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DIÁRIO OFICIAL SEÇÃO 1

s execuções de débitos que; somados, ultrapassemo referido - valor.
mesmo devedor existirem outM
§ 1 2 Os autos de execução a que se refere este artigo serão reativados quando os N , alores
dos débitos ultrapassarem os limites indicados.
§ 2 Serão extintas as execuções que versem exclusivamente sobre honorários devidos A
\ Fazenda Nacional de valor igual ou inferior a cem Unidades Fiscais de Referência.
§-3 O --disposto neste artigo não se aplica As execuções relativas â contribuição para o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
Art. 21. Fica isento do pagamento dos honorários de sucumb8ncia o autor da demanda de
natureza tributaria, proposta contra a União (Fazenda Nacional), que desistir da ação e renunciar ao direito
sobre que ela se funda, desde que:
I - a decisão proferida no processo de conhecimento não tenha transitado em julgado;
- a renúncia e o pedido de conversão dos depósitos judiciais em renda. da União sejam
protocolizados até 15 de setembro de 1997.
Art. 22. 0 pedido poderá ser homologado pelo Juiz, pelo relator do recurso, ou pelo
presidente do tribunal, ficando extinto o crédito tributário, até o limite dos depósitos convertidos.

§ 1 2 Na hipótese de a homologação ser da competência do relator ou do presidente do
tribunal, incumbirá ao autor peticionar ao juiz de primeiro grau que houver apreciado o feito, informando
a homologação da renúncia para que este determine, de imediato, a conversão dos depósitos em renda da
União, independentemente do retomo dos autos do processo ou da respectiva ação cautelar à vara de
origem.
§ 22 A petição de que trata o parágrafo anterior deverá conter o número da conta a que os
depósitos estejam vinculados e virá acompanhada de cópia da página do órgio oficial onde tiver sido
publicado o ato homologatório.
§ 32 Com a renúncia da ação principal deverão ser extintas todas as Wes cautelares a ela
vinculadas, nas quais não será devida verba de sucumbencia.
Art. 23. -O oficio para que o depositário -proceda à conversão de depósito em renda deverá
ser expedido no prazo máximo de quinze dias, contado da data do despacho judicial que acolher a petição.
Art. 24. As pessoas jurídicas de direito público são dispensadas de autenticar as cópias
reprogrificas de quaisquer documentos que apresentem em juizo.
Art. 25. 0 termo de inscrição em Divida Ativa da União, a Certidão de Divida Ativa dele
extraida e a petição inicial em processo de execução fiscal poderão ser subscritos manualmente, ou por
chancela mecânica ou eletrônica, observadas as disposições legais.
Art. 26. Fica suspensa, ate 31 de março de 1998, a restrição para transferência de recursos
federais a Estados, Distrito Federal e Municípios destinados à execução de Wks sociais e ações em faixa
de fronteira, em decorrência de inadimplementos objeto de registro no Cadastro Informativo - CADIN e
no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI.
§ 1 2 Durante o período previsto no caput deste artigo, ficam os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios dispensados da apresentação de certidões exigidas em leis, decretos e outros atos
normativos.
§ 22 Não se aplica o disposto neste artigo aos débitos junto ao Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS.
§ 3 2 Os débitos para com a Fazenda Nacional, vencidos até 31 de maio de 1996, lib
inscritos na Divida Ativa da União, de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios
e de suas entidades da administração indireta, decorrentes , exclusivamente, de convénios celebrados com
a União, poderão ser parcelados nas seguintes condições:
a) o pedido de parcelamento deverá ser encaminhado, ate 31 de agosto de 1996, ao órgão
gestor do convênio inadimplido, que o submeterá à Secretaria do Tesouro Nacional com manifestação
sobre a conveniência do atendimento do pleito;
b) o pedido deverá ser instruido com autorização legislativa especifica, inclusive quanto A
vinculação das receitas próprias do beneficiário ou controlador e das quotas de repartição dos tributos a
que se referem os arts. 155, 156, 157, 158 e 159, incisos I, alíneas "a" e "c", e II da Constituição;
c) o débito objeto do parcelamento sera consolidado na data da concessão;
d) o parcelamento sera formalizado pela Procuradoria - Geral da Fazenda Nacional mediante
do
a celebração de contrato de confissão, consolidação e parcelamento de divida, com a interveniência
Banco do Brasil S.A., na qualidade de Agente Financeiro do Tesouro Nacional, nos termos de convênio a

ser celebrado com a União;
e) o vencimento da primeira prestação será trinta dias após a assinatura do contrato de
parcelamento;
f) o pedido de parcelamento constitui confissão irretratável de divida, mas a exatidão do
valor dele constante poderá ser objeto de verificação.
§ 42 Aos contratos celebrados nas condições estabelecidas no parágrafo anterior aplica-se o
disposto no art. 13 desta Medida Provisória.
Art. 27. Não cabe recurso de oficio das decisões prolatadas, pela autoridade fiscal da
jurisdição do sujeito passivo, em processo relativo a restituição de impostos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal a ressarcimento de créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados.
Art. 28. 0 inciso II do art. 3 2 da Lei n2 8.748, de 9 de dezembro de 1993, passa a ter a
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seguinte redação:

