e 171 da Lei Federal ng 5.1'/2, de 25 de outubro de 1996 (C6digo
Tribut6rioNacional), como modelo em que os sujeitos ativo e passivo realizam concess6es m[rtuas a fim
de que o contribuinte consiga cr-rmprir sua obrigagdo de forma menos onerosa e qlle o Estado efetive a

arrecadagSo dos valores necess6rios d atividade estatal.

Para tanto, a Procuradoria-Geral do Estado estar6 autor izada aconceder descontos nas
multas e nos juros, bem como formas facilitadas de pagamento, desde que atendidos os requisitos previstos
e formalizada a transagSo, que poderd ocorrer individualmente ou por adesSo, a fim de alcangar maior
nfrmero de contribuintes.

Sabe-se que as execugOes fiscais constituem grande parte do estoque de processos no Poder
Judici6rio e, tamb6m, lepresenta um passivo de dificil recebimento por parte da Fazenda PLiblica Estadual.
Ndo obstante. o que se pretende com a referida transagSo d oferecer ur.na alternativa efetiva de regularizagSo
da penddncia, ao tempo em que tamb6m contribui para a redugdo das dernandas judicias, buscando mdtodo
mais adequado de solug6o dos conflitos.

Com a proposigdo, busca-se possibilitar margem de negociagdo, de forma ison6rnica e

dentro dos lirnites da lei, para que os contribuintes quitem seus ddbitos, inscritos em divida ativa, com a

Fazenda Pftblica EstadLral. A adogdo desse mecanismo visa a diminuir a litigiosidade e a aumentar os
resultados da Adrninistragdo Priblica no recebirnento dos cr6ditos a qlre tem direito, trazendo efetividade,
menor oneragSo e solug6o adequada a esses conflitos de interesses.

Trata-se, nesse sentido, de proposta alinhada d vis6o moderna de solugSo administrativa de

conflitos, que tem como efeitos a efetividade, a celeridade e a menor oneragdo no recebimento do credito
tribut6rio, bem como a diminuig6o das discussdes em jufzo, utilizando-se de lnecanismos que oferegam i.s

partes (Estado e contribuintes) uma solugSo alternativa, 6gil e juridicamente segura d resolugSo dos

conflitos de interesse instalados.

Assim, na esteira do que 16 realizado pela Unido e, tambdm, por outros Estados da
federagSo, Mato Grosso do Sul passar6 a contar com a regulamentagdo especffica da transagdo de crdditos
tribut6rios e ndo tribut6rios.

Por fim, considerando a relevAncia da mat6ria, solicito que a tramitagdo do projeto de lei,
em epigrafe, processe-se em regime de r,rrg0ncia, nos termos do ar1. 237, combinado com o disposto no art.
238, inciso I, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (RIAL/MS).

Recebirio na

Secreiaria de Assuntos Legslativos e iuridhosA Sua Excel6ncia o Senhor
Deputado PAULO JOSE ARAUJO CORREA
Presidente da Assembleia Legislativa
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Diante do exposto, conto com o apoio de Vossa Excel6ncia e dos nobres Pares que
compdem essa Casa de Leis para a aprovagSo do anexo projeto de lei.

Atenciosamente,

r'.ry+,-\.-+--

REiNALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado
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PROJETO DE LEI

Estabelece requisitos e condiqdes paro que o Estado de
Mato Grosso do Sul, sucrs autarquias e fundaqdes
realizem transaqdo de crdditos que especifica, e da
outras providAncias.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Fago saber que o Poder Legislativo Estadual decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o Esta Leiestabelece requisitos e condig6es para que o Estado de Mato Grosso do

Sul, suas autarquias e as fundag6es realizem transagdo resolutiva de litigio relativo aos crdditos de

naturezatribut6ria ou ndo tribut6ria, inscritos na divida ativa pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE),
nos termos do ar1. 3o, inciso I, da Lei Complementar ne 95, de 26 de dezembro de 2001, ajuizados ou
ndo.

