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 PROCESSO 
 ADM 

 TRIBUTÁRIO

 Art.  1º  A  aplicação  de  penalidades  e  acréscimos  decorrentes  da  mora,  o  procedimento 
 administrativo  tributário,  bem  como  a  organização,  estrutura  e  competência  dos  órgãos  de 

 julgamento dos litígios administrativos decorrentes da exigência do crédito tributário do  
 Pará, obedecerão ao disposto nesta Lei

 Art. 1°-A O PAT obedecerá, entre outros requisitos de validade, 
 os  princípios  da  segurança  jurídica,  economia,  motivação  e  da  celeridade,  

 assegurados  o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes

 Observar-se-ão, rigorosamente, os preceitos 
 constitucionais e legais e, no 

 que couber, as prescrições jurídico-
 regulamentares de caráter geral e abstrato

 DAS INFRAÇÕES E DAS 
 PENALIDADES

 Art. 2º Constitui infração toda AÇÃO 
 ou OMISSÃO que importe em 

 inobservância, por parte do sujeito 
 passivo, de obrigação PRINCIPAL ou 
 ACESSÓRIA, POSITIVA ou NEGATIVA, 
 estabelecida pela legislação tributária

 Diz-se a 
 infração 
 tributária

 I- MATERIAL, quando resulte 
 NÃO pagamento de tributo

 II - FORMAL, quando 
 INDEPENDA de resultado 
 lesivo aos cofres públicos

 Art. 3º A co-autoria da infração É punível com penalidade IGUAL à aplicável à autoria 
 e estabelece a responsabilidade solidária dos infratores quanto aos tributos

 Art. 4º Os infratores da legislação tributária, 
 além do tributo devido, ficam sujeitos, 

 ISOLADA ou CUMULATIVAMENTE, a

 I - imposição de multa e de juros

 II - aplicação das medidas acauteladoras 
 previstas nos arts. 8º a 10-A

 III - medida cautelar fiscal, nos 
 termos da legislação federal própria
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 § 2º Se no mesmo procedimento forem 
 apuradas DUAS ou MAIS infrações 

 imputáveis a diferentes infratores, será 
 aplicada, a cada um deles, a 

 penalidade relativa à infração que 
 houver cometido.

 § 1º A imposição de multa e de juros 
 NÃO elide a obrigação de pagar o 
 tributo, NEM exime o infrator do 

 cumprimento das exigências cuja 
 inobservância a tenha determinado.



 Art. 5º A tipificação 
 das infrações 

 tributárias, bem 
 como as respectivas 

 penalidades 
 constam da 

 legislação específica 
 de cada tributo, 

 salvo os acrÉscimos 
 decorrentes da mora.

 § 1º A reincidência, pelo 
 mesmo sujeito passivo, 
 em infração tributária,

 DENTRO DE UM PERÍODO INFERIOR A 
 5 EXERCÍCIOS DA PRÁTICA DA MESMA 

 INFRAÇÃO ANTERIOR

 será punida com o acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor 
 da respectiva penalidade, ressalvada a hipótese prevista na alínea “a” do 

 inciso II do art. 78-A da Lei no 5.530, de 13 de janeiro de 1989

 § 2º As 
 penalidades 

 específicas de 
 cada tributo 

 serão reduzidas

 I - em 70%  quando do pagamento INTEGRAL do CT no prazo de 30 dias

 II - em 55%  quando do PARCELAMENTO do CT, até o limite de 30 parcelas, no prazo de 30 dias

 III - em 40%  quando do PARCELAMENTO do CT, até o limite de 60 parcelas, no prazo de 30 dias

 IV - em 50%  quando do pagamento INTEGRAL do CT após decorridos + de 30 dias da ciência do AINF e 
 ANTES da decisão de 1ª instância administrativa

 V - em 45%  quando do PARCELAMENTO do CT, até o limite de 30 parcelas, após decorridos + de 30 
 dias da ciência do AINF e ANTES da decisão de 1ª instância administrativa

 VI - em 35%  quando do PARCELAMENTO do CT, até o limite de 60 parcelas, após decorridos + de 30 
 dias da ciência do AINF e ANTES da decisão de 1ª instância administrativa

 VII - em 40%   quando do pagamento INTEGRAL da importância exigida no prazo de 30 dias da CIÊNCIA 
 da DECISÃO de 1ª instância administrativa

 VIII - em 30%  quando do parcelamento da importância exigida, até o limite de 60 parcelas, no prazo 
 de 30 dias da CIÊNCIA da DECISÃO de 1ª instância administrativa

 IX - em 25%  quando do pagamento INTEGRAL da importância exigida no prazo de 30 dias da CIÊNCIA 
 da DECISÃO de 2ª instância de que NÃO caiba mais recurso.

 X - em 20%   no parcelamento da importância exigida, até o limite de 60 parcelas, no prazo de 30 dias 
 da CIÊNCIA da DECISÃO de 2ª instância de que NÃO caiba mais recurso

 XI - em 15%   quando do pagamento INTEGRAL da importância exigida ANTES do ajuizamento da EXECUÇÃO fiscal

 XII - em 10%  no PARCELAMENTO da importância exigida, ATÉ 60 parcelas, ANTES do ajuizamento da EXECUÇÃO fiscal

 § 3º O disposto no parágrafo 
 anterior aplica-se,  EXCLUSIVAMENTE  em relação ao valor da multa no grau com que concorda o sujeito 

 passivo, calculada sobre o valor do tributo que NÃO impugnar.

 § 4º Na hipótese de impugnação ao 
 auto de infração,

 NÃO haverá qualquer redução no valor da multa 
 resultante da diferença entre o que o infrator vier a ser 

 condenado e o que tenha prestado na forma deste artigo

 quer em relação à exigência do tributo, 
 quer quanto à graduação da multa.

 § 5º Na hipótese de parcelamento 
 nos termos dos incisos II, III, V, VI, 

 VIII, X e XII do §2º deste artigo, 
 observar-se-á:

 I - o recolhimento da primeira parcela DEVERÁ ser efetivado 
 no prazo estabelecido no respectivo inciso

 II - a revogação do parcelamento acarretará o IMEDIATO CANCELAMENTO do 
 benefício, reincorporando-se, INTEGRALMENTE, ao débito fiscal objeto do 

 parcelamento o valor originário da multa, abatendo-se os valores recolhidos, 

 tornando o débito fiscal 
 IMEDIATAMENTE exigível, com os 
 acréscimos previstos na legislação

 ACRÉSCIMO 
 50%
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 DOS 
 ACRÉSCIMOS 

 DECORRENTES 
 DA MORA

 Art. 6º O pagamento de 
 tributo FORA do prazo 
 fixado na legislação 

 fica sujeito aos 
 seguintes acréscimos 
 decorrentes da mora:

 I - quando NÃO exigido em AINF, MULTA 
 MORATÓRIA de 0,10% do valor do tributo 
 POR DIA de atraso, ATÉ o limite de 36% 

 II - CORREÇÃO MONETÁRIA do seu valor, 
 calculada, DESDE a data em que deveria 

 ser pago ATÉ a do efetivo pagamento, com 
 base na variação da UPF-PA

 III - JUROS DE MORA de 1%  ao mês, ou 
 fração, DESDE a data em que deveria ser 

 pago ATÉ a do efetivo pagamento

 § 1º A multa moratória, prevista no inciso I 
 do caput, também será aplicada, em relação 
 a vencimentos verificados a partir de 1º de 
 março de 1999, quando do pagamento fora 
 do prazo de tributo declarado, escriturado 

 ou informado pelo sujeito passivo, nos 
 termos da legislação específica do tributo 

 correspondente

 § 3º O depósito administrativo em dinheiro 
 do valor do crédito tributário questionado 

 evitará a aplicação do disposto neste artigo, 
 salvo em relação ao tempo transcorrido até 

 a data de sua efetivação

 § 2º Em substituição aos acréscimos 
 decorrentes da mora referidos nos incisos II 

 e III do caput, o Poder Executivo fica 
 autorizado a adotar o mesmo sistema 

 utilizado pelo Governo Federal
 § 4º Na hipótese do parágrafo anterior, se o 

 auto de infração for julgado:

 I - improcedente, o valor 
 depositado será devolvido nos 
 termos previstos no art. 50, § 2º

 II - procedente, o valor depositado será 
 convertido em receita orçamentária
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 DA DENÚNCIA 
 ESPONTÂNEA

 Art. 7º A responsabilidade é EXCLUÍDA pela denúncia espontânea da infração, apresentada 
 por ESCRITO à repartição fazendária que jurisdicionar o domicílio tributário do sujeito 

 passivo, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido, inclusive os 
 acréscimos decorrentes da mora previstos no artigo anterior, ou do depósito da importância 
 arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante dependa de posterior apuração

 § 1º NÃO se aplica quando referente 
 a tributo DECLARADO, 

 ESCRITURADO ou INFORMADO pelo 
 SP, nos termos da legislação 

 específica, bem como relativamente 
 ao descumprimento da obrigação de 

 entrega de declaração

 § 2º A denúncia espontânea NÃO 
 SERÁ aceita se já instaurado PAT 
 contra o SP, nos termos do art. 11

 § 3º Excetuada a hipótese prevista 
 no § 1° deste artigo, a denúncia 
 espontânea referente ao NÃO 

 cumprimento de obrigação acessória 
 PODERÁ ser apresentada apenas 1 

 vez dentro do mesmo exercício 
 financeiro, sobre o mesmo fato ou 
 obrigação, e DEVERÁ ser cumprida, 
 impreterivelmente, em 30 dias após 

 a sua apresentação
 - 1 VEZ

 - 30 DIAS

 4



 DAS MEDIDAS 
 ACAUTELADORAS 

 DO DIREITO DA 
 FAZENDA PÚBLICA

 Art. 9º-A:  A 
 autoridade fiscal 

 DEVERÁ lavrar termo 
 de sujeição passiva 

 solidária contra sócio 
 e administradores na 

 infringência à 
 legislação tributária

 I - na ocorrência de dolo, fraude e simulação

 II - na ausência de baixa regular da inscrição estadual

 III - uso de interposta pessoa no quadro societário

 § 1º A inscrição e a baixa dos créditos tributários, inclusive 
 em dívida ativa, serão realizadas de forma simultânea em 

 nome das pessoas por sujeição passiva solidária

 § 2º Compete à Julgadoria de Primeira Instância apreciar e 
 deliberar sobre a sujeição passiva solidária

 § 3º A autoridade fiscal ao constituir o crédito tributário 
 procederá à lavratura do documento de que trata o caput, 

 SEMPRE que o valor do crédito tributário de sua 
 responsabilidade for superior a 100.000 (cem mil) 

 Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF-PA, 
 isoladamente considerado, ou resultante de sua 

 somatória com créditos tributários já lançados na mesma 
 ação fiscal, e representar mais de 30% (trinta por cento) 

 do movimento econômico conhecido no período de 
 referência

 Art. 8º O NÃO pagamento de 
 tributo declarado, escriturado 
 ou informado ou constante de 
 AINF em relação ao qual NÃO 

 caiba mais impugnação ou 
 recurso na esfera 

 administrativa acarretará a 
 imediata suspensão, até que se 
 regularize a situação fiscal do 

 sujeito passivo, de todos os 
 incentivos e benefícios fiscais 
 concedidos sob condição de 

 regularidade fiscal

 se NÃO regularizado o crédito tributário em 60 
 dias do vencimento do prazo fixado para o 

 pagamento e se o CT for referente ao ICMS, o 
 Secretário de Estado da Fazenda PODERÁ 

 determinar o cancelamento da inscrição do 
 contribuinte

 O contribuinte NÃO fará jus ao incentivo ou 
 benefício fiscal no período de suspensão a que 
 se refere o caput, AINDA que posteriormente 

 regularize sua situação

 Art. 9º SERÁ declarado 
 devedor remisso, 
 INCLUSIVE seus 
 fiadores, com 

 publicação no DOE, o 
 sujeito passivo cujo 

 crédito tributário tenha 
 sido inscrito em dívida 

 ativa

 As repartições públicas estaduais, inclusive autarquias, e os estabelecimentos 
 creditícios controlados pelo Estado FICAM PROIBIDOS de transacionar, a qualquer 

 título, com os devedores e seus fiadores declarados remissos

 A proibição de transacionar com os devedores remissos e seus fiadores compreende 
 o pagamento de quaisquer créditos, a admissão em licitação pública, a celebração 

 de contratos de qualquer natureza, a concessão de empréstimos por 
 estabelecimentos creditícios controlados pelo Estado e quaisquer outros atos que 

 importem em transação com o Estado

 Paga a dívida ativa, ou deferido o seu pagamento parcelado, CESSARÃO os efeitos 
 da declaração de remisso, publicando-se o fato no DOE

 Art. 10-B. ANTES de 
 proceder ao arrolamento 

 de bens e direitos, a 
 autoridade fiscal 

 competente INTIMARÁ o 
 sujeito passivo para que 
 este, no prazo de 10 dias, 

 se o desejar, opte, e m 
 substituição ao 

 arrolamento, pelo 
 oferecimento de garantia

 SERÃO aceitas as mesmas garantias previstas nos incisos I a IV do 
 art. 9º da Lei Federal no 6.830, de 22/09/1980, sendo que, na 

 hipótese de depósito em dinheiro, este DEVERÁ ser feito na forma 
 de depósito administrativo

 NÃO se procederá ao arrolamento se o contribuinte solicitar o 
 PARCELAMENTO do crédito tributário

 O descumprimento do parcelamento ensejará a adoção da medida 
 prevista no art. 10-A

 Art. 10-A. A autoridade fiscal 
 competente procederá ao arrolamento 
 dos bens e direitos do sujeito passivo 
 submetido ao procedimento, SEMPRE 

 que o valor do crédito tributário de sua 
 responsabilidade for SUPERIOR a 100.

 000 UPF-PA e representar mais de 30% 
 do patrimônio conhecido do sujeito 

 passivo

 Também DEVERÃO ser indicados no 
 arrolamento, se o crédito tributário referir-se á:

 Na falta de outros elementos indicativos, considera-se patrimônio conhecido 
 a TOTALIDADE de bens e direitos constantes de seu ativo, conforme BP ou, 

 na falta deste, o valor constante da última declaração de rendimentos 
 apresentada à SRF

 A partir da data de notificação do ato de arrolamento, mediante entrega de 
 cópia do respectivo termo, o proprietário dos bens e direitos arrolados, ao 

 transferí-los, aliená-los ou onerá- los, DEVERÁ comunicar o fato à repartição 
 fazendária que jurisdiciona o domicílio tributário do sujeito passivo

 O NÃO cumprimento do disposto anterior será, de imediato, comunicado à 
 PGE, para ajuizamento de medida cautelar fiscal, nos termos da Lei Federal 

 no 8.397/1992

 O termo de arrolamento será registrado, INDEPENDENTE do pagamento de 
 custas e emolumentos, no competente registro em que, nos termos das leis 

 civis ou comerciais, os bens e direitos devam ser registrados

 As certidões de regularidade fiscal deverão conter informações quanto à 
 existência de arrolamento

 Em caso de extinção, nulidade, improcedência ou retificação do lançamento 
 do crédito tributário que tenha motivado o arrolamento para montante 

 inferior ao valor previsto no caput ou em ato do Poder Executivo, ANTES do 
 seu encaminhamento para inscrição em Dívida Ativa, a autoridade 

 competente da SEFA COMUNICARÁ o fato ao registro imobiliário, cartório, 
 órgão ou entidade competente de registro e controle, em que o termo de 

 arrolamento tenha sido registrado, nos termos do § 5º, para que sejam 
 anulados os seus efeitos

 Liquidado ou garantido, nos termos da Lei nº 6.830/1980, o crédito tributário 
 que tenha motivado o arrolamento, após seu encaminhamento para 

 inscrição em Dívida Ativa, a comunicação de que trata o parágrafo anterior 
 será feita pela autoridade competente da PGE

 Fica o Poder Executivo AUTORIZADO a AUMENTAR ou RESTABELECER o 
 limite de que trata o caput deste artigo

 10 DIAS

 - 100.000 UPF
 - 30%

 II - PJ constituída sob a forma de sociedade, os bens dos acionistas controladores e 
 dos que, em razão de contrato social ou estatuto, tenham poderes para fazer a 

 empresa cumprir suas obrigações tributárias, observado o disposto no inciso anterior.

 I - PF, os bens e direitos em nome do cônjuge ou companheiro, NÃO gravados com cláusula de 
 incomunicabilidade;

 PODERÁ
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