
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 015, DE 11 DE JULHO DE 2003  

 Publicado no DOE(Pa) 14.7.03. 

 Republicado no DOE(Pa) 16.7.03. 

Altera dispositivos da Instrução Normativa nº 
0004, de 18 de fevereiro de 2003, que 
estabelece procedimentos para a 
apresentação da Declaração de Informações 
Econômico-Fiscais - DIEF e homologa seu 
Manual de Preenchimento.  

O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei,  

RESOLVE:   

Art. 1º Os dispositivos da Instrução Normativa nº 0004, de 18 de fevereiro de 
2003, que estabelecem procedimentos para a apresentação da Declaração de 
Informações Econômico-Fiscais - DIEF e homologa seu Manual de Preenchimento, 
passam a vigorar com a seguinte redação:  

"Art. 3º Os contribuintes deverão, ainda, proceder à apresentação da Declaração 
de Informações Econômico-Fiscais - DIEF:  

I - no encerramento ou na suspensão de suas atividades;  

II - na retificação de dados.  

Parágrafo único. A DIEF de que trata o inciso I, além das demais informações, 
conforme o tipo de declaração a que o contribuinte esteja obrigado, deverá conter 
o valor do estoque final de mercadorias.  

Art. 5º . .................................................................................................. 

Parágrafo único. Com relação à DIEF retificadora, o contribuinte poderá proceder 
os ajustes diretamente nas Delegacias Regional da Fazenda Estadual ou por meio 
do portal de serviços no site da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda."  

Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no 
Diário Oficial do Estado.  

PAULO FERNANDO MACHADO  

Secretário Executivo de Estado a Fazenda 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 16, DE 12 DE AGOSTO DE 2003 

 Publicado no DOE(Pa) 14.08.03 

 Revogada pela IN 017/04, efeitos a partir de 08.10.04. 

Disciplina procedimentos para distribuição e 
controle da Nota Fiscal Avulsa - NFA e dos 
formulários contínuos para emissão e 
impressão simultânea de NFA. 

http://www.sefa.pa.gov.br/legislacao/interna/instrucao_normativa/in2003_00004.pdf
http://www.sefa.pa.gov.br/legislacao/interna/instrucao_normativa/in2003_00004.pdf
http://www.sefa.pa.gov.br/legislacao/interna/instrucao_normativa/in2004_00017.pdf


O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei, e tendo em vista a necessidade de 
estabelecer procedimentos a serem adotados quando da distribuição e efetivo controle 
da Nota Fiscal Avulsa - NFA e dos formulários contínuos para emissão e impressão 
simultânea de NFA, 

RESOLVE:  

Art. 1º A Nota Fiscal Avulsa - NFA será solicitada pelas Delegacias Regionais da 
Fazenda Estadual e Inspetorias Fazendárias à Divisão de Controle de Documentos 
Fiscais - DOFIS, bem como os formulários contínuos para emissão e impressão 
simultânea de Nota Fiscal Avulsa - NFA. 

Parágrafo único. Compete ao Delegado Regional da Fazenda Estadual e ao 
Inspetor Fazendário o controle dos documentos previstos no caput e a distribuição aos 
servidores fazendários citados no inciso XIII do art. 347 do Regulamento do ICMS, 
aprovado pelo Decreto nº 4.676, de 18 de junho de 2001, lotados na respectiva 
Delegacia Regional da Fazenda Estadual e Inspetoria Fazendária. 

Art. 2º A NFA de emissão automatizada, série 1, utilizada nas unidades da 
Secretaria Executiva de Estado da Fazenda - SEFA, será numerada, exclusivamente, 
pelo Sistema Integrado de Administração Tributária - SIAT, no ato de sua geração, em 
ordem seqüencial crescente de 1 a 999.999. 

Parágrafo único. A numeração deverá ser reiniciada com a mesma designação 
de série quando atingir o número 999.999. 

Art. 3º A emissão da NFA, de forma automatizada, será autorizada em módulo 
específico do SIAT, sendo vedada sua reimpressão. 

Art. 4º A autenticidade da NFA, emitida de forma automatizada, dar-se-á, 
exclusivamente, por meio de consulta ao banco de dados da SEFA e pela utilização de 
produtos de decodificação do código de segurança constante da referida NFA.  

Art. 5º A NFA, emitida de forma automatizada, deverá ser cancelada no SIAT 
pelo servidor fazendário emitente, nas seguintes hipóteses: 

I - erro no preenchimento: código 1; 

II - formulário danificado: código 2; 

III - extravio: código 3. 

§ 1º A homologação de cancelamento da NFA de que trata o caput somente será 
efetuada pelo titular da Agência, do Posto Fiscal e da unidade da Inspetoria 
Fazendária, devendo ser retidas todas as suas vias, excetuada a hipótese de extravio. 

§ 2º Na hipótese de extravio da NFA, emitida de forma automatizada, e dos 
formulários contínuos, deverá ser comunicado, no mesmo dia do conhecimento, pelo 
titular da Agência, do Posto Fiscal e da unidade da Inspetoria Fazendária ao 
respectivo Delegado Regional da Fazenda Estadual ou Inspetor Fazendário, instruindo 
o expediente com o Boletim de Ocorrência. 

§ 3º O titular da Delegacia Regional da Fazenda Estadual ou Inspetoria 
Fazendária encaminhará o expediente devidamente instruído ao Secretário Executivo 
de Estado da Fazenda, que autorizará a publicação, no Diário Oficial do Estado - DOE, 
do ato declaratório de inidoneidade da NFA, que tenha sido extraviada, tornando-a 
sem validade jurídica. 

Art. 6º A NFA, de emissão manual, utilizada nas unidades da SEFA: 



I - será numerada em ordem seqüencial crescente de 1 a 999.999, sendo 
reiniciada quando atingir este último número; 

II - terá sua inclusão no sistema de informática da SEFA, no prazo máximo de 30 
(trinta) dias, contado da data de sua emissão. 

Art. 7º O disposto no art. 5º aplica-se, no que couber, a NFA de emissão manual 
e aos formulários contínuos, observado, ainda, o procedimento previsto no § 2º do art. 
354 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 4.676, de 18 de junho de 
2001. 

Parágrafo único. Na hipótese de cancelamento da NFA, de emissão manual, e 
dos formulários contínuos observar-se-á sua inclusão no sistema de informática da 
SEFA, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contado da data da ocorrência, utilizando-
se os mesmos códigos previstos no caput do art. 5º. 

Art. 8º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no 
Diário Oficial do Estado. 

PAULO FERNANDO MACHADO 

Secretário Executivo de Estado da Fazenda 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 017, DE 13 DE AGOSTO DE 2003  

 Publicado no DOE(Pa) 14.8.03. 

Prorroga o prazo de entrega da Declaração 
de Informações Econômico-Fiscais - DIEF, 
relativamente ao mês de julho de 2003.  

O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso da 
competência que lhe é conferida por Lei e tendo em vista problemas no Sistema 
Operacional do Servidor de Internet,  

RESOLVE:   

Art. 1º O prazo de entrega da Declaração de Informações Econômico-Fiscais - 
DIEF de que trata o art. 4º, inciso I, da Instrução Normativa nº 0004, de 18 de fevereiro 
de 2003, relativamente ao mês de julho de 2003, fica prorrogado até 18 de agosto de 
2003.  

Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no 
Diário Oficial do Estado.  

PAULO FERNANDO MACHADO  

Secretário Executivo de Estado a Fazenda 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 0018, DE 22 DE SETEMBRO DE 2003  

 Publicado no DOE(Pa) 24.09.03. 

 Efeitos a partir 01.10.03. 

Dispõe sobre o percentual de margem de 
valor agregado a que se refere o § 4º do art. 

http://www.sefa.pa.gov.br/legislacao/interna/instrucao_normativa/in2003_00004.pdf
http://www.sefa.pa.gov.br/legislacao/interna/instrucao_normativa/in2003_00004.pdf


680 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo 
Decreto nº 4.676, de 18 de junho de 2001.  

O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso da 
competência que lhe é conferida por Lei, e  

Considerando o § 4º do art. 680 do Regulamento do Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, aprovado pelo Decreto n.º. 
4.676, de 18 de junho de 2001;  

Considerando o Convênio ICMS 84, de 28 de junho de 2002, e ICMS 125, de 20 
de setembro de 2002, que altera o Convênio ICMS 03, de 16 de abril de 1999, 
relativamente a percentuais de margem de valor agregado, para as operações com 
combustíveis e lubrificantes, derivados ou não de petróleo;  

Considerando o Convênio ICMS 91, de 28 de junho de 2002, que estabelece 
percentuais de margem de valor agregado para as operações com combustíveis e 
lubrificantes, derivados ou não de petróleo,  

RESOLVE:   

Art. 1º Nas operações promovidas por estabelecimento fabricante ou importador, 
relativamente às saídas subseqüentes com gasolina, diesel e gás liqüefeito de 
petróleo, e pelas distribuidoras de combustíveis, relativamente às saídas 
subseqüentes com álcool etílico hidratado combustível, a margem de valor agregado a 
que se refere o § 4o do artigo 680 do RICMS, aprovado pelo Decreto 4.676, de 18 de 
junho de 2001, será obtida na forma deste artigo.  

§ 1º A margem de valor agregado será obtida mediante aplicação da seguinte 
fórmula, a cada operação: MVA = {[PMPF x (1 - ALIQ)] / [(VFI + FSE) x (1 - AEAC)] - 
1} x 100, em relação ao fabricante ou importador, considerando-se:  

I - MVA: margem de valor agregado, expressa em percentual;  

II - PMPF: preço médio ponderado a consumidor final do combustível 
considerado, com ICMS incluso, praticado em cada unidade federada, expresso em 
moeda corrente nacional e apurado nos termos da cláusula quarta, exceto o seu inciso 
III, do Convênio ICMS 70, de 25 de julho de 1997;  

III - ALIQ: alíquota do ICMS aplicável à operação praticada pelo fabricante ou 
importador, salvo na hipótese de operação interestadual, em que assumirá o valor 
zero, e pela distribuidora de combustíveis, não se aplicando a ressalva na operação 
interestadual;  

IV - VFI: valor da aquisição pelo importador ou o valor da operação praticada 
pelo estabelecimento fabricante, pela distribuidora de combustíveis ou importador, 
sem ICMS, expresso em moeda corrente nacional;  

V - FSE: valor constituído pela soma do seguinte:  

a) frete sem ICMS, seguros, tributos, exceto o ICMS relativo a operação própria, 
contribuições e demais encargos, transferíveis ou cobrados do destinatário, expresso 
em moeda corrente nacional, nas operações com combustíveis derivados de petróleo, 
cujo sujeito passivo seja o fabricante ou importador;  

b) frete sem ICMS, seguros e demais encargos transferíveis ou cobrados do 
destinatário, expresso em moeda corrente nacional, nas operações com álcool etílico 
hidratado combustível;  



VI - AEAC: índice de mistura do álcool etílico anidro carburante na gasolina C, 
salvo quando se tratar de outro combustível, em que assumirá o valor zero.  