$ 1'A transagSo prevista no caput deste artigo ser6 de compet0ncia da Procuradoria-
Geral do Estado e sua regulamentagio se dar6 por ato do Procurador-Geral do Estado, nos termos do
art. lldestaLei.

$ 2" Na aplicagdo e na regulamentagdo desta Lei serdo observados os principios da
isonomia, capacidade contributiva, transpar6ncia, moralidade, razodvel duragio dos processos,
eficiOncia e, resguardadas as informag6es protegidas por sigilo, o principio da publicidade.

$ 3" A transagSo de ddbitos de natureza tributSria:

I - serd realizadanos termos do art. 171, Lei Federal ne 5.172,de 25 de outubro de 1996
(C6digo Tribut6rio Nacional);

lI - poder6 envolver mais de um ddbito do mesmo contribuinte, a critdrio da
Procuradoria-Gerai do Estado.

S 4" As Unidades Gestoras respons6veis pelo cr6dito, quando requisitado,
encaminhardo d Procuradoria-Geral do Estado os processos consolidados e aptos d inscrigdo na dfvida
ativa, para fins de atendimento ao disposto nesta Lei.

Art.2o A transaglo poder6 ser realizada nas seguintes modalidades:

I - por adesSo, nas hip6teses em que o devedor ou a parte adversa aderir aos termos e

ds condig6es estabelecidos em edital publicado pela Procuradoria-Geral do Estado; ou

II - por proposta individual, por iniciativa do devedor ou da Procuradoria-Geral do
Estado.

Par5grafo fnico. A transagdo por adesdo deve ser disponibilizada de modo universal
aos interessados, conforme prop6sitos e crit6rios estabelecidos em regulamento.

Aft. 3" A proposta de transagdo, por qualquer das modalidades, ndo suspende a

exigibiiidade dos ddbitos a serem transacionados nem o andamento das respectivas execugdes fiscais,
ressalvada a possibilidade de suspensSo do processo por convengdo das paftes, conforme o disposto
no inciso II do caput do art. 313 da LeiFederalne 13.105, de 16 de margo de 2015 (C6digo de Processo
Civil).
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Par6grafo frnico. A transagSo deferida nio implica novagdo dos ddbitos por eia

abrangidos, nem autoriza repetigSo ou restituigSo de valores pagos.

Art. 4o O devedor interessado em celebrar a transagdo dever6 indicar expressamente a

modalidade de transag5o para extingSo dos ddbitos nela conternplados e assumir, no minimo, os

compromissos de:

I - ndo aiienar nem onerar bens ou direitos dados em garantia de cumprimento da

transagdo, sem a devida anu€ncia da Procuradoria-Geral do Estado;

II - desistir das impugnagSes ou dos recursos administrativos que tenham por objeto os

ddbitos inclufdos na transagdo e renunciar aos direitos sobre os quais se fundem as referidas
impugnag6es ou recursos;

III - renunciar a quaisquer alegag6es de direito, atuais ou futuras, sobre as quais se

fundem ag6es judiciais, inclusive as coletivas, ou recursos que tenham por objeto os ddbitos incluidos
na transagdo, por meio de requerimento de exting5o do respectivo processo com resolugdo de mdrito,
nos termos da lei processual, especialmente conforme a alinea "c" do inciso III do caput do art. 487 da
Lei Federal ns 13.105; de 2015 (C6digo de Processo Civil);

IV - substituir os bens ou direitos dados em garantia de cumprimento da transagSo no
caso de perdimento ou alienagdo judicial.

$ 1" A celebragdo da transagdo implica confissdo dos d6bitos neia contemplados e

aceitagdo piena e irretrat6vel de todas as condigdes estabelecidas em lei, regulamentos e edital
aplic6veis, aldm daquelas previstas nos respectivos instrumentos, nos termos da lei processual,
especialmente nos artigos 389 a 395, do C6digo de Processo Civil.

