
AVISO 1MPORTANTE: S/ PARCELAMENTOS DE DEBITOS TRIBUTARIOS ■ SEFA / PR ■

Lei 20.946 de 20/12/2021. publicada no Diario Oficial ng. 11081 de 20/12/2021

Em reuniao que aconteceu nesta data na Delegacia da Receita Estadual de Maringa, com a presenga 
do Presidente do SINCONTABIL e de Diretores, fomos recebidos pelos Auditores da Agencia da Receita 
Estadual do Parana, contando com a presenga do Delegado da Receita Estadual - 9a. DRR/Maringa, Sr. 
Clovis Medeiros de Souza, ainda Auditores do Setor de Arrecadagao, Setor de Tributagao e Auditores de 
outros setores, para tratar do assuntos que preocupa os contribuintes de nossa cidade, da regiao e de todo o 
Estado do Parana, que se refere ao recolhimento do DIFAL - Diferencial de Aliquotas relative a Aquisigao de 
Produtos Importados de outras unidades da federagao, com o credito de ICMS na aliquota de 4%.

Esses debitos ja foram motives de outras reunioes, quando a Receita Estadual alertou aos 
contribuintes para que procedessem os recolhimentos de forma espontanea, sob pena de futuramente serem 
lavrados Autos de Infragao, acrescidos de penalidades (multas de 40% e juros sobre o valor devido).

Como esperado, a Secretaria da Fazenda do Parana esta enviando aos contribuintes a NADP - 
NOTIFICAQAO PARA APRESENTAQAO DE DEFESA PREVIA, com prazo de 10 (dez) dias para 
apresentagao dos argumentos da defesa. Como trata de materia jajulgada pelo STF, onde restou evidenciado 
que e legal aos Estados cobrarem o citado diferencial de aliquota, nao resta outra alternativa aos contribuintes 

senao o pagamento integral ou o parcelamento.

Estamos a porta do prazo de adesao ao Programa de Parcelamento Incentivado de Creditos 
Tributaries relatives ao ICMS, dentre outros creditos, se esgotando no dia 10 e 12//08/2022 .conforme Sumula 

a seguir:

Sumula: Regulamenta a Lei n° 20.946. de 20 de dezembro de 2021, que dispoe sobre 
o programa de parcelamento incentivado de creditos tributarios r6_l.atiyog_ao_[£M, 
ICMS. ITCMD e de creditos nao tributaries inscritos em dfvida ativa Pela Secretaria 
Hp Fstado da Fazenda, nas condigSes que especifica

0 GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANA, no uso das atribuigoes que Ihe confere 
o inciso V do art. 87 da Constituigao Estadual, e considerando o disposto na Lei n° 
20.946, de 20 de dezembro de 2021, e no Convenio ICMS 175, de 1° de outubro de 
2021, bem como o contido no protocolado sob n° 18.685.816-6,

DECRETA:

Art. 1°: Os creditos tributarios relatives ao Imposto sobre Operagoes Relativas a 
Circulagao de Mercadorias - ICM e ao Imposto sobre Operagoes Relativas a 
Circulagao de Mercadorias e sobre Prestagoes de Servigos de Transpose 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicagao - ICMS, inclusive o devido por 
substituigao tributaria (ICMS-ST), e aos creditos tributarios relatives ao Imposto 
sobre Transmissao Causa Mortis e Doagao - ITCMD, decorrentes de fatos 
geradores ocorridos ate 31 de julho de 2021, constitufdos ou nao, inscritos ou nao 

dfvida ativa, ainda que ajuizados, inclusive objeto de parcelamentos anteriores, 
poderao ser pagos em moeda corrente, nos termos da Lei n° 20.946, de 20 de 
dezembro de 2021, e deste Decreto (Convenio ICMS 175/2021).

Art. 2°: O contribuinte podera recolher o credito tributario consolidado de que trata 
o art. 1° deste Decreto, da seguinte forma:

I - em parcela unica, com a redugao de 80% (oitenta por cento) do valor da multa e 
do valor dos juros;

II - em ate 60 (sessenta) parcelas mensais, iguais e sucessivas, com a redugao de 
70% (setenta por cento) do valor da multa e do valor dos juros;

em



Ill - em ate 120 (cento e vinte) parcelas mensais, iguais e sucessivas, com a 
redugao de 60% (sessenta por cento) do valor da multa e do valor dos juros;

IV - em ate 180 (cento e oitenta) parcelas mensais, iguais e sucessivas, com a 
redugao de 50% (cinquenta por cento) do valor da multa e do valor dos juros.

