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Termo de Ajuste de Conduta Tributária – “TAC” - Lei nº 7.020, do Estado do Rio
de Janeiro
Foi publicada na última sexta-feira, 12 de Junho, a Lei nº 7.020, do Estado do Rio de Janeiro, que
autoriza o Poder Executivo a celebrar o “Termo de Ajuste de Conduta Tributária – TAC”.
A mencionada lei tem por objetivo a regularização da situação do contribuinte do ICMS que “não
cumpriu adequadamente a legislação por conta de divergência interpretativa, objeto de litígio judicial
ou administrativo”.

São condições para a celebração do TAC:

(i) créditos tributários que tenham sido objeto de lançamento de ofício até a presente data de
publicação, inscritos ou não em dívida ativa; (ii) existência de divergência na interpretação da
legislação do ICMS, em relação ao cumprimento de obrigação principal ou acessória, que seja objeto
de impugnação administrativa ou de medida judicial; e (iii) total de créditos tributários envolvidos
superior à R$ 10 milhões.

O contribuinte interessado deverá enviar um requerimento endereçado ao Governador do Estado do
RJ, até 31.7.2015, pleiteando a celebração do TAC, nos moldes a serem definidos por meio de decreto
ainda pendente de edição.

O mencionado requerimento deverá conter (i) a divergência interpretativa da legislação do ICMS; (ii)
a “enumeração pormenorizada” dos créditos tributários envolvidos e a indicação do(s) processo(s)
judicial(is)/administrativo(s) possivelmente envolvido(s); e (iii) outras informações previstas em
decreto regulamentar.

O TAC deverá prever:

(i) o compromisso de que o devedor não mais incorrerá na conduta de divergência; e (ii) a realização
do pagamento à vista de todos os créditos tributários relacionados ao TAC, com a exclusão de 100%
das multas e redução de 60% dos juros de mora, no prazo de 15 dias da data da publicação do TAC,
no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.

Vale lembrar que (i) caso o crédito tributário incluído no TAC limite-se à cobrança de multa, essa será
reduzida para 60% do seu valor original; e (ii) os depósitos judiciais vinculados ao crédito, se
existentes, não poderão ser ofertados para fins do pagamento à vista acima informado.

Merece ainda destaque o artigo 5º da lei em referência, o qual prevê que o contribuinte que descumprir
o compromisso de não mais incorrer na conduta de divergência interpretativa objeto de impugnação
administrativa ou medida judicial, no prazo de até 5 anos da data da publicação do TAC, estará sujeito
à multa administrativa correspondente a 150% do valor objeto de perdão concedido pelo TAC,
acrescido da Taxa SELIC a partir da data de celebração do TAC.

Por fim, nos termos do art. 10 da lei em comento, o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo,
no prazo de 90 dias contados da data de hoje, o projeto de lei que irá dispor sobre “o parcelamento,
redução de multas e demais acréscimos legais de débitos fiscais, autorização para pagamento,
parcelamento e disciplina a utilização de saldos credores acumulados do ICMS para liquidação de
débito tributário”.
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