$ 2" Quando a transagdo deferida envolver morat6ria ou parcelamento, aplica-se, para
todos os fins, o disposto na lei tribut6ria, especialmente nos incisos I e VI do caput do art. 151 da Lei
Federal ne 5.772, de 1966 (C6digo TributSrio Nacional).

$ 3" Os ddbitos abrangidos pela transagdo somente ser6o extintos quando integralmente
cumpridas as condigdes previstas no respectivo termo, edital ou regulamento.

$ 4" Os valores depositados em juizo para garantia de a96es judiciais incluidas na
transagSo ser6o integralmente imputados no valor liquido dos ddbitos, resolvendo-se o saldo devedor
por meio de pagamento ou parcelamento na pr6pria transagdo e o saldo credor por devolug6o em uma
das a95es em que os dep6sitos foram efetuados.

$ 5" Considera-se valor liquido dos debitos o valor a ser transacionado, depois da
aplicagdo de eventuais redug6es.

$ 6" O regularnento poder6 fixar a necessidade de assungdo de outros compromissos
como requisitos para a celebragdo da transagdo.

Art. 5o Na realizagdo da transag6o o Estado poder6 conceder:

I - descontos nas multas e nos juros de mora incidentes sobre ddbitos inscritos em divida
ativa, conforme critdrios estabelecidos nos termos dos incisos V e VI do art. 1 1 desta Lei;

II - prazos e formas de pagamento especiais, incluidos o diferimento de pagarnento, o
parcelamento e a morat6ria;
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III - substituig6o ou a alienagdo de garantias e de constrig6es.

$ 1" E pennitida a utilizagdo cumulativa, na mesma transagSo, das alternativas previstas

nos incisos do caput deste arligo para fins de equacionamento do litigio e extingdo do respectivo

processo.

$ 2o E vedada, em qualquer caso, a utilizagdo de direitos, mesmo que liquidos, certos e

exigiveis, como os de precat6rios ou de ordens de pagamento de pequeno valor para liquidagdo ou

parcelamento do ddbito, ressalvada a possibilidade de utilizagSo para oferecimento de garantia, nos

termos do $ 1o do art. 6o desta Lei.

$ 3" Os parcelamentos de que trata o inciso II do caput deste artigo poderdo alcangar:

I - ate 120 (cento e vinte) parcelas quando oferecida garantia real;

II - at6 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais, nos casos de devedor em recuperagio
judicial ou extrajudicial e insoivdncia e apresentada garantia, conforme $ 1" do art.6o desta Lei;

III - atd 70 (setenta) parcelas mensais nos demais casos, conforme definido pela

Procuradoria-Geral do Estado em ato pr6prio.

$ 4" As alternativas de que trata este artigo serSo aplicadas caso a caso, a critdrio da

Procuradoria-Geral do Estado, observado o disposto no art. 11 desta Lei.

$ 5o Os descontos referidos no inciso I do caput deste artigo observarlo o grau de

recuperabilidade do ddbito, conforme dispde o $ 4o do art. 11 desta Lei, limitando-se a 10% (dez por

cento) do valor total do ddbito que esteja classificado no grau m6ximo de recuperabilidade.

Art. 6o E vedada a transagio que:

I - envolva ddbitos ndo inscritos em divida ativa;

Ii - tenha por objeto redugdo de multa penai e seus encargos,

III - envolva devedor do Imposto sobre Circulagdo de Mercadorias e Servigos de

Transporte Intermunicipal e [nterestadual e de Comunicagdo (ICMS) que, nos irltimos 5 (cinco) anos,

apresente inadimplemento de 50% (cinquenta por cento) ou mais da totalidade de suas obrigag6es

IV - reduza o montante principal do ddbito. assim compreendido seu valor origin6rio,
sem os acrdscimos de que trata o inciso I do caput do art. 5" desta Lei;

V - preveja redugdes de juros ou de multas para dfvidas no gozo de beneficios fiscais
para pagamento dL vista ou d prazo;

VI,- envolva pessoa ffsica ou juridica que tenha praticado quaisquer atos fraudulentos,
dolosos ou simulat6rios contra a Administragdo PLiblica Estadual, assim considerados por decisdo

definitiva transitada em julgado.