§ 2º O PMPF a que se refere o inciso II do parágrafo anterior será divulgado 
mediante Ato COTEPE publicado no Diário Oficial da União, o qual terá como base a 
pesquisa de preços realizada pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda ou por 
instituto de pesquisa idôneo, inclusive sob a responsabilidade da Agência Nacional do 
Petróleo - ANP ou outro órgão governamental.  

Art. 2º Na impossibilidade de aplicação do disposto no artigo anterior, o sujeito 
passivo por substituição tributária deverá utilizar os percentuais de margem de valor 
agregado estabelecidos nos arts. 3º, 4º e 5º, conforme o caso.  

Art. 3º Os percentuais de margem de valor agregado a serem aplicados, quando 
da composição da base de cálculo do imposto retido na fonte, são:  

I - na hipótese em que o sujeito passivo por substituição seja a distribuidora de 
combustíveis, como tal definida e autorizada pelo órgão federal competente:  

a) nas operações internas:  

1. gasolina automotiva e álcool anidro 18,50%;  

2. álcool hidratado 20,44%;  

3. óleo combustível 9,62%;  

b) nas operações interestaduais:  

1. gasolina automotiva e álcool anidro 69,28%;  

2. álcool hidratado, com alíquota de 7% 60,01%;  

3. álcool hidratado, com alíquota de 12% 51,41%;  

4. óleo combustível 36,42%;  

II - na hipótese em que o sujeito passivo por substituição seja produtor nacional 
de combustíveis, como tal definido e autorizado pelo órgão federal competente:  

a) nas operações internas:  

1. gasolina automotiva 88,64%;  

2. óleo diesel 37,92%;  

3. gás liqüefeito de petróleo - GLP 97,38%;  

4. óleo combustível 29,76%;  

b) nas operações interestaduais:  

1. gasolina automotiva 169,49%;  

2. óleo diesel 66,17%;  

3. gás liqüefeito de petróleo - GLP 137,81%;  

4. óleo combustível 56,34%;  

III - na hipótese em que o sujeito passivo por substituição seja importador:  

a) nas operações internas:  

1. gasolina automotiva 88,64%;  

2. óleo diesel 37,92%;  

3. gás liqüefeito de petróleo - GLP 97,38%;  

b) nas operações interestaduais:  



1. gasolina automotiva 169,49%;  

2. óleo diesel 66,17%;  

3. gás liqüefeito de petróleo - GLP 137,81%;  

IV - em relação aos demais produtos não abrangidos pelos incisos I e II, 
contemplados com a não incidência prevista no art. 155, § 2º, X, "b", da Constituição 
Federal:  

a) nas operações internas 30,00%;  

b) nas operações interestaduais, quando:  

1. a alíquota interna do produto for 17% 56,63%;  

2. a alíquota interna do produto for 25% 73,33%;  

3. a alíquota interna do produto for 30% 85,71%;  

V - em relação aos demais produtos não referidos nos incisos anteriores 30,00%.  

Art. 4º Para efeito do disposto nos incisos I e II do artigo anterior, na hipótese do 
produtor nacional de combustíveis praticar venda sem computar no respectivo preço o 
valor:  

I - integral da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE, nela 
incluída a parcela relativa às contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, nos 
termos do art. 8º da Lei nº 10.336, de 19 de dezembro de 2001, aplicar-se-ão os 
percentuais constantes no § 1º;  

II - da parcela relativa às contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS embutida 
no valor da CIDE, nos termos do art. 8º da Lei nº 10.336, de 19 de dezembro de 2001, 
aplicar-se-ão os percentuais constantes no § 2º;  

III - da CIDE, sem que nesta esteja incluída a parcela relativa às contribuições 
para o PIS/PASEP e a COFINS, nos termos do art. 8º da Lei nº 10.336, de 19 de 
dezembro de 2001, aplicar-se-ão os percentuais constantes no § 3º.  

§ 1º Os percentuais a que se refere o inciso I do caput são:  

I - na hipótese em que o sujeito passivo por substituição seja a distribuidora de 
combustíveis, como tal definida e autorizada pelo órgão federal competente:  

a) nas operações internas:  

1. gasolina automotiva e álcool anidro 18,50%;  

2. álcool hidratado 36,20%;  

3. óleo combustível 9,62%;  

b) nas operações interestaduais:  

1. gasolina automotiva e álcool anidro 69,28%;  

2. álcool hidratado, com alíquota de 7% 74,11%;  

3. álcool hidratado, com alíquota de 12% 64,71%;  

4. óleo combustível 36,42%;  

II - na hipótese em que o sujeito passivo por substituição seja produtor nacional 
de combustíveis, como tal definido e autorizado pelo órgão federal competente:  

a) nas operações internas:  

1. gasolina automotiva 279,07%;  

2. óleo diesel 86,26%;  



3. gás liqüefeito de petróleo - GLP 138,81%;  

b) nas operações interestaduais:  

1. gasolina automotiva 441,53%;  

2. óleo diesel 124,41%;  

3. gás liqüefeito de petróleo - GLP 187,73%.  

§ 2º Os percentuais a que se refere o inciso II do caput são:  

I - na hipótese em que o sujeito passivo por substituição seja a distribuidora de 
combustíveis, como tal definida e autorizada pelo órgão federal competente:  

a) nas operações internas:  

1. gasolina automotiva e álcool anidro 16,94%;  

2. álcool hidratado 36,20%;  

3. óleo combustível 9,62%;  

b) nas operações interestaduais:  

1. gasolina automotiva e álcool anidro 55,92%;  

2. álcool hidratado, com alíquota de 7% 74,11%;  

3. álcool hidratado, com alíquota de 12% 64,71%;  

4. óleo combustível 36,42%;  

II - na hipótese em que o sujeito passivo por substituição seja produtor nacional 
de combustíveis, como tal definido e autorizado pelo órgão federal competente:  

a) nas operações internas:  

1. gasolina automotiva 140,75%;  

2. óleo diesel 62,42%;  

3. gás liqüefeito de petróleo - GLP 105,27%;  

b) nas operações interestaduais:  

1. gasolina automotiva 243,92%  

2. óleo diesel 95,69%;  

3. gás liqüefeito de petróleo - GLP 147,31%.  

§ 3º Os percentuais a que se refere o inciso III do caput são:  

I - na hipótese em que o sujeito passivo por substituição seja a distribuidora de 
combustíveis, como tal definida e autorizada pelo órgão federal competente:  

a) nas operações internas:  

1. gasolina automotiva e álcool anidro 16,94%;  

2. álcool hidratado 25,32%;  

3. óleo combustível 9,62%;  

b) nas operações interestaduais:  

1. gasolina automotiva e álcool anidro 55,92%;  

2. álcool hidratado, com alíquota de 7% 66,50%;  

3. álcool hidratado, com alíquota de 12% 57,55%;  



4. óleo combustível 36,42%;  

II - na hipótese em que o sujeito passivo por substituição seja produtor nacional 
de combustíveis, como tal definido e autorizado pelo órgão federal competente:  

a) nas operações internas:  

1. gasolina automotiva 197,03%;  

2. óleo diesel 58,17%;  

3. gás liqüefeito de petróleo - GLP 97,38%;  

b) nas operações interestaduais:  

1. g 

asolina automotiva 324,33%  

2. óleo diesel 90,56%;  

3. gás liqüefeito de petróleo 137,81%.  

Art. 5º Para efeito do disposto no inciso III do art. 3º, na hipótese do importador 
realizar operações de importação com a exigibilidade suspensa ou sem pagamento do 
valor:  

I - integral da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE, nela 
incluída a parcela relativa às contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, nos 
termos do art. 8º da Lei nº 10.336, de 19 de dezembro de 2001, aplicar-se-ão os 
seguintes percentuais:  

a) nas operações internas:  

1. gasolina automotiva 279,07%;  

2. óleo diesel . 86,26%;  

3. gás liqüefeito de petróleo - GLP 138,76%;  

b) nas operações interestaduais:  

1. gasolina automotiva 441,53%  

2. óleo diesel 124,41%;  

3. gás liqüefeito de petróleo - GLP 187,67%;  

II - da parcela relativa às contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS embutida 
no valor da CIDE, nos termos do art. 8º da Lei nº 10.336, de 19 de dezembro de 2001, 
aplicar-se-ão os seguintes percentuais:  

a) nas operações internas:  

1. gasolina automotiva 140,75%;  

2. óleo diesel 62,42%;  

3. gás liqüefeito de petróleo - GLP 105,23%;  

b) nas operações interestaduais:  

1. gasolina automotiva 243,92%;  

2. óleo diesel 95,69%;  

3. gás liqüefeito de petróleo - GLP 147,26%;  

III - da CIDE, sem que nesta esteja incluída a parcela relativa às contribuições 
para o PIS/PASEP e a COFINS, nos termos do art. 8º da Lei nº 10.336, de 19 de 
dezembro de 2001, aplicar-se-ão os seguintes percentuais:  



a) nas operações internas:  

1. gasolina automotiva 197,03%;  

2. óleo diesel 58,17%;  

3. gás liqüefeito de petróleo - GLP 97,34%;  

b) nas operações interestaduais:  

1. gasolina automotiva 324,33%  

2. óleo diesel 90,56%;  

3. gás liqüefeito de petróleo - GLP 137,76%.  

Art. 6º Fica revogada a Instrução Normativa nº 10, de 8 de março de 2002.  

Art. 7º Esta instrução normativa entra em vigor na data de sua publicação no 
Diário Oficial do Estado, produzindo efeitos a partir 1º de outubro de 2002.  

PAULO FERNANDO MACHADO  

Secretário Executivo de Estado da Fazenda 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 0020, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2003  

 Publicada no DOE(Pa) de 12.12.03. 

Prorroga o prazo de entrega da Declaração 
de Informações Econômico-Fiscais - DIEF, 
relativamente ao mês de novembro de 2003. 

A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE ESTADO DA FAZENDA, no uso da 
competência que lhe é conferida por Lei e tendo em vista problemas no Sistema 
Operacional do Servidor de Internet,  

RESOLVE:   

Art. 1º O prazo de entrega da Declaração de informações Econômico-Fiscais - 
DIEF de que trata o art. 4º, inciso I, da Instrução Normativa nº 0004, de 18 de fevereiro 
de 2003, relativamente ao mês de novembro de 2003, fica prorrogado até 12 de 
dezembro de 2003.  

Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no 
Diário Oficial do Estado.  

MARIA RUTE TOSTES DA SILVA  

Secretária Executiva de Estado da Fazenda, em exercício 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 0021 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2003  

 Publicada no DOE(Pa) de 17.12.03. 