* PRAZOS PARA ADESAO AO PARCELAMENTQ/PAGAMENTO EM PARCELA UNICA:

Art. 11°: A adesao ao programa de parcelamento incentivado, de que trata este 
Decreto, devera ser realizada a partir do dia 11 de abril de 2022, sem prejufzo do 
previsto no § 3° deste artigo, mediante a indicagao de todos os creditos tributaries 
e nao tributaries que o interessado pretenda parcelar, devendo, ainda, a primeira 
parcela ser paga ate o ultimo dia util do mes da adesao e as demais ate o ultimo 
dia util dos meses subsequentes.

• 1°: A adesao e a homologagao ao parcelamento de que trata o caput deste artigo 
dar-se-a:

I - por meio do acesso do enderego eletronico www.fazenda.pr.gov.br. mediante a 
identificagao autenticada do devedor, podendo essa ser efetuada pelo titular 
responsavel ou pelo seu representante legal devidamente constituido;

II - por formalizagao da opgao do contribuinte e o pagamento da parcela unica ou 
da primeira parcela, conforme o caso.

• 2": No caso de impossibilidade de identificagao autenticada do devedor diretamente 
no enderego eletronico de que trata o inciso I do § 1° deste artigo, o parcelamento 
devera ser realizado mediante requerimento cadastrado no e-protocolo, indicando 
os debitos que pretende parcelar, conforme modelo constante no Anexo Unico, 
subscrito pelo interessado ou, se for o caso, por seu representante legal.

• 3° A adesao ao parcelamento de que trata este artigo devera ser realizada ate o dia 
10 de Agosto de 2022. ate as 18 boras do horario oficiai.

Art. 12: 0 pagamento em parcela unica, a que se referem o inciso I do art. 2° e o 
inciso I do art. 10, ambos deste Decreto, devera ser realizado ate o dia 12 de Agosto 
de 2022.

Dessa forma, o motive da reuniao foi no sentido de que, pelo prazo exiguo, ja que os debitos 
deverao ser reconhecidos pelos Contribuintes e ainda condicionados a nao apresentagao de defesa 
previa (caso seja o entendimento de nao contestagao), para que dessa forma, tais valores sejam 
inscritos em Divida Ativa e assim o Contribuinte consiga a ADESAO AO PROGRAMA DE 
PARCELAMENTO INCENTIVADO DE CREDITOS TRIBUTARIOS RELATIVOS AO ICM. ICMS. ITCMD e 
de creditos nao tributarios inscritos em dfvida ativa peta Secretaria de Estado da Fazenda.

Pelo Delegado da Receita Estadual - 9a. DRR/Maringa, foi colocado a disposigao do 
SINCONTABIL para aqueles contabilistas associados e que pretendem regularizar a situagao de seus 
clientes, enviar o nome e o CAD/ICMS de seus clientes ao SINCONTABIL, atraves do e.mail: 
sincontabil@sincontabil.com.br, que sera repassado a Delegacia da Receita Estadual de Maringa e 
dessa forma os Auditores Fiscals responsaveis pela lavratura das NADP’s agilizarem o processo de 
NOTIFICAQAO e apos transcorrido o prazo de 10 (dez) dias, sejam os debitos inscritos em DIVIDA 
ATIVA e dessa forma passiveis da adesao ao parcelamento, com o gozo dos descontos concedidos 
pela Lei n.° 20.946 de 20/12/2021 ■ publicado no Diario Oficiai n*. 11081 de 20/12/2021 
- (SEGUE MODELO DE NOTIFICACAO)

http://www.fazenda.pr.gov.br
mailto:sincontabil@sincontabil.com.br


ESTADO DO PARANA 
SECRETARIA DA FAZENDA 

COORDENAgAO DA RECEITA DO ESTADO

NOTTFIC AQAO PARA APRESENTAgAO DE 
DEFESA PREVIA (NADP)

2. Numerol.DRR
22.000'66W~tf17RECEITA ESTADUAL

l2all05. OSF:04.C6digoda
EmissSo:22.000 tolfrX03. C6digo de 

controle da 
NADP:
06. Local da 
EmissSo:

Hora:07. Data da 
EmissSo:

1722-4 - Agsn/assessoria E Gerencia Do Simples Nacional /06/2022

08. Polo Passive

DescrifSo dos Dados do 1° Sujeito Passive

Sit Cad. 
Atual:

InscrifSo
Estadual:

CPF/CNPJ:Ativo

Simples Nacional / Simples NacionalReg. Pg. Atual:

Nome:

Endere^o:

87. 'Li.iCEP:Bairro/Distrito:

UP: PRMaringaMunidpio:

09. Descri98o da Irregularidade Detectada:

Deixou de pagar o imposto na forma e no prazo previstos na legislate tributaria.