$ 1"Na transagdo poderdo ser aceitas quaisquer modaiidades de garantia previstas em

lei, inclusive garantias reais ou fidejuss6rias, seguro garantia, cessio fiduci5ria de direitos credit6rios,
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alienagSo fiduci6ria de bens im6veis, bem como crdditos liquidos e ceftos do contribuinte em desfavor

do Estado, reconhecidos em decis6o transitada em julgado.

S 2" E vedada a acumulagSo das redugdes eventuaimente oferecidas na transagdo com

quaisquer outras aplic6veis aos d6bitos em cobranga e ao objeto da transagdo.

$ 3" E vedada a transagSo que resulte em cr6dito para o devedor dos ddbitos
transac ionados.

Art. 7o Os honor6rios fixados em execug6es fiscais para cobranga dos ddbitos
transacionados ser6o recolhidos pelo devedor ou parte adversa e ser6o reduzidos, obrigatoriamente, na

mesma proporgio percentual aplicada aos ddbitos objeto da transagdo.

Art. 8o Compete ao Procurador-Geral do Estado, diretamente ou por autoridade por ele
delegada, assinar o termo de transag6o realizado de forma individual.

$ 1" A delegagdo de que trata o caput deste artigo poder6 ser subdelegada e/ou prever
valores de algada.

$ 2" O termo de transagdo prever6, quando cabivel, a anu6ncia das partes para fins da

suspensdo convenoional do processo nos termos da lei processual, especialmente o inciso II do caput

do art. 313 do C6digo de Processo Civii, atd a extingdo dos crdditos nos termos do $ 3" do ar1.4o desta

lei ou de eventual rescisdo.

Art. 9o A transagdo ndo autoriza a restituigSo ou a compensagdo, a qualquer titulo, de

import6ncias pagas, compensadas ou incluidas em parceiamentos, d conta dos d6bitos transacionados.

Art. 10. A Procuradoria-Geral do Estado declarar6 rescindida a transagSo nas seguintes
hip6teses:

I - descumprimento das condig6es, das cl6usulas ou dos compromissos assumidos;

II - constatagio de ato tendente ao esvaziamento patrimoniai do devedor, como forma
de fraudar o cumprimento da transag5o, ainda que realizado anteriormente d sua celebragSo;

transigente;
III - decretagSo de fal6ncia ou de extingdo, pela liquidagSo, da pessoa jurfdica

IV - pr6tica de conduta criminosa na sua formagdo;

V : ocorrCncia de dolo, de fraude, de simulagdo ou de erro essencial quanto i pessoa

ou quanto ao objeto do litigio em resolug5o;

VI - ocorr€ncia de alguma das hip6teses de rescis6o previstas no respectivo termo de

transagSo;

VII - inobservdncia de quaisquer disposigdes desta lei ou do edital.

$ 1" O devedor ser6 notificado sobre a incid6ncia de hip6tese de rescisdo da transagSo

e poder6 apresentar impugnagSo no prazo de 30 (trinta) dias.

$ 2" Quando san6vel, ser6 admitida a regularizagdo do vicio que ensejaria a rescisdo
durante o prazo concedido para a impugnagdo, preservada a transagSo em todos os seus termos.
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$ 3' Com a rescisdo da transagdo, os ddbitos nela contemplados retornardo aos valores

e aos termos originais a eles aplic6veis, inclusive os consect6rios legais e honorSrios advocaticios.

$ 4' Os valores pagos na vig6ncia da transagdo rescindida ser6o imputados nos ddbitos

originais, nos termos da lei, como se transagSo ndo tivesse havido, incluindo os acrdscimos legais e

processuais cabiveis, sem prejuizo de outras consequ6ncias previstas no termo individual ou no edital

para adesdo.