Altera dispositivo da Instrução Normativa nº 
0008, de 26 de fevereiro de 2002.  

http://www.sefa.pa.gov.br/legislacao/interna/instrucao_normativa/in2002_00010.pdf
http://www.sefa.pa.gov.br/legislacao/interna/instrucao_normativa/in2003_00004.pdf
http://www.sefa.pa.gov.br/legislacao/interna/instrucao_normativa/in2003_00004.pdf


A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE ESTADO DA FAZENDA, em exercício, no 
uso de suas atribuições legais,  

RESOLVE:   

Art. 1º Ficam acrescentadas ao Anexo de que trata o art. 1º da Instrução 
Normativa nº 0008, de 26 de fevereiro de 2002, que estabelece procedimentos com 
relação do atendimento aos contribuintes jurisdicionados à Delegacia Especial de 
Substituição Tributária, as empresas relacionadas no Anexo Único desta Instrução.  

Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no 
Diário Oficial do Estado.  

MARIA RUTE TOSTES DA SILVA  

Secretária Executiva de Estado da Fazenda, em exercício 

ANEXO ÚNICO 

RELAÇÃO DOS CONTRIBUINTES DA DELEGACIA ESPECIAL DE SUBSTITUIÇÃO 
TRIBUTÁRIA 

CNPJ INSC. 
ESTADUAL 

R.F. NOME EMPRESARIAL MUNICÍPIO SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

04780146/ 0005-81 15.227.667- 0 1ª PDV Brasil Combustíveis e 
LubrificantesLtda 

Belém Ativo 

05524572/ 0004-36 15.233.075- 5 1ª Texaco Brasil Importação e 
Exportação Ltda 

Belém Ativo 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 0022, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2003 

 Publicada no DOE(Pa) de 30.12.03. 

Estabelece procedimentos relativos à 
pesquisa de situação econômico-fiscal e 
cadastral. 

O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

RESOLVE:  

Art. 1º Ressalvado o disposto no § 1º do art. 198 e art. 199 da Lei nº 5.172, de 
25 de outubro de 1966, o servidor fazendário, quando proceder à pesquisa de situação 
econômico-fiscal e cadastral concernentes aos tributos estaduais, a pedido do 
interessado, deverá observar o seguinte:  

I - o relatório e as consultas impressas serão fornecidas somente ao interessado, 
ao representante legal do estabelecimento ou a terceiro autorizado, este último dentro 
dos limites indicados pelo interessado;  

II - a solicitação da pesquisa a que se refere o caput far-se-á mediante a 
apresentação, em uma via, do formulário Solicitação de Pesquisa de Situação 
Econômico-Fiscal e Cadastral, conforme modelo anexo;  

http://www.sefa.pa.gov.br/legislacao/interna/instrucao_normativa/in2002_00008.pdf
http://www.sefa.pa.gov.br/legislacao/interna/instrucao_normativa/in2002_00008.pdf


III - para atendimento da solicitação, o formulário deverá estar com seus campos 
preenchidos sem emenda, rasura ou borrão, observando-se, ainda, na hipótese de 
pesquisa retirada:  

a) pelo próprio interessado, deverá conter a assinatura do mesmo, sendo em 
relação à pessoa jurídica a do sócio-gerente ou do representante legal do 
estabelecimento acompanhado, se for o caso, da cópia da procuração;  

b) por terceiro autorizado, deverá ser anexada cópia do documento de 
identidade do interessado ou do representante legal do estabelecimento, para 
conferência da assinatura do mesmo;  

IV - na hipótese de o interessado não possuir registro nos sistemas de cadastro 
integrados à SEFA, a solicitação também será acompanhada da cópia do documento 
de constituição da empresa ou do documento que comprove ser o mesmo proprietário 
do bem objeto de tributação;  

V - no momento da entrega da pesquisa, proceder-se-á:  

a) ao preenchimento do campo relativo aos dados do servidor responsável pelo 
atendimento da solicitação;  

a) à conferência da assinatura do recebedor, aposta no ato da retirada, à vista 
da apresentação de seu documento de identidade original.  

Art. 2º O formulário Solicitação de Pesquisa de Situação Econômico-Fiscal e 
Cadastral deverá ser arquivado pelo setor a quem compete o controle.  

Art. 3º As demais formalizações de solicitação de informação sobre a situação 
econômico-fiscal e cadastral sobre contribuintes de tributos estaduais não alcançadas 
por esta Instrução deverão ser submetidas à Consultoria Jurídica da Secretaria 
Executiva de Estado da Fazenda.  

Art. 4º O servidor fazendário que fornecer pesquisa de situação econômico-fiscal 
e cadastral sem observância das normas estabelecidas nesta Instrução estará sujeito 
à reparação dos danos causados, na forma prevista em lei.  

Art. 5º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no 
Diário Oficial do Estado. 

PAULO FERNANDO MACHADO 

Secretário Executivo de Estado da Fazenda 

ANEXO 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 0023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2003  

 Publicada no DOE(Pa) de 30.12.03. 

 Alterado pela IN 07/04. 

Dispõe sobre o parcelamento de créditos 
tributários referentes ao Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços 
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e 
de Comunicação - ICMS, e dá outras 
providências.  

http://www.sefa.pa.gov.br/legislacao/interna/instrucao_normativa/in2003_00022an0.pdf
http://www.sefa.pa.gov.br/legislacao/interna/instrucao_normativa/in2004_00007.pdf


O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei, e tendo em vista o disposto no art. 15 do 
Anexo XXIV do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 4.676, de 18 de 
junho de 2001,  

RESOLVE:   

Art. 1º Os créditos tributários referentes ao Imposto sobre Operações Relativas 
à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS poderão ser objeto de 
parcelamento no limite máximo de 60 (sessenta) parcelas, observadas as condições 
estabelecidas nesta Instrução Normativa, nas seguintes hipóteses:  

I - declarados periodicamente pelo sujeito passivo e formalizado nos termos do 
art. 12, parte final, da Lei nº 6.182, de 30 de dezembro de 1998;  

II - formalizados mediante Auto de Infração e Notificação Fiscal - AINF;  

III - relativos à importação de bens para integrar o ativo imobilizado de 
estabelecimento importador;  

IV - relativos à importação de matéria-prima por estabelecimento industrial 
importador;  

V - declarados em denúncia espontânea pelo sujeito passivo;  

VI - provenientes das operações de substituição tributária interna e interestadual.  

§ 1º Após análise econômico e financeira e a critério do Secretário Executivo de 
Estado da Fazenda, com exceção do disposto no inciso VI, o limite máximo de 
parcelas poderá ser ampliado em até 120 (cento e vinte) meses.  

§ 2º O valor de cada parcela não poderá ser inferior a:  

I - 50 Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF-PA, para 
estabelecimentos enquadrados no Regime Simplificado do ICMS;  

II - 100 Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF-PA, para os demais 
estabelecimentos, com exceção do disposto no inciso seguinte;  

III - 10.000 Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF-PA, no 
parcelamento de créditos tributários provenientes de ICMS por substituição tributária 
em operações interestaduais promovidas pelos contribuintes responsáveis.  

Art. 2º O pedido de parcelamento implica confissão irretratável do débito fiscal e 
expressa renúncia a qualquer impugnação ou recurso, administrativo ou judicial, bem 
como desistência do que tenha sido interposto, conforme o disposto no § 1º, do art. 
51, da Lei nº 6.182, de 30 de dezembro de 1998.  

Parágrafo único. O pedido de parcelamento deverá, obrigatoriamente, 
contemplar a totalidade dos débitos fiscais.  

Art. 3º O pedido de parcelamento deverá ser dirigido à autoridade competente 
para apreciá-lo, conforme a natureza e o valor do crédito tributário, ficando a critério da 
mesma o seu atendimento e a fixação do número de parcelas em que o débito será 
desdobrado.  

Parágrafo único. A aprovação do parcelamento fica condicionada a regularidade 
na entrega do documento "Declaração de Informações Econômico-Fiscais - DIEF".  

Art. 4º É competente para apreciar o pedido de parcelamento:  



I - o Delegado Regional da Fazenda Estadual da circunscrição do sujeito 
passivo, quando o valor total do crédito tributário a ser parcelado for igual ou inferior a 
50.000 (cinqüenta mil)UPF-PA;  

II - o Secretário Executivo de Estado da Fazenda:  

a) quando o valor total do crédito tributário a ser parcelado for superior ao limite 
fixado no inciso anterior;  

Redação dada à alínea "b", II do art. 4º pela IN 07/04, efeitos a partir de 22.03.04. 

b) independentemente do valor do crédito tributário, na hipótese de:  

1. importação de bens para integrar o ativo imobilizado do estabelecimento 
importador;  

2. concessão de novo parcelamento de crédito tributário formalizado mediante 
Auto de Infração e Notificação Fiscal. 

Redação original, efeitos até 21.03.04. 

b) independentemente do valor do crédito tributário, na hipótese de 
importação de bens para integrar o ativo imobilizado do 
estabelecimento importador.  

Art. 5º O pedido de parcelamento, a ser encaminhado à autoridade competente, 
será formalizado mediante o preenchimento de formulário próprio, conforme modelo 
Anexo I, ou pelo portal de serviços da Secretária Executiva de Estado da Fazenda, em 
2 (duas) vias, e instruído com cópia do documento de formalização do crédito 
tributário, quando houver.  

§ 1º A autoridade competente poderá solicitar documentação complementar que 
julgar necessária para a análise da situação econômico-financeira do sujeito passivo.  

§ 2º Enquanto não deferido o parcelamento, o sujeito passivo fica obrigado a 
recolher, a cada 30 (trinta) dias, contados da data da protocolização, o valor 
correspondente à parcela subseqüente, conforme o montante do crédito tributário e o 
prazo solicitado.  

§ 3º O não cumprimento do disposto neste artigo implicará no indeferimento do 
pedido, ficando vedado novo pedido de parcelamento para o mesmo crédito tributário.  

Art. 6º Considera-se valor total do crédito tributário para efeito de pedido de 
parcelamento:  

I - o formalizado nos termos do art. 12, parte final, da Lei nº 6.182, de 30 de 
dezembro de 1998: o montante do imposto não pago declarado pelo sujeito passivo e 
os acréscimos decorrentes da mora, conforme o disposto no art. 6º, incisos II e III e § 
1º, da Lei nº 6.182, de 30 de dezembro de 1998;  

II - o formalizado mediante Auto de Infração e Notificação Fiscal - AINF: o valor 
total lançado e os acréscimos decorrentes da mora, conforme o disposto no art. 6º, 
incisos II e III, da Lei nº 6.182, de 30 de dezembro de 1998; 

III - o valor do ICMS incidente na operação de importação, observado o disposto 
no art. 15, V, e art. 29 da Lei nº 5.530, de 13 de janeiro de 1989;  

IV - o formalizado através de denúncia espontânea pelo sujeito passivo e os 
acréscimos decorrentes da mora, conforme o disposto no art. 6º, incisos I, II e III, da 
Lei nº 6.182, de 30 de dezembro de 1998.  