Deixou de pagar o imposto, no todo ou em parte, na forma e nos prazos previstos na legislate 
tributaria referente ao periodo de JAN/^D/^a DEZ/2021. Em verificapao fiscal efetuada com base 
nas informa9oes das Notas Fiscais Eletronicas e das DeSTDAS (Declara9ao Eletronica de 
Substitui9ao Tributaria, Antecipa9ao e Diferencial de Aliquota), constatou-se que o contribuinte 
deixou de pagar o ICMS ao nao realizar a declaraqao e o recolhimento da equaliza9ao de aliquotas 
do imposto devido em virtude de aquisi9ao de mercadorias de origem estrangeira, oriundas de outra 
unidade federada, sujeitas a aliquota de 4% (quatro por cento), destinadas a comercializa9ao ou 
industrializa9ao, nos respectivos meses de JAN/20/?'a DEZ/2021, conforme comprovam os 
documentos e os demonstratives anexos.
Para a apura9ao do referido imposto foi considerada a aliquota interna da opera9ao e o diferimento 
parcial de que trata o Art. 108, do RICMS/PR, aprovado pelo Decreto N° 6.080/2012 para as 
opera96es ocorridas ate o dia 30/09/2017 e Art. 28, do Anexo VIII, do RICMS/PR, aprovado pelo 
Decreto N° 7.871/2017, a partir de 01/10/2017.

No caso de existencia de processo judicial, solicita-se:
(a) Informar o numero do processo judicial caso tenha decisao favoravel;
(b) Apresentar copia das guias de deposito judicial, se for o caso.

Obs. Os trabalhos previstos no Comando de Auditoria Fiscal (CAF) foram segregados em dois 
periodos para facilitar a aplica9ao da Lei n° 20.946/2021, publicada no DOE 11081 de 20/12/2021.
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ESTADO DO PARANA 
SECRETARIA DA FAZENDA 

COORDENACAO DA RECEITA DO ESTADO

notificaqAo para apresentacAo de
DEFESA PREVIA (NADP)

2. Numerol.DRR
22.00017RECEITA ESTADUAL

11. VALOR ATUAIIZADO Al6 A DATA
DA EMISSAO DA NADP:U.-UIA110. Valor Original do ICMS

12. Base de Cdlculo Atualizada da Multa:
ICMS:

13. Termo Inicial para CAlculo de Juros do ICMS:

Jurosdo
ICMS:14. Infringencia:

Lei 11.580/1996, artigo 55, § 1°, inciso II

*Lei 11580/96 [Art. 5°, §§ 6° E 8°.
*RICMS/PR [2012, Art. 5°, § 7° e Art. 13-A, aprovado pelo 
Decreto 6.080/2012 (fato gerador ate 09/2017)
*RICMS/PR C2017, Art. 7°, §§ 7° ao 9°, Art. 16 E Art. 28 do 
anexo VIII, aprovado pelo Decreto 7.871/2017 (fato gerador a 
oartir 10/2017)

Multa do 
ICMS (40%): !f.vVK,79

if. -di ,36TOTAL:

15. Penalidade:

Lei 11.580/1996, artigo 55, § 1°, inciso II
2Demons txadvo de AtualizafSo Monetfiria e Juros:

16. Identifica^ao do Auditor Respons&vel:

cpf: 367.070.669-00Carlos Alberto Correia da Silval.Nome:

Assinatura:

cpf: 008.858.479-89Glaucio Roberto Toledo Pires2. Nome:

Assinatura:

17. INTIMACAO PARA APRESENTACAO DE DEFESA PREVIA

1. Fica o contribuinte ou responsavel identificado no campo 08 ciente de que dispoe do prazo de 10 (dez) dias liteis 
contados do recebimento desta notificafao para, desejando, apresentar DEFESA PREVIA das irregularidades fiscais 
apontadas no campo 09, com endere^amento ao(s) Auditor(es) Fiscal(is) responsavel(is) pelo procedimento;

2. A apresentafao da Defesa Previa nao esta condicionada a qualquer pagamento de taxas;

3. A falta de apresenta?ao da Defesa Previa caracteriza renuncia tacita a esse direito e nao implica confissao quanto a 
materia de fato nem impede o lan?amento de oflcio.