-julgar recurso voluntario de decisão de primeira instância nos processos relativos a
restituição de impostos e contribuições e a ressarcimento de créditos do Imposto sobre Produtos
I ndustrial izados."
Art. 29. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional e os decorrentes de
contribuições arrecadadas pela União, constituidos ou não, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31
de dezembro de 1994, que hajam sido objeto de parcelamento requerido até 31 de agosto de 1995,
expressos em quantidade de L'FIR, serão reconvertidos para Real, com base no valor daquela fixado para
1 2 de janeiro de 1997.
§ 1 2 A partir de 1 2 de janeiro de 1997, os créditos apurados serão lançados em Reais.
§ 2 2 Para fins de inscrição dos débitos referidos neste artigo em Divida Ativa da União,
deverá ser informado Procuradoria-Geral da Fazenda Nacionaho valor originário dos mesmos, na moeda_
vigente A época da ocorrência do fato gerador da obrigação.
Art. 30. Em relação aos débitos referidos no artigo anterior, bem como aos inscritos em
Divida Ativa da União, passam a incidir, a partir de 1 2 de janeiro de 1997, juros de mora equivalentes A
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para titulos federais, acumulada
mensalmente, até o Ultimo dia do mês anterior ao do pagamento, e de um por cento no mês de pagamento.
Art. 31. Ficam dispensados a constituição de créditos da Comissão de Valores Mobiliários
- CVM, a inscrição na sua Divida Ativa e o ajuizamento da respectiva execução fiscal, bem assim
cancelados o lançamento e a inscrição relativamente:
I - A taxa de fiscalização e seus acréscimos, de que trata a Lei n2 7.940, de 20 de dezembro
de 1989, devida a partir de 1 2 de janeiro de 1990 àquela autarquia, pelas companhias fechadas
beneficiárias de incentivos fiscais;
II - is multas cominatórias que tiverem sido aplicadas a essas companhias nos termos da
Instrução CVM n 2 92, de 8 de dezembro de 1988.

§ 1 2 0 disposto neste artigo somente se aplica àquelas companhias que tenham patrimônio
liquido igual ou inferior a RS 10.000.000,00 (dez milhões de reais), conforme demonstrações financeiras
do último exercício social, devidamente auditadas por auditor independente registrado na CVM e
procedam ao cancelamento do seu registro na CVM, mediante oferta pública de aquisição da totalidade
desses títulos, nos termos do art. 20 e seguintes da Instrução CVM is2 265, de 18 de julho de 1997, caso
tenham ações disseminadas no mercado, em 31 de outubro de 1997.
§ 2 2 Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata este artigo serão arquivados
mediante despacho do juiz, ciente o Procurador da CVM, salvo a existência de valor remanescente
relativo a débitos legalmente exigíveis.

§ 3 2 0 disposto neste artigo não implicará restituição de quantias pagas.
Art. 32. Os arts. 33 e 43 do Decreto n 2 70.235, de 6 de março de 1972, que, por delegação
do Decreto-Lei ne 822, de 5 de setembro de 1969, regula o processo administrativo de determinação e
exigência de créditos tributários da União, passam a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 33.
§ 1 2 No caso em que for dado provimento a recurso de oficio, o prazo para a interposição
de recurso voluntário começará a fluir da ciência, pelo sujeito passivo, da decisão proferida no
julgamento do recurso de oficio.
§ 2 1' Em qualquer caso, o recurso voluntário somente terá seguimento se o recorrente o
instruir com prova do depósito de valor correspondente a, no mínimo, trinta por cento da exigência
fiscal definida na decisão."
"Art. 43.

§ 3 2 Após a decisão final no processo administrativo fiscal, o valor depositado para fins de
seguimento do recurso voluntário será:

a) devolvido ao depositante, se aquela lhe for favorável;
b) convertido em renda, devidamente deduzido do valor da exigência, se a decisão for
contrária ao sujeito passivo e este não houver interposto ação judicial contra a exigência no prazo
previsto na legislação.
§ 4 2 Na hipótese de ter sido efetuado o depósito, ocorrendo a posterior propositura de ação
judicial contra a exigência, a autoridade administrativa transferirá para conta A ordem do juiz da
causa, mediante requisição deste, os valores depositados, que poderão ser complementados para
efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário."
Art. 33. 0 direito de pleitear judicialmente a desconstituição de exigência fiscal fixada
pela primeira instância no julgamento de litígio em processo administrativo fiscal regulado pelo Decreto
n 2 70.235, de 1972; extingue-se com o decurso do prazo de 180 dias, contados da intimação da referida

decisão.
§ 1 2 No caso em que for dado provimento a recurso de oficio, o prazo previsto no caput
começará a fluir a partir da ciência da primeira decisão contrária ao sujeito passivo.
§ 2 2 Não se aplica A hipótese de que trata este artigo o disposto no art. 1 2 do Decreto n2

20.910, de 6 de janeiro de 1932, e no art. 22 do Decreto-Lei n 2 4.597, de 19 de agosto de 1942.

§ 3 2 A decisão administrativa final que eventualmente fixe exigência superior a definida
para
pela primeira instância de julgamento, enseja a abertura de novo prazo, coma previsto no mutt,
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