Art. 7º Para o cálculo do valor total do crédito tributário e apuração dos juros de 
mora, a contagem dos prazos é efetuada considerando-se o mês calendário, isto é, o 
período de tempo compreendido entre o dia 1º (primeiro) de cada mês até o último dia 
do mesmo mês, inclusive.  



Art. 8º O crédito tributário objeto de parcelamento, nos termos desta Instrução 
Normativa, será consolidado na data da concessão, deduzido o valor dos 
recolhimentos efetuados como antecipação, na forma do disposto no § 2º do art. 5º, e 
dividido pelo número de parcelas restantes.  

Art. 9º O valor de cada parcela mensal, por ocasião do pagamento, será 
acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e 
de Custódia - SELIC, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do 
deferimento até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) 
relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado, conforme disposto 
no § 2º, do art. 6º, da Lei nº 6.182, de 30 de dezembro de 1998.  

Art. 10. Implicará imediata revogação do parcelamento, independente de 
comunicação prévia, ficando o saldo devedor automaticamente vencido, nas seguintes 
hipóteses:  

I - o não pagamento de 3 (três) parcelas consecutivas ou não ou o não 
pagamento da última parcela;  

II - o não pagamento por 2 (dois) meses consecutivos ou não do imposto 
declarado periodicamente pelo sujeito passivo, conforme art. 12, parte final, da Lei nº 
6.182, de 30 de dezembro de 1998.  

Parágrafo único. Na ocorrência da hipótese prevista no caput, o saldo 
remanescente será inscrito em Dívida Ativa, conforme o disposto no art. 52 da Lei nº 
6.182, de 30 de dezembro de 1998.  

Art. 11. O pagamento será efetuado por meio de Documento de Arrecadação 
Estadual - DAE em instituição bancária arrecadadora credenciada junto a Secretaria 
Executiva de Estado da Fazenda.  

§ 1º O pagamento de duas parcelas em atraso somente será admitido até a data 
fixada para o pagamento da terceira parcela vincenda imediatamente posterior 
àquelas não pagas, relativamente ao inciso I do artigo anterior.  

§ 2º Na hipótese de pagamento em valor superior à parcela devida, a diferença 
será automaticamente compensada na parcela imediatamente seguinte.  

Art. 12. Cada estabelecimento do mesmo titular é considerado autônomo para 
os efeitos de concessão de parcelamento de crédito tributário. 

Redação dada ao § 1º do art. 12 pela IN 07/04, efeitos a partir de 22.03.04. 

§ 1º Não será concedido novo parcelamento de crédito tributário enquanto o 
anterior não estiver integralmente quitado, com exceção da hipótese prevista no inciso 
II do art. 1º. 

Redação original, efeitos até 21.03.04. 

§ 1º Não será concedido novo parcelamento de crédito tributário 
enquanto o anterior, dentre as hipóteses previstas no caput do art. 
1º, não tiver integralmente quitado.  

§ 2º O reparcelamento de crédito será admitido para inclusão de novos débitos, 
para alteração do número de parcelas e outras hipóteses, a critério da autoridade 
competente.  

§ 3º Na hipótese prevista no § 1º do art. 1º, o reparcelamento somente será 
admitido para a inclusão de novos débitos.  

§ 4º Ressalvado o disposto no inciso I do art. 10, o deferimento do pedido de 
reparcelamento fica condicionado a não suspensão do recolhimento mensal do 
parcelamento em curso.  



Art. 13. O contribuinte deverá solicitar a Secretaria Executiva de Estado da 
Fazenda a liberação dos bens importados sem a exigência do pagamento do imposto, 
que será posteriormente objeto de pedido de parcelamento.  

§ 1º A liberação do bem a que se refere o caput será efetivada através de 
documento próprio, conforme modelo Anexo II.  

§ 2º O contribuinte deverá providenciar o pedido de parcelamento dentro do 
prazo de 5 (cinco) dias, contado da data do desembaraço aduaneiro, caso contrário, 
além do tributo devido, ficará sujeito a imposição de multa, correção monetária e 
acréscimos decorrentes da mora.  

§ 3º O Termo de Liberação será emitido em 2 (duas) vias, com a seguinte 
destinação:  

I - a 1ª via pertence ao contribuinte importador; 

II - a 2ª via será entregue pelo importador ao servidor do fisco estadual da área 
aduaneira, no momento do desembaraço.  

§ 4º A 2ª via do documento previsto no parágrafo anterior será encaminhada ao 
Núcleo de Tributação e Estudos Econômicos - NTE, após o preenchimento do quadro 
correspondente à data do desembaraço aduaneiro e identificação do servidor.  

Art. 14. O valor a ser creditado pelo estabelecimento importador de bens 
destinados ao ativo imobilizado é o previsto no inciso III do art. 6º, devendo ser 
apropriado no mês do deferimento do pedido de parcelamento.  

Art. 15. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no 
Diário Oficial do Estado, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro até 31 de julho de 
2004.  

PAULO FERNANDO MACHADO  

Secretário Executivo de Estado da Fazenda 

ANEXO I 

Anverso 

 

Governo do Estado do Pará 
Secretaria Especial de Estado de Gestão 
Secretaria Executiva da Fazenda 

 
PEDIDO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO 

FISCAL – ICMS 

O contribuinte, abaixo identificado, requer, nos termos da Instrução Normativa nº , de de de 2003, 
parcelamento do(s) débito(s) fiscal(is) relativo ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação 
- ICMS e declara estar ciente que: 

1 O presente pedido implica confissão irretratável do débito fiscal e expressa renúncia a qualquer 
impugnação ou recurso, administrativo ou judicial, bem como desistência do que tenha sido interposto, 
conforme disposto no § 1º, do art. 51, da Lei nº 6.182, de 30 de dezembro de 1998. 

2 Implicará imediata revogação do parcelamento, ficando o saldo devedor automaticamente vencido, 
devendo o saldo remanescente ser inscrito em Dívida Ativa, conforme o art. 52, da Lei nº 6.182/98. 

 o não pagamento de 3 (três) parcelas, consecutivas ou não, ou o não pagamento da última 
parcela. 

 o não pagamento por 2 (dois) meses, consecutivos ou não, do valor declarado periodicamente 
pelo sujeito passivo, conforme o art. 12, parte final, da Lei n.º 6.182, de 30 de dezembro de 1998. 

3 Enquanto não deferido o parcelamento, o sujeito passivo fica obrigado a recolher, a cada 30 (trinta) dias, 
contados da data da protocolização, o valor correspondente à parcela subsequente, conforme o montante 
do crédito tributário e o prazo solicitado. 

4 O valor de cada parcela mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa 
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, acumulada mensalmente, 
calculados a partir da data do deferimento até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) 
relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado, conforme o disposto no § 2º do art. 6º 



da Lei nº 6.182, de 30 de dezembro de 1998 

4 Não será concedido novo parcelamento de crédito tributário enquanto o anterior não tiver integralmente 
quitado. 

5 O reparcelamento de crédito tributário será admitido,  a critério da autoridade fazendária competente, para 
inclusão de novos débitos, para alteração do número de parcelas e outras hipóteses, observado o disposto 
no § 3º do art. 12. 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 
RAZÃO SOCIAL, FIRMA OU NOME: 

INSC. ESTADUAL: CGC/CPF: 

ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL: COD.ATIV.: 

LOGRADOURO E NÚMERO: 

BAIRRO: FONE/FAX/E-MAIL: MUNICÍPIO: 

 
CARACTERÍSTICAS DO PEDIDO DE PARCELAMENTO 

DECLARADO PERIODICAMENTE PELO SUJEITO PASSIVO 

PERÍODO DE APURAÇÃO  

TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO  

Nº DE PARCELAS SOLICITADAS  
AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO FISCAL OU DÍVIDA ATIVA DO ESTADO 

NÚMERO DO AINF   

TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO  

Nº DE PARCELAS SOLICITADAS  
IMPORTAÇÃO 

NÚMERO DA DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO  

TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO  

Nº DE PARCELAS SOLICITADAS  
PARASIMPLES 

PERÍODO DE APURAÇÃO  

TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO  

Nº DE PARCELAS SOLICITADAS  
REPRESENTANTE LEGAL DO CONTRIBUINTE 

NOME DATA DO PEDIDO: ASSINATURA 

 
verso 

RESERVADO AO FISCO 

Defiro o presente pedido de parcelamento em ................................. parcelas mensais, iguais e sucessivas, 
nas condições abaixo especificadas: 

TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO   

TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO 
CONSOLIDADO 

 

 
Nº DA PARCELA VALOR DA 

PARCELA 
DATA DO VENC. VLR. PARC. ATUALIZADA  DATA DO 

PGTº. 

     

     

     

     

     

     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Informação complementar: 

Indefiro o presente pedido de parcelamento em decorrência de: 
 
 
 
 

PROTOCOLO  
 

Belém(Pa), .............. de ........................... de ............ 
 
 
 
 

Autoridade responsável 
 

CIÊNCIA DO CONTRIBUINTE 
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DATA DA CIÊNCIA: ASSINATURA 

 

ANEXO II 

TERMO DE LIBERAÇÃO DE MERCADORIA Nº 

Nº DA DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO: 

DESCRIÇÃO DA MERCADORIA 
CLASSIFICAÇÃO 

TARIFÁRIA 
QUANTIDADE 

   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

 
IMPORTADOR  

RAZÃO SOCIAL, FIRMA, NOME : 
 

INSC. ESTADUAL: 
 

ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL: 
 

LOGRADOURO E NÚMERO: 
 

BAIRRO: 
 

FONE/FAX/E-MAIL: 

CONTEXTO 

As mercadorias acima especificadas estão por este termo autorizadas ao desembaraço aduaneiro sem o 
prévio recolhimento do ICMS relativo a importação. Fica o contribuinte obrigado a solicitar a Secretaria 
Executiva da Fazenda o parcelamento do crédito tributário no prazo de 5 (cinco) dias, contado da data do 
desembaraço aduaneiro, nos termos previstos na Instrução normativa nº.......... de   de       de 2003. Este 
termo será expedido em 2 (duas) vias, sendo que uma das vias será entregue pelo contribuinte ao servidor do 
fisco estadual, por ocasião da liberação da mercadoria.  

 
NOME E ASSINATURA DA AUTORIDADE FAZENDÁRIA NOME E ASSINATURA DO CONTRIBUINTE 

NOME:   
 

COORDENADOR DO NTE 

NOME:  
  

CARGO:  CARGO: 

 

ESPAÇO A SER PREENCHIDO PELA AUTORIDADE FISCAL DA FAZENDA ESTADUAL POR OCASIÃO 
DO DESEMBARAÇO ADUANEIRO. 

 

DATA DO DESEMBARAÇO ADUANEIRO NOME E ASSINATURA DO SERVIDOR 

 
Belém(PA),________/___________/________ 

NOME: 
 
MATRÍCULA Nº: 

 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 0024, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2003 

 Publicada no DOE(Pa) de 30.12.03. 