----------------------------- legislacAo relevante A intimaqAo ----------------------------
Lei Complementar n. 107/2005, artigo 22 (“Codigo de Defesa do Contribuinte”);

Lei n. 11.580/1996, artigos 37 e 38 (Lei de regSncia do tribute e normas sobre calculo de atualizafao monetaria da 
multa e juros de mora, respectivamente);
Resolute SEFA n. 655/2017 (Prazo processual pelo Calendario de Expediente da CRE);
Decreto n. 7.030/2017, artigo 5° (Regulamenta a Lei n. 18.877/2016 em relatpao ao procedimento de Defesa Previa); 
Norma de Procedimento Administrative n. 002/2017 (Disciplina a obrigatoriedade de NADP para autos de infra^ao 
imposi5ao das penalidades que especifica).

com
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ESTADO DO PARANA 
SECRETARIA DA FAZENDA 

COORDENAgAO DA RECEITA DO ESTADO

NOTmCAgAO PARA APRESENTAgAO DE 
DEFESA PREVIA (NADP)

2. Numero1. DRR
22.00(Mt)bL'l17RECEITA ESTADUAL

-------------------------------------------------- INFORMAgCES ADICIONAIS --------------------------------------------------

a) A CONTAGEM DOS PRAZOS PROCESSUAIS sera feita de forma continua e considerara apenas os DIAS UTEIS, 
iniciando-se o prazo no 1° dia util seguinte ao da ciencia da Notifica^o para Apresenta9ao de Defesa Previa (NADP) e 
terminando no 10° dia;

b) Os prazos processuais so se iniciam ou vencem em dia util e serao contados com base no CALENDARIO DE 
EXPEDIENTE DA SEDE DA COORDENAgAO DA RECEITA DO ESTADO (CRE), localizada no municipio de 
CURITIBA;

c) A legisla9ao citada (Base Legal) e o calendario de expediente da CRE estao disponiveis no endere90 da internet: 
fazenda.pr.gov.br;

d) Possuindo domicilio tributario eletronico cadastrado na Receita Estadual do Parana, ou seu preposto, constituido por 
meio de procura9ao eletronica, devera preferencialmente enviar a Defesa Previa pelo Sistema e-PAF, no Portal 
Receita/PR (endere9o: https://receita.pr.gov.br), por meio de certifica9ao digital, usando como referenda o Codigo de 
controle da NADP informado no campo 03;

e) Na falta de domicilio tributario eletronico a Defesa Previa podera ser protocolizada em qualquer unidade da Receita 
Estadual, preferencialmente naquela identificada no campo 01;

f) Na ausencia de domicilio tributario eletronico e residindo fora do Estado do Parana, os documentos poderao ser 
encaminhados pelos Correios ao endere90 da Delegacia Regional da Receita;

g) Os documentos em papel serao digitalizados, assinados digitalmente e incorporados ao Sistema e-PAF, nas hipoteses 
dos itens “e” e “f’;

h) O cadastramento do contribuinte, ou seu proposto, como usuario do Portal Receita/PR, permitira um acompanhamenlo 
mais facil, rapid© e pratico do process©, contribuindo para a sua celeridade;

i) Maiores informa9oes no endere9o: http://www.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=276 
entre em contato com a Receita Estadual.

ou

18. DECLARO QUE RECEBIC6PIA INTEGRAL DESTA NOTMCAGAO E DOS SEUS ANEXOS (*)

l°Notificado

Nome:

Data:Assinatura:

Cargo:RG/CPF:

Telefone (fixo ou celular, preferencialmente,
para mensagem SMS): ______ ______________________ _______________________________________
i*)«> Prcenchiiucmo valiJo para n modal Made do ciencia pcssoal. O responaavei pdo proccilimcnio devera la/.cr a digitalizavfto do documonlo. assina-lo digitalmcnic c
inoorpora-le ao Sistema e-PAF. a litulo itc prova da ciencia.

E-mail-
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