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EXPLICITA OS  PROCEDIMENTOS  RELATIVOS  À
ANISTIA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS ORIUNDOS
DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À
CIRCULAÇÃO  DE  MERCADORIAS  E  SOBRE  AS
PRESTAÇÕES  DE  SERVIÇOS  DE  TRANSPORTES
INTERESTADUAL  E  INTERMUNICIPAL  E  DE
COMUNICAÇÃO  (ICMS),  DO  IMPOSTO  SOBRE  A
PROPRIEDADE  DE  VEÍCULOS  AUTOMOTORES
(IPVA),  E  DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO
CAUSA  MORTIS  E  DOAÇÕES  DE  QUAISQUER
BENS OU DIREITOS (ITCD),  INSCRITOS OU NÃO
EM DÍVIDA ATIVA DO ESTADO, NOS TERMOS DA
LEI N.º  15.384, DE 25 DE JULHO DE 2013, COM A
REDAÇÃO  QUE  LHE  FOI  DADA  PELA  LEI  N.º
15.826, DE 27 DE JULHO DE 2015.

O  SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ,  no uso de suas
atribuições legais,

Considerando as  disposições da Lei  n.º  15.834, de 25 de julho de 2013, com a
redação determinada pela Lei nº 15.826, de 27 de julho de 2015, que dispõe sobre a anistia de
créditos  tributários oriundos do ICMS, do IPVA, e do ITCD, inscritos  ou não na Dívida Ativa
Estadual,

Considerando a  necessidade  de  explicitar  os  procedimentos  a  serem  adotados
quando da aplicabilidade do parágrafo único do art. 3.º da Lei n.º 15.384, de 25 de julho de 2013,
que  estabelece serem os  benefícios  concedidos  pela  referida  lei  cumulativos  com os  descontos
concedidos nos termos do Art. 127 da Lei n.º 12.670, de 27 de dezembro de 1996, que dispõe acerca
do ICMS,

Considerando o caráter prevalente da norma especial sobre a norma geral, quando
ambas disciplinarem a mesma matéria,

Considerando que  as  disposições  da  Lei  n.º  15.384/13,  considerada  lei  especial
relativamente  à  concessão  de  anistia,  quer  no  tocante  ao  pagamento  à  vista,  quer  no efetuado
mediante parcelamento, prevalecem sobre as disposições idênticas previstas na Lei nº 12.670/96, 

Considerando, ainda, que a Lei n.º 15.384/13, com a redação que lhe foi dada pela
Lei  n.º  15.826/15  no  que  tange  às  regras  de  pagamento  do  débito,  sob  a  modalidade  de
parcelamento,  especifica,  taxativamente,  que,  após a  consolidação  do débito,  as  parcelas  sejam
iguais,  incidindo  sobre  elas  apenas  a  correção  pela  taxa  referencial  do  Sistema  Especial  de
Liquidação  e de Custódia (SELIC), quando for o caso, 

EXPLICITA:



1.  As  disposições  da Lei  n.º  15.384/13,  com a redação determinada pela Lei  n.º
15.826/15 (Lei do REFIS/2015), no que tange ao parcelamento do crédito tributário oriundo de
autos  de  infração  relativamente  aos  impostos  de  competência  deste  Estado,  deverão  prevalecer
sobre as disposições da Lei n.º 12.670/96 (Lei do ICMS), exceto com relação às reduções previstas
no  caput do  art.  127  desta  última,  que  serão  cumulativas  com  a  redução  prevista  na  Lei  do
REFIS/2015.

2.  Uma vez  consolidado  o  débito  até  a  data  da  adesão  ao  REFIS/2015,  com os
devidos  descontos  concedidos  pela  Lei  n.º  15.826/15,  aplicar-se-ão  os  descontos  previstos,
exclusivamente, nos termos dos incisos do caput do art.  127 da Lei 12.670/96, desprezando-se,
todavia, a aplicabilidade de seu parágrafo único.

3. Esta Nota Explicativa entra em vigor na data de sua publicação.

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, aos 03 de agosto de
2015.

João Marcos Maia
SECRETÁRIO ADJUNTO DA FAZENDA