Aprova a tabela de valores e o calendário de 
vencimentos referentes ao Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, 
para o exercício fiscal de 2004, e dá outras 
providências. 



O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei, e tendo em vista o disposto nos arts. 8º e 
10 da Lei nº 6.017, de 30 de dezembro de 1996, com nova redação dada pelas Leis nº 
6.278, de 29 de dezembro de 1999, e 6.427, de 27 de dezembro de 2001, 

RESOLVE:  

Art. 1º Ficam aprovados a tabela de valores e o calendário de vencimentos, 
constantes, respectivamente, dos Anexos I e II desta Instrução Normativa, referentes 
ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, a viger no exercício 
fiscal de 2004.  

Parágrafo único. Tratando-se de aeronaves e embarcações de todos os tipos, o 
vencimento será em 30 de junho de 2004.  

Art. 2º O pagamento poderá ser efetuado:  

I - integralmente, em até 10 (dez) dias após a data de emissão da Guia de 
Recolhimento - GR para licenciamento do veículo automotor terrestre, ou;  

II - parcelado, em até 03 (três) parcelas, conforme estabelecido no calendário de 
vencimentos, constante do Anexo II.  

§ 1º É facultado ao contribuinte a antecipação do IPVA em datas anteriores às 
fixadas no calendário de vencimentos.  

§ 2º Os acréscimos decorrentes da mora, na hipótese do pagamento fora do 
prazo fixado, serão calculados levando-se em conta a data de validade da Guia de 
Recolhimento - GR.  

Art. 3º O recolhimento do IPVA será efetuado em documento próprio do 
Departamento de Trânsito do Estado do Pará - DETRAN.  

§ 1º O DETRAN disponibilizará em seu site, na internet, programa que permita o 
conhecimento do lançamento do tributo, como também para a impressão da Guia de 
Recolhimento - GR, para o pagamento do valor da parcela ou da cota única, junto aos 
agentes arrecadadores credenciados.  

§ 2º Fica facultado, aos contribuintes que não disponham de recursos 
tecnológicos para a operação de que trata o parágrafo anterior, procurar quaisquer 
unidades de atendimento desta Secretaria ou do DETRAN.  

Art. 4º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no 
Diário Oficial do Estado, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2004.  

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.  

PAULO FERNANDO MACHADO  

Secretário Executivo de Estado da Fazenda 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 0025, DE DEZEMBRO DE 2003 

 Publicada no DOE de 30.12.03. 

Estabelece prazos especiais de recolhimento 
do Imposto sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de 

http://www.sefa.pa.gov.br/legislacao/interna/instrucao_normativa/in2003_00024an1.pdf
http://www.sefa.pa.gov.br/legislacao/interna/instrucao_normativa/in2003_00024an2.pdf


Comunicação - ICMS, e dá outras 
providências. 

O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei, e tendo em vista o disposto no art. 113 do 
Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 
sobre Prestações de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação - ICMS, aprovado pelo Decreto nº 4.676, de 18 de junho de 2001,  

RESOLVE:   

Art. 1º Fica facultado aos contribuintes parcelar o pagamento do Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS resultante da 
apuração em seus livros fiscais, na forma prevista nesta Instrução Normativa.  

Parágrafo único. Excetuam-se do estabelecido neste artigo os contribuintes 
enquadrados no regime de substituição tributária nas operações interestaduais e no 
regime de que trata Anexo I, Capítulo IX do Regulamento do ICMS, aprovado pelo 
Decreto nº 4.676, de 18 de junho de 2001, assim como as operações de entrada de 
mercadorias no território do Estado com antecipação do pagamento do imposto, 
sujeitas ao recolhimento da diferença de alíquota, prazos especiais fixados em 
decretos e convênios aprovados no CONFAZ.  

Art. 2º O saldo devedor do imposto mencionado no artigo anterior poderá ser 
recolhido:  

I - até o dia 5 (cinco) do mês subseqüente ao fato gerador, o valor 
correspondente a 60% (sessenta por cento) do imposto devido;  

II - até o dia 20 (vinte) do mês subseqüente ao fato gerador, o valor 
correspondente a 40% (quarenta por cento) do imposto devido.  

Parágrafo único. Na hipótese dos dias referidos no caput recaírem em sábado, 
domingo ou feriado, ou não funcionar a rede bancária, o imposto será recolhido no 
primeiro dia útil subseqüente àqueles prazos.  

Art. 3º O imposto não recolhido nos prazos legais será corrigido com base na 
Unidade Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF-PA para pagamento de débitos 
tributários, acrescido das demais cominações legais.  

Art. 4º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no 
Diário Oficial do Estado, produzindo efeitos no período de 1º de janeiro a 31 de 
dezembro de 2004.  

PAULO FERNANDO MACHADO  

Secretário Executivo de Estado da Fazenda 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 0026, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2003 

 Publicada no DOE(Pa) de 30.12.03. 

 Efeitos até 31.12.04. 

Dispõe sobre o parcelamento de créditos 
tributários relativos ao Imposto sobre 



Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, 
e dá outras providências. 

O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei, e tendo em vista o disposto no art. 9-A do 
Decreto nº 5.789, de 27 de outubro de 2002, que dispõe sobre o parcelamento de 
créditos tributários relativos ao Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores - 
IPVA, e dá outras providências, com nova redação dada pelo Decreto nº 0172, de 26 
de maio de 2003, 

RESOLVE:  

Art. 1º Os créditos tributários relativos ao Imposto sobre Propriedade de 
Veículos Automotores - IPVA, não recolhidos até o exercício de 2003, poderão ser 
objeto de parcelamento, observadas as condições estabelecidas nesta Instrução 
Normativa, nas seguintes hipóteses:  

I - formalizado mediante Auto de Infração e Notificação Fiscal - AINF;  

II - declarado em denúncia espontânea pelo sujeito passivo.  

Art. 2º O pedido de parcelamento implica confissão irretratável do débito fiscal e 
expressa renúncia a qualquer impugnação ou recurso administrativo ou judicial, bem 
como desistência do que tenha interposto, conforme o disposto no § 1º do art. 51 da 
Lei nº 6.182, de 30 de dezembro de 1998.  

Art. 3º O pedido de parcelamento deverá ser dirigido à autoridade competente 
para apreciá-lo, ficando a seu critério o atendimento e a fixação do número de 
parcelas em que o débito será desdobrado, não podendo ser superior a 12 (doze) 
parcelas mensais, iguais e sucessivas.  

§ 1º O valor de cada parcela não poderá ser inferior a 50 (cinqüenta) Unidades 
Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF-PA.  

§ 2º Após análise econômico e financeira e a critério do Secretário Executivo de 
Estado da Fazenda, o limite máximo de parcelas poderá ser ampliado para 36 (trinta e 
seis) parcelas.  

Art. 4º É competente para apreciar o pedido de parcelamento:  

I - o Delegado Especial de Controle do IPVA, relativamente aos contribuintes 
domiciliados na Região Metropolitana de Belém;  

II - o Delegado Regional da Fazenda Estadual, nos demais casos.  

Art. 5º O pedido de parcelamento, a ser encaminhado à autoridade competente, 
será formalizado mediante o preenchimento de formulário próprio, em 2 (duas) vias, 
conforme modelo Anexo I, e instruído com os seguintes e principais documentos:  

I - comprovante de recolhimento da 1ª (primeira) parcela, no valor mínimo de 
10% (dez por cento) do montante do crédito tributário a ser parcelado;  

II - cópia do Certificado de Registro de Licenciamento de Veículos - CRLV;  

III - cópia da Carteira de Identidade e do Cadastro Nacional de Pessoa Física - 
CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do atual proprietário;  

IV - cópia do Contrato Social, quando o proprietário for pessoa jurídica não-
inscrita no Cadastro de Contribuintes do ICMS;  

V - comprovante de residência, quando o proprietário tratar-se de pessoa física;  



VI - procuração devidamente reconhecida, quando o pedido for efetuado por 
terceiros.  

§ 1º A autoridade competente poderá solicitar documentação complementar que 
julgar necessária para a análise.  

§ 2º Enquanto não deferido o parcelamento, o sujeito passivo fica obrigado a 
recolher, a cada 30 (trinta) dias, contados da data da protocolização, o valor 
correspondente à parcela subseqüente, conforme o montante do crédito tributário e o 
prazo solicitado.  

§ 3º O não-cumprimento do disposto neste artigo implicará no indeferimento do 
pedido, ficando vedado novo pedido de parcelamento para o mesmo crédito tributário.  

Art. 6º O crédito objeto de parcelamento será consolidado na data da 
concessão, deduzido o valor dos recolhimentos efetuados como antecipação, na forma 
do disposto no inciso I e no § 2º, todos do artigo anterior, e dividido pelo número de 
parcelas restantes.  

Art. 7º O valor de cada parcela mensal, por ocasião do pagamento, será 
acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e 
de Custódia - SELIC acumulada mensalmente, calculados a partir da data do 
deferimento até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) 
relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado, conforme o 
disposto no § 2º do art. 6º da Lei nº 6.182, de 30 de dezembro de 1998.  

Art. 8º Implicará imediata revogação do parcelamento, ficando o saldo devedor 
automaticamente vencido, nas seguintes hipóteses:  

I - o não pagamento de 2 (duas) parcelas mensais e consecutivas ou o não 
pagamento da última parcela;  

II - o não pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores - 
IPVA do exercício;  

III - a prática de qualquer ilícito fiscal, relativa ao imposto.  

§ 1º Na hipótese prevista no caput, o saldo remanescente será inscrito em 
Dívida Ativa, conforme disposto no art. 52 da Lei nº 6.182, de 30 de dezembro de 
1998.  

§ 2º Não será concedido novo parcelamento de crédito tributário enquanto o 
anterior não estiver integralmente quitado.  

§ 3º O reparcelamento de crédito tributário será admitido para inclusão de novos 
créditos, para alteração do número de parcelas e outras hipóteses, a critério do 
Secretário Executivo de Estado da Fazenda.  

§ 4º O requerente ou seu representante legal responderá civil e criminalmente 
pela idoneidade das informações prestadas no pedido de parcelamento.  

Art. 9º Considera-se valor total do crédito tributário para efeito de pedido de 
parcelamento:  

I - o formalizado mediante Auto de Infração e Notificação Fiscal - AINF e os 
acréscimos decorrentes da mora, conforme o disposto no art. 6º, incisos II e III, da Lei 
nº 6.182, de 30 de dezembro de 1998;  

II - o formalizado através de denúncia espontânea pelo sujeito passivo e os 
acréscimos decorrentes da mora, conforme o disposto no art. 6º, incisos I, II e III, da 
Lei nº 6.182, de 30 de dezembro de 1998.  

Art. 10. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no 
Diário Oficial do Estado, produzindo efeitos até 31 de dezembro de 2004. 