$ 5o Aos contribuintes com transagdo rescindida 6 vedada, pelo prazo de 2 (dois) anos,

contados da data de rescisSo, a formalizagdo de nova transagdo, ainda que relativa a ddbitos distintos.

Art. I 1. O Procurador-Geral do Estado regulamentar6:

a resclsao:
I - os procedimentos aplic6veis irs transagSes individuais e por adesdo, inclusive quanto

II - a possibilidade de condicionar a transagdo ao pagamento de entrada, d apresentagdo

de garantia e d manutengdo das garantias j6 existentes;

III - as situag6es em que a transagSo somente poder6 ser celebrada por ades6o,

autorizado o n6o conhecimento de eventuais propostas de transagSo individual;

IV - o formato, os requisitos da proposta de transagdo e os documentos que deverdo ser

apresentados;

V - a vinculaglo das alternativas de que trata o art. 5o desta Lei ao grau de

recuperabilidade das dfvidas objeto da transagdo, que levar6 em conta as garantias dos ddbitos

ajuizados, dep6sitos judiciais existentes, a possibilidade de 6xito da Fazenda Pirblica Estadual na

demanda, a idade da divida, a capacidade de solv€ncia do devedor e seu hist6rico de pagamentos e os

custos da cobranga judicial;

VI - os parAmetros para aceitagio da transagSo individual e a concessdo de descontos,

respeitados o grau de recuperabilidade das dividas de que trata o inciso V deste artigo;

VII - os editais para as transag6es por adesdo, respeitados, quanto d recuperabilidade
da dfvida, os critdrios de que trata o inciso V deste artigo.

$ 1o O Procurador-Geral do Estado disciplinar6 a forma de cancelamento de d6bitos em

transagdo e que estejam em litigio com causa anteriormente decidida desfavoravelmente ir Fazenda

P0blica Estadual, nos termos da lei processual, especialmente dos arts. 1.035 e 1.038 do C6digo de

Processo Civil, do art.24 da Lei Federal ne 9.868, de 10 de novembro de 1999, e do art. 103-A da

ConstituigSo Federal.

$ 2" O regulamento contemplarri, ainda, as compet6ncias para processamento e

deferimento da transagSo, por faixas de valores e por mat6ria, conforme art. 8o desta Lei.

$ 3" As informag6es sobre a recuperabilidade da divida de que trata o inciso V deste

artigo s6o consideradas sigilosas, podendo ser divulgadas, exclusivamente, ao devedor ou seu

representante.

S 4" A recuperabilidade da divida, por aplicagSo dos critdrios de que trata o inciso V
deste artigo, ser6 classificada em 4 (quatro) categorias, nos termos do regulamento.

Av. Poeta Monoel de Barros, Bloco 8
Pq. dos Poderes Governador Pedrossian . CEP: 7903'1-350

Campo Grande/MS " PABX: (67) 3318-1000' wvwv.ms.gov.br



Art. 12. A proposta de transagSo poder6 ser condicionada ao compromisso do
contribuinte ou do respons6vel por requerer a homologagdo judicial do acordo, para fins do disposto
nos incisos II e III do caput do art.515 do C6digo de Processo Civil.

Art, 13. Os agentespirblicos que participarem do processo de composigdo do conflito,
judicial ou extrajudicialmente, com o objetivo de celebragSo de transagdo nos termos desta Lei,
somente poderdo ser responsabilizados, inclusive perante os 6rg6os priblicos de controle interno e
externo, quando agirem com dolo ou fraude para obter vantagem indevida para si ou para outrem.

Art. 14. Fica facultada d Fazenda Pirblica Estadual a utilizagSo de mdtodos consensuais
de solugdo de conflitos, independentemente da natureza da rnatdria objeto da transagd o, ald ainscrigio
do respectivo precat6rio.

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

Campo Grande,

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado


