
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

PORTARIA N.° 480, DE 26 DE SETEMBRO DE 2013.

Disciplina o pLircelamento de crcditos trilutários e não
írib,iíirio t’llI CO/,J’LIflç’LI Judicial de raponsabilulade de
eIflJrova’ CIII rCcUjICriÇàOjudiCiLIl.

O PROCURADOR-GERAL DO ESTADO. no uso das prerrogativas que lhe confere o
artigo 12 da Lei Complementar Estadual n,° 1 1 ,742, de 1 7 de janeiro de 2002,

CONSIDERANDO o disposto no art. 68 da Lei Complementar n° 1 101 2005.

CONSIDERANDO. ainda, a autorização conlida 110 Convénio ICMS n° 59. de 2 de
junho de 2012,

RESOLVE:

Ari. 1°. Fica autorizado o parcelamento de créditos tributários ou não—tributários em
cobrança judicial. de responsabilidade de empresas em recuperação judicial, em até 84 (oitenta e
quatro) meses,

Art. 2°. O parcelantento previsto no artigo anterior somente poderá ser concedido após o
deferimento, deviclarnente comprovado, do processamento da recuperação judicial.

Pargralb único. Caso seja iornado sem efeito, por qualquer motivo, o deferimento da
recuperação judicial, o parcelamento será rasoeado. obervando-se o dRposto no ao. 6.

Art.. 3°, O pedid.o de parcelamento abrangerá, i.iecessa.riamente, todos os créditos,
tributários e não-tributários. em que l3gu.re o deved.or na cond.ição de contribu.inte ou responsável,
em cobrança iudicjal.

1 . O disposto no capui não abrangerá os parcciamentos em curso.

§ 2°. Os créditos parcelados nos termos d.esta Portaria serão consolidados na data da
concessAo do parcela••eno, observand.o-se, era cada parcel.a, valor mínimo de R$ 10,00 (dez re.ais)
por crédi,to e R$ 100,00 (cem reais) por tedido,

pdO de paruelamentu implica eontissào n’etraias e] da dida e 0:13 rcssa
a wdqncr Pnnuoç3n irç dnjn]strativa3 ou Indicia]. bem co ino desistén c.ia. do

u.e tenl.ra sido Interposto.

Pa.rá.g.rafis único A empresa deve.r4 .m.provar a d.esisténci.a das ações refèridas no caput
ate o pra. iceio Rrco:urador esponsável. sob pena rarïv,nienfí’

lrocu.radorias Regionais e Ói’Ats de Execução em razáo. da matéria para decidir sobre a
concessão do parceiame.nto previsto na prese.nte Portaria, d.evendo ser observado, ai.nda, o seguinté:

1..;
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pagamento da dR ida não dispensa o recolhimento das custas, emolumentos e demais
despesas processuais. as quais deverão ser quitadas antes do prazo final do parcelamento. salvo se
outro prazo foi ti\ado iir decisão judicial:

II recolhimento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o alor consolidado
da divida, que poderá ser parcelado juntamente com o principal, sem prejuízo da erha honorária

decorrente de qualquer outra ação que tenha sido proposta pelo devedor para discutir judicialmente
a dívida objeto do parcelamento. inclusive embargos de devedor:

III manutenção das garantias já apresentadas nos resuectivos processos:

IV — prestação de garantia tidejussória dos súcios—gerentes administradores.

Are 6°. Implicará imediata revogação do parcelaniento. independentemente de
comunicação prévia, ficando o saldo devedor automaticamente vencido. em quaisquer das
seguintes hipoteses:

1 inadimplemento de 2 (duas) parcelas, consecutivas ou não. ou o inadimplemento da
última prestação do parcelamento:

II decretação da fálência;

111 encerramento do processo de recuperação judicial, por qualquer motivo:

IV — não-comprovação da desistênci.a éas ações judic.iais referidas no art. 4

.Prágrafd único. Na ocorrência da revogação do parcelamento, o processo de e.xecução
prosseguirá para satisfação do saldo rern.anescente, restando vedado novo parcelamento com base
na presente Port.aria.

Art, 7°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Carlos Hn,que .Kaipper
Procurador-Gera) do Estado.
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