PAULO FERNANDO MACHADO 

Secretário Executivo de Estado da Fazenda 

  



ANEXO I 

 

Anverso 

 

Governo do Estado do Pará 
Secretaria Especial de Estado de Gestão 
Secretaria Executiva da Fazenda 

 
PEDIDO DE PARCELAMENTO DO IPVA 

O contribuinte, abaixo identificado, requer, nos termos da Instrução Normativa nº 013, de 30 de junho de 
2003, parcelamento do(s) crédito(s) tributário(s) relativo ao Imposto sobre Propriedade de Veículos 
Automotores - IPVA e declara estar ciente que: 

1 O presente pedido implica confissão irretratável do débito fiscal e expressa renúncia a qualquer 
impugnação ou recurso, administrativo ou judicial, bem como desistência do que tenha sido interposto, 
conforme o disposto no § 1º do art. 51 da Lei nº 6.182, de 30 de dezembro de 1998. 

2 Implicará imediata revogação do parcelamento, ficando o saldo devedor automaticamente vencido, 
devendo o saldo remanescente ser inscrito em Dívida Ativa, conforme o art. 52 da Lei nº 6.182, de 30 de 
dezembro de 1998, nas seguintes hipóteses: 
a) o não pagamento de 2 (duas) parcela mensais e consecutivas ou o não pagamento da última parcela; 
b) o não pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, do exercício; 
c) a prática de qualquer ilícito fiscal. 

3 O valor de cada parcela mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa 
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, acumulada mensalmente, 
calculados a partir da data do deferimento até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) 
relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado, conforme o disposto no § 2º do art. 6º 
da Lei nº 6.182, de 30 de dezembro de 1998. 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 
RAZÃO SOCIAL, FIRMA OU NOME: 

CARTEIRA DE IDENTIDADE: PJ/CNPJ: 

LOGRADOURO E NÚMERO: 

BAIRRO: FONE/FAX/E-MAIL: MUNICÍPIO: 

 
DADOS DO VEÍCULO 

MARCA  

MODELO  

Nº CHASSIS  

PLACAS Nº  

RENAVAM Nº  

ANO DE FABRICAÇÃO  
CARACTÉRISTICAS DO PARCELAMENTO 

ANO/EXERCICIO VENCIMENTO VALOR DO IPVA 

   

   

   

   

   

TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO  

 
CONTRIBUINTE E/OU REPRESENTANTE LEGAL COM FIRMA RECONHECIDA 

NOME DATA DO PEDIDO: ASSINATURA 

 
 
 
 
 



verso 

RESERVADO AO FISCO 

Defiro o presente pedido de parcelamento em .................parcelas mensais, iguais e sucessivas, nas 
condições abaixo especificadas: 

TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO   

TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSOLIDADO  

 
Nº DA  

PARCELA 
VALOR DA 
PARCELA 

DATA DO VENC. REDUÇÃO VLR.PARC. 
ATUALIZADA 

DATA DO 
PGTº. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
Informação complementar: 

Indefiro o presente pedido de parcelamento em decorrência de: 
 
 
 

PROTOCOLO  
 

Belém(Pa), .............. de ........................... de ............ 
 
 
 
 

Autoridade responsável 
 

CIÊNCIA DO CONTRIBUINTE E/OU REPRESENTANTE LEGAL 
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DATA DA CIÊNCIA: ASSINATURA 

 



INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 0027, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2003 

 Publicada no DOE(Pa) de 30.12.03. 

Altera dispositivo da Instrução Normativa nº 
0003, de 27 de janeiro de 2000. 

O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso de suas 
atribuições legais, 

RESOLVE:  

Art. 1º Ficam acrescentadas ao Anexo de que trata o art. 1º da Instrução 
Normativa nº 003, de 27 de janeiro de 2000, que estabelece procedimentos com 
relação do atendimento aos contribuintes jurisdicionados à Delegacia Especial de 
Grandes Contribuinte e dá outras providências, as empresas relacionadas no Anexo 
Único desta Instrução.  

Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no 
Diário Oficial do Estado, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2004. 

PAULO FERNANDO MACHADO 

Secretário Executivo de Estado da Fazenda 

ANEXO ÚNICO 

Relação dos Contribuintes da Delegacia Especial de Grandes Contribuintes 

CNPJ INSC. 
ESTADUAL 

R.F. NOME EMPRESARIAL MUNICÍPIO SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

04049497/0079-53 15.232.570-0 8ª Sociedade Comercial Irmãs 
Claudino S.A. – SOCIC 

Dom Eliseu Ativo 

04049497/0080-97 15.232.571-9 8ª Sociedade Comercial Irmãs 
Claudino S.A. – SOCIC 

Ulianópolis Ativo 

04049497/0052-33 15.072.486-1 3ª Sociedade Comercial Irmãs 
Claudino S.A. – SOCIC 

Marabá Ativo 

04049497/0057-48 15.081.319-8 3ª Sociedade Comercial Irmãs 
Claudino S.A. – SOCIC 

Tucuruí Ativo 

04049497/0042-61 15.081.994-3 10ª Sociedade Comercial Irmãs 
Claudino S.A. – SOCIC 

Altamira Ativo 

04049497/0040-08 15.083.323-7 8ª Sociedade Comercial Irmãs 
Claudino S.A. – SOCIC 

Paragominas Ativo 

04049497/0041-80 15.083.336-9 3ª Sociedade Comercial Irmãs 
Claudino S.A. – SOCIC 

Rondon do Pará Ativo 

04049497/0046-95 15.084.287-2 7ª Sociedade Comercial Irmãs 
Claudino S.A. – SOCIC 

Conceição do 
Araguaia 

Ativo 

04049497/0050-71 15.084.344-5 7ª Sociedade Comercial Irmãs 
Claudino S.A. – SOCIC 

Xinguara Ativo 

04049497/0044-23 15.086.203-2 13ª Sociedade Comercial Irmãs 
Claudino S.A. – SOCIC 

Tomé-Açu Ativo 

04049497/0056-67 15.100.735-7 3ª Sociedade Comercial Irmãs 
Claudino S.A. – SOCIC 

Tucuruí Ativo 

04049497/0062-05 15.130.187-5 6ª Sociedade Comercial Irmãs 
Claudino S.A. – SOCIC 

Abaetetuba Ativo 

04049497/0047-76 15.155.361-0 2ª Sociedade Comercial Irmãs 
Claudino S.A. – SOCIC 

S. Miguel do Guamá Ativo 

http://www.sefa.pa.gov.br/legislacao/interna/instrucao_normativa/in2000_00003.pdf
http://www.sefa.pa.gov.br/legislacao/interna/instrucao_normativa/in2000_00003.pdf


04049497/0051-52 15.163.540-4 3ª Sociedade Comercial Irmãs 
Claudino S.A. – SOCIC 

Parauapebas Ativo 

04049497/0045-04 15.167.886-3 7ª Sociedade Comercial Irmãs 
Claudino S.A. – SOCIC 

Redenção Ativo 

04049497/0061-24 15.185.209-0 13ª Sociedade Comercial Irmãs 
Claudino S.A. – SOCIC 

Tailândia Ativo 

04049497/0054-03 15.189.082-0 3ª Sociedade Comercial Irmãs 
Claudino S.A. – SOCIC 

Jacundá Ativo 

04049497/0053-14 15.197.488-8 3ª Sociedade Comercial Irmãs 
Claudino S.A. – SOCIC 

Marabá Ativo 

04049497/0037-02 15.202.779-3 1ª Sociedade Comercial Irmãs 
Claudino S.A. – SOCIC 

Belém Ativo 

04049497/0039-66 15.205.244-5 9ª Sociedade Comercial Irmãs 
Claudino S.A. – SOCIC 

Ananindeua Ativo 

04049497/0035-32 15.206.008-1 1ª Sociedade Comercial Irmãs 
Claudino S.A. – SOCIC 

Belém Ativo 

04049497/0063-96 15.211.144-1 6ª Sociedade Comercial Irmãs 
Claudino S.A. – SOCIC 

Moju Ativo 

04049497/0036-13 15.217.545-8 9ª Sociedade Comercial Irmãs 
Claudino S.A. – SOCIC 

Belém Ativo 

04049497/0058-29 15.218.171-7 3ª Sociedade Comercial Irmãs 
Claudino S.A. – SOCIC 

Novo Repartimento Ativo 

04049497/0043-42 15.222.808-0 10ª Sociedade Comercial Irmãs 
Claudino S.A. – SOCIC 

Uruará Ativo 

04049497/0060-43 15.229.247-0 3ª Sociedade Comercial Irmãs 
Claudino S.A. – SOCIC 

Goianésia do Pará Ativo 

04049497/0059-00 15.229.618-2 3ª Sociedade Comercial Irmãs 
Claudino S.A. – SOCIC 

Breu Branco Ativo 

04049497/0055-86 15.229.857-6 4ª Sociedade Comercial Irmãs 
Claudino S.A. – SOCIC 

Santarém Ativo 

04049497/0076-00 15.231.033-9 8ª Sociedade Comercial Irmãs 
Claudino S.A. – SOCIC 

Capitão Poço Ativo 

04049497/0071-04 15.231.034-7 8ª Sociedade Comercial Irmãs 
Claudino S.A. – SOCIC 

Mãe do Rio Ativo 

04049497/0069-81 15.230.740-0 6ª Sociedade Comercial Irmãs 
Claudino S.A. – SOCIC 

Barcarena Ativo 

04049497/0070-15 15.230.741-9 6ª Sociedade Comercial Irmãs 
Claudino S.A. – SOCIC 

Igarapé-Miri Ativo 

04049497/0066-39 15.230.177-1 4ª Sociedade Comercial Irmãs 
Claudino S.A. – SOCIC 

Santarém Ativo 

04049497/0067-10 15.230.474-6 7ª Sociedade Comercial Irmãs 
Claudino S.A. – SOCIC 

Santana do Araguaia Ativo 

04049497/0075-20 15.231.430-0 3ª Sociedade Comercial Irmãs 
Claudino S.A. – SOCIC 

Itupiranga Ativo 

04049497/0074-49 15.232.065-2 3ª Sociedade Comercial Irmãs 
Claudino S.A. – SOCIC 

Curionópolis Ativo 

04049497/0083-30 15.232.705-3 3ª Sociedade Comercial Irmãs 
Claudino S.A. – SOCIC 

Marabá Ativo 

04049497/0085-00 15.232.725-8 7ª Sociedade Comercial Irmãs 
Claudino S.A. – SOCIC 

Floresta do Araguaia Ativo 

04049497/0068-09 15.230.691-9 10ª Sociedade Comercial Irmãs 
Claudino S.A. – SOCIC 

Medicilândia Ativo 

02800218/0002-37 15.206.498-2 3ª Mineração Serra do Sossego S.A. Canaã dos Carajás Ativo 

04164616/0017-16 15.219.385-5 1ª TNL PCS S.A. Belém Ativo 

04206050/0028-09 15.220.383-4 1ª Tim Celular S.A. Belém Ativo 

07919053/0001-50 15.122.319-0 3ª Companhia Siderúrgica do Para – 
COSIPAR 

Marabá Ativo 

07919053/0005-83 15.191.344-7 3ª Companhia Siderúrgica do Para – 
COSIPAR 

Marabá Ativo 

07919053/0002-30 15.191.562-8 3ª Companhia Siderúrgica do Para – 
COSIPAR 

São Domingos do 
Araguaia 

Ativo 



07919053/0010-40 15.206.753-1 3ª Companhia Siderúrgica do Para – 
COSIPAR 

Eldorado dos Carajás Ativo 

07919053/0012-02 15.207.087-7 13ª Companhia Siderúrgica do Para – 
COSIPAR 

Tailândia Ativo 

07919053/0014-74 15.208.801-6 3ª Companhia Siderúrgica do Para – 
COSIPAR 

Goianésia do Pará Ativo 

07919053/0015-55 15.209.396-6 3ª Companhia Siderúrgica do Para – 
COSIPAR 

Jacundá Ativo 

07919053/0013-93 15.209.561-6 13ª Companhia Siderúrgica do Para – 
COSIPAR 

Tomé-Açu Ativo 

07919053/0017-17 15.212.610-4 3ª Companhia Siderúrgica do Para – 
COSIPAR 

Itupiranga Ativo 

07919053/0016-36 15.213.021-7 6ª Companhia Siderúrgica do Para – 
COSIPAR 

Moju Ativo 

07919053/0018-06 15.219.499-1 3ª Companhia Siderúrgica do Para – 
COSIPAR 

Brejo Grande do 
Araguaia 

Ativo 

07919053/0019-89 15.228.003-0 3ª Companhia Siderúrgica do Para – 
COSIPAR 

Tucuruí Ativo 

07919053/0008-26 15.228.004-9 3ª Companhia Siderúrgica do Para – 
COSIPAR 

Marabá Ativo 

05014824/0003-04 15.130.236-7 3ª Leolar Móveis e Eletrodomésticos 
LTDA. 

Marabá Ativo 

05014824/0005-68 15.130.250-2 3ª Leolar Móveis e Eletrodomésticos 
LTDA. 

Jacundá Ativo 

05014824/0012-97 15.187.043-8 7ª Leolar Móveis e Eletrodomésticos 
LTDA. 

Redenção Ativo 

05014824/0013-78 15.187.044-6 7ª Leolar Móveis e Eletrodomésticos 
LTDA. 

Redenção Ativo 

05014824/0014-59 15.196.136-0 3ª Leolar Móveis e Eletrodomésticos 
LTDA. 

Curionópolis Ativo 

05014824/0015-30 15.198.395-0 3ª Leolar Móveis e Eletrodomésticos 
LTDA. 

Rondon do Pará Ativo 

05014824/0016-10 15.221.257-4 7ª Leolar Móveis e Eletrodomésticos 
LTDA. 

Redenção Ativo 

05014824/0017-00 15.223.811-5 3ª Leolar Móveis e Eletrodomésticos 
LTDA. 

Eldorado dos Carajás Ativo 

05014824/0020-05 15.230.520-3 3ª Leolar Móveis e Eletrodomésticos 
LTDA. 

Canaã dos Carajás Ativo 

05014824/0019-63 15.230.923-3 7ª Leolar Móveis e Eletrodomésticos 
LTDA. 

Xinguara Ativo 

05014824/0002-15 15.130.253-7 3ª Leolar Móveis e Eletrodomésticos 
LTDA. 

Marabá Ativo 

05014824/0001-34 15.108.201-4 3ª Leolar Móveis e Eletrodomésticos 
LTDA. 

Marabá Ativo 

05014824/0006-49 15.130.355-0 3ª Leolar Móveis e Eletrodomésticos 
LTDA. 

Marabá Ativo 

05014824/0008-00 15.130.381-9 3ª Leolar Móveis e Eletrodomésticos 
LTDA. 

Marabá Ativo 

05014824/0004-87 15.133.862-0 3ª Leolar Móveis e Eletrodomésticos 
LTDA. 

Marabá Ativo 

05014824/0009-91 15.135.484-7 7ª Leolar Móveis e Eletrodomésticos 
LTDA. 

Xinguara Ativo 

05014824/0010-25 15.135.485-5 3ª Leolar Móveis e Eletrodomésticos 
LTDA. 

Tucuruí Ativo 

05014824/0011-06 15.141.401-7 3ª Leolar Móveis e Eletrodomésticos 
LTDA. 

Tucuruí Ativo 

05014824/0018-82 15.222.999-0 3ª Leolar Móveis e Eletrodomésticos 
LTDA. 

Marabá Ativo 

05014824/0007-20 15.130.356-8 3ª Leolar Móveis e Eletrodomésticos 
LTDA. 

Itupiranga Ativo 

03047273/0001-80 15.233.392-4 6ª USIPAR Usina Siderúrgica do Pará 
LTDA. 

Barcarena Ativo 

 



INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 0028, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003 

 Publicada no DOE(Pa) de 31.12.03 

 Alterada pela IN 11/04. 

Dispõe sobre os procedimentos relativos ao 
pedido de enquadramento, de renovação, de 
reenquadramento e de desenquadramento de 
contribuintes do Regime Simplificado do 
ICMS - Pará Simples, e dá outras 
providências. 

O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei, e tendo em vista o disposto no art. 106-G 
do Capítulo IX do Anexo I do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, aprovado pelo Decreto nº 
4.676, de 18 de junho de 2001, 

RESOLVE:  

Art. 1º O pedido de enquadramento, de renovação, de reenquadramento e de 
desenquadramento de contribuintes do Regime Simplificado do ICMS, previsto no 
Capítulo IX do Anexo I do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, aprovado pelo Decreto nº 
4.676, de 18 de junho de 2001, deverá observar as disposições contidas nesta 
Instrução Normativa. 

Art. 2º A participação do contribuinte no Regime Simplificado do ICMS dar-se-á 
por uma das seguintes formas: 

I- enquadramento; 

II- renovação; 

III- reenquadramento. 

Art. 3º O pedido de enquadramento no Regime Simplificado do ICMS será 
formalizado pelo contribuinte, mediante preenchimento do formulário denominado 
“Pedido de Ingresso no Regime Simplificado do ICMS de Pessoa Jurídica”, conforme 
modelo Anexo I. 

§ 1º O formulário Pedido de Ingresso no Regime Simplificado do ICMS de 
Pessoa Jurídica conterá: 

I - informações sobre o contribuinte: 

a) razão social; 

b) número da inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS e no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ(MF); 

c) região fiscal a que está circunscrito; 

d) descrição da atividade econômica; 

e) endereço do estabelecimento; 

http://www.sefa.pa.gov.br/legislacao/interna/instrucao_normativa/in2004_00011.pdf


II - informações sobre o volume de negócios anual, fornecido pelo contribuinte e 
calculado na forma estabelecida na legislação; 

III - valor do ICMS a que estará obrigado a recolher mensalmente até o final do 
exercício, no caso de microempresa; 

IV - exercício financeiro a que se refere; 

V - a assinatura do contribuinte ou responsável pela empresa; e 

VI - data da assinatura. 

§ 2º O formulário de que trata o parágrafo anterior deverá ser preenchido, no 
mínimo, em 2 (duas) vias, que terão a seguinte destinação: 

I - 1ª via, Delegacia Regional da Fazenda Estadual de circunscrição do 
estabelecimento; 

II - 2ª via, contribuinte. 

Art. 4º O pedido de enquadramento no Regime Simplificado do ICMS será 
solicitado: 

I - na data da solicitação de inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS; 

II - até o mês de junho, para o contribuinte que já possua inscrição no Cadastro e 
Contribuintes do ICMS. 

§ 1º Havendo qualquer irregularidade no pedido de ingresso no Regime 
Simplificado do ICMS o contribuinte será notificado sobre o fato. 

§ 2º O contribuinte que não regularizar a pendência no prazo de 15 (quinze) 
dias, contado da data de ciência da notificação, terá seu pedido de ingresso indeferido. 

§ 3º Na hipótese de irregularidade impeditiva de enquadramento, o pedido de 
ingresso no Regime Simplificado do ICMS será indeferido, devendo a Delegacia 
Regional da Fazenda Estadual notificar o contribuinte, a fim de cientificá-lo do 
resultado da decisão. 

§ 4º O contribuinte poderá, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da 
ciência do indeferimento, solicitar a revisão da decisão, apresentando, quando for o 
caso, os documentos comprobatórios que solucionem a pendência que não permitiu a 
adesão ao programa.  

Redação dada pela IN 11/04, efeitos a partir de 08.04.04. 

§ 5º O contribuinte que tiver seu pedido de ingresso no Regime Simplificado do 
ICMS indeferido poderá apresentar nova solicitação de ingresso desde que, 
cumulativamente:  

I - esteja regular perante o Fisco estadual;  

II - apresente o pedido no prazo estabelecido na legislação específica.  

Redação original , efeitos até 07.04.04 

§ 5º O contribuinte que tiver seu pedido de ingresso no Regime 
Simplificado do ICMS indeferido, somente poderá apresentar nova 
solicitação no exercício subseqüente ao indeferimento. 

§ 6º A solicitação de participação no Regime Simplificado do ICMS dos 
estabelecimentos integrantes de um grupo societário deverá ser efetuada pela matriz, 
mediante o preenchimento de tantos formulários quantos forem os estabelecimentos 
existentes no grupo, e protocolizada na Delegacia Regional da Fazenda Estadual de 
circunscrição do estabelecimento matriz. 

§ 7º Na hipótese de existirem estabelecimentos do mesmo grupo localizados em 
duas ou mais regiões fiscais, no que se refere ao parágrafo anterior, a Delegacia 



Regional da Fazenda Estadual de circunscrição da matriz deverá proceder à análise 
da situação de regularidade dos estabelecimentos localizados naquela regional, e 
encaminhará os pedidos protocolizados para a unidade de coordenação do Pará 
Simples, que efetuará o enquadramento de todo o grupo, se não houver qualquer 
irregularidade no pedido.  

Art. 5º A pessoa natural que realize, com habitualidade vendas de mercadorias 
ou a pessoa física que realize transporte intermunicipal de passageiros de médio 
percurso, na condição de transportador alternativo de passageiros, e que deseje 
participar do Regime Simplificado do ICMS, deverá inscrever-se no Cadastro de 
Contribuintes do ICMS. 

Art. 6º O pedido de inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS e de 
ingresso no Regime Simplificado do ICMS de pessoa natural far-se-á mediante o 
preenchimento do formulário denominado “Pedido de Inscrição no Cadastro de 
Contribuintes e de Ingresso no Regime Simplificado de ICMS de Pessoa Natural”, 
conforme modelo Anexo II, nas seguintes modalidades: 

I - ambulante, a pessoa natural que realize com habitualidade vendas de 
mercadorias, com ou sem estabelecimento fixo, cujo valor do volume de negócios 
anual seja igual ou inferior a R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais); 

II - transportador alternativo de passageiros, a pessoa natural que realize 
transporte intermunicipal de passageiros de médio percurso, devidamente autorizada 
pela Agência Estadual de Regulação e Controle do Serviço Público - ARCON. 

§ 1º O formulário de que trata o caput será entregue na repartição fazendária de 
circunscrição do endereço da pessoa natural. 

§ 2º O requerente, localizado na área metropolitana de Belém, deverá solicitar 
seu cadastramento como contribuinte do ICMS na Seção de Controle de Contribuintes 
Capital da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, localizada no prédio da Junta 
Comercial do Estado do Pará - JUCEPA. 

§ 3º O cadastramento poderá ser feito por procuração, mediante a apresentação 
do instrumento de mandato, cópia do Cadastro de Pessoa Física do Ministério da 
Fazenda - CPF/MF e do documento de identidade do mandatário. 

§ 4º Fica vedada a opção da pessoa natural pelo Regime Simplificado do ICMS, 
na forma prevista nesta Instrução Normativa, que: 

I - possua outra atividade econômica; 

I - seja inscrita no Cadastro de Contribuintes do ICMS como produtor rural. 

Art. 7º O pedido de inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS a que se 
refere o artigo anterior, será instruído, obrigatoriamente, com os seguintes 
documentos: 

I - em se tratando de ambulante, pequeno comércio varejista e pequena indústria 
familiar varejista: 

a) documento de inscrição no CPF/MF; 

b) documento de identidade; 

c) comprovante de endereço residencial ou do local onde o requerente exercerá 
sua atividade; 

d) documento de ocupação do estabelecimento emitido pela autoridade 
competente; 

II - em se tratando de transportador alternativo de passageiros: 



a) documento de inscrição no CPF/MF; 

b) documento de identidade; 

c) Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV; 

d) comprovante de endereço residencial; 

e) Autorização para transporte alternativo expedida pela ARCON; 

f) Certificado de Vistoria expedido pela ARCON.  

Parágrafo único. Os documentos de que trata o caput deverão ser apresentados 
em cópia reprográfica, as quais serão visadas pela autoridade fazendária mediante 
apresentação dos originais. 

Art. 8º O contribuinte inscrito como pessoa natural, que ultrapassar o volume de 
negócios anual ou deixar de atender às exigências estabelecidas, conforme previsto 
nos incisos I e II do art. 6º, deverá comunicar à repartição fazendária de sua 
circunscrição a ocorrência.  

§ 1º O contribuinte inscrito como pessoa natural que ultrapassar o limite 
estabelecido no inciso I do art. 6º, e que deseje continuar a participar do Regime 
Simplificado do ICMS, deverá comunicar a ocorrência à Delegacia Regional da 
Fazenda Estadual de sua circunscrição, e solicitar o reenquadramento na condição de 
pessoa jurídica, dentro do prazo regulamentar. 

§ 2º Constatado pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda que o 
contribuinte pessoa natural deixou de atender as condições estabelecidas nesta 
Instrução Normativa e que não tenha comunicado ao órgão fazendário, na forma 
prevista neste artigo, estará sujeito à cassação de sua inscrição estadual, conforme 
estabelece o RICMS-PA. 

§ 3º A aplicação do disposto no parágrafo anterior, não dispensa a exigibilidade, 
por parte do fisco, do imposto devido em função de atos indevidos praticados pelo 
contribuinte. 

Art. 9º A Ficha de Inscrição Cadastral - FIC do contribuinte que ingressar no 
Regime Simplificado do ICMS conterá a informação de que o regime de pagamento da 
empresa é: 

I - Pará Simples-Microempresa; 

II - Pará Simples - Empresa de Pequeno Porte; 

III - Pará Simples - Ambulante - para as pessoas naturais que comercializem 
mercadorias e/ou produtos; 

IV - Pará Simples - Transporte Alternativo - para as pessoas naturais que 
prestem serviços alternativos de transporte intermunicipal de passageiros. 

Art. 10. O enquadramento de contribuinte no Regime Simplificado produzirá 
efeitos a partir: 

I - do mês de solicitação, em se tratando de empresa que requeira sua 
participação no mesmo dia da solicitação da Inscrição no Cadastro de Contribuintes do 
ICMS; 

II - a partir do mês imediatamente seguinte àquele em que foi protocolizada a 
solicitação de enquadramento, nos demais casos.  

Art. 11. O ato de renovação dar-se-á quando o contribuinte solicitar a 
continuidade de sua participação no Regime Simplificado do ICMS, no exercício 
imediatamente seguinte àquele em que se encontre usufruindo desse tratamento 
tributário. 



§ 1º Uma vez solicitada a renovação, de forma regular, a participação do 
contribuinte neste tratamento tributário será considerada efetivada de janeiro a 
dezembro do exercício de referência. 

§ 2º A renovação na participação de contribuinte no Regime Simplificado do 
ICMS somente poderá ser solicitada no mês de janeiro do exercício de referência. 

§ 3º O contribuinte participante do Regime Simplificado do ICMS, que por 
qualquer motivo, não tenha solicitado a renovação de sua participação, conforme 
dispõe o parágrafo anterior, poderá, observado o disposto no inciso II do § 1º do art. 
95 do Anexo I do RICMS-PA, solicitar um novo enquadramento.  

§ 4º Na hipótese do parágrafo anterior, o contribuinte deverá cumprir todas as 
obrigações aplicáveis aos contribuintes em geral, referente ao período compreendido 
de janeiro até o mês em que venha a ser solicitado o novo enquadramento, e que 
produzirá efeitos a partir do mês subseqüente ao da solicitação.  

§ 5º. Fica autorizada a renovação automática, no Regime Simplificado de ICMS, 
para as pessoas naturais que estiverem regulares, perante a Secretaria Executiva de 
Estado da Fazenda. 

Art. 12. O contribuinte participante do Regime Simplificado do ICMS como 
microempresa ou pessoa natural, que atue no comércio ou indústria, deverá 
obrigatoriamente, solicitar seu reenquadramento à Delegacia Regional da Fazenda 
Estadual de sua circunscrição, sempre que obtenha um volume de negócios anual que 
ultrapasse o do limite máximo da faixa em que foi enquadrado, nos seguintes termos: 

I - o volume de negócios anual obtido não deve ultrapassar os limites máximos 
estabelecidos em Regulamento; 

II - deverá ser solicitado pelo contribuinte à Secretaria Executiva de Estado da 
Fazenda até o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente à ocorrência do fato 
determinante da alteração.  

§ 1º No ato da solicitação do reenquadramento o contribuinte deverá ingressar 
no Regime Simplificado do ICMS, em uma nova faixa de classificação, na condição de 
microempresa ou na condição de empresa de pequeno porte, atendido sempre o 
critério de volume de negócios anual do exercício atual. 

§ 2º O reenquadramento produzirá efeitos a partir do mês imediatamente 
subseqüente àquele em que ocorreu o fato motivador de seu pedido. 

§ 3º Caso o fato motivador para reenquadramento ocorra no último mês de um 
exercício o contribuinte fica desobrigado de fazê-lo, devendo expressar a ocorrência 
desse fato através do procedimento de renovação de sua participação no Regime 
Simplificado do ICMS, onde solicitará sua renovação na faixa em que seria 
reenquadrado. 

§ 4º Na hipótese em que a solicitação de reenquadramento implique mudança 
da condição de microempresa para empresa de pequeno porte, o contribuinte, até o 
final do mês subseqüente ao da solicitação, deverá estar regular quanto ao 
cumprimento das obrigações acessórias, relativamente à adoção dos livros fiscais e da 
obrigatoriedade do uso de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF. 

§ 5º No caso de reenquadramento de pessoa natural, esta deverá, além da 
solicitação de reenquadramento, proceder a alteração de sua situação cadastral, 
como, também, sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis e na 
Secretaria da Receita Federal, na condição de pessoa jurídica. 

§ 6º A inobservância do disposto no parágrafo anterior implicará em 
indeferimento do pedido de reenquadramento no Regime Simplificado do ICMS.  



Art. 13. Caso o contribuinte não efetue a solicitação de reenquadramento, a 
Secretaria Executiva de Estado da Fazenda poderá, a critério do titular da Delegacia 
Regional da Fazenda Estadual de circunscrição do contribuinte, fazê-lo de ofício, uma 
única vez no exercício. 

§º 1º No reenquadramento de ofício, o contribuinte será cientificado do fato. 

§º 2º O reenquadramento de ofício deverá ser executado com base no volume 
de negócios anual apurado mediante ação fiscal. 

§ 3º Caso o contribuinte discorde do reenquadramento de ofício, o mesmo 
deverá retornar ao regime normal de apuração e pagamento do imposto. 

Art. 14. O desenquadramento do Regime Simplificado do ICMS será realizado: 

I – voluntariamente; 

II - obrigatoriamente, quando: 

a) incorrer em qualquer das situações excludentes constantes do art. 94 do 
Capítulo IX do Anexo I do RICMS-PA; 

b) ultrapassar os limites estabelecidos para enquadramento no regime. 

III - de ofício, quando: 

a) o contribuinte deixar de requerê-lo, quando obrigatório; 

b) o contribuinte, comprovadamente, impedir, dificultar ou embaraçar a 
fiscalização, inclusive pela negativa não justificada, de exibição ao fisco de elementos 
da escrita fiscal ou contábil, a que esteja obrigado; 

c) os sócios, gerentes ou prepostos, praticarem crime contra a ordem tributária, 
além dos previstos neste artigo; 

d) o contribuinte incorrer na prática de infrações à legislação tributária, conforme 
o disposto no inciso III do art. 104 do Capítulo IX do Anexo I do RICMS-PA; 

e) for constituída sociedade empresarial ou empresário individual, interposta por 
pessoa que não seja o verdadeiro sócio ou o titular; 

f) o contribuinte deixar de recolher o imposto por 3 (três) meses consecutivos ou 
4 (quatro) alternados. 

§ 1º O pedido de desenquadramento de que trata o inciso I e II será, 
obrigatoriamente, protocolizado na repartição fiscal de circunscrição do interessado, 
nos seguintes prazos: 

I - a qualquer tempo, na hipótese prevista no inciso I; 

II - até o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente, na hipótese do inciso II. 

§ 2º O desenquadramento de que trata os incisos I e II produzirão efeitos: 

I - a partir do mês imediatamente subseqüente ao da solicitação, na hipótese do 
inciso I; 

II - a partir do mês em que ocorrer o fato determinante da solicitação, na 
hipótese do inciso II. 

§ 3º O desenquadramento de que trata o inciso III, sem prejuízo de outras 
medidas de fiscalização e de ação penal cabível, produzirá efeitos: 

I - a partir do mês em que ocorreu a prática da infração, para os casos previstos 
nas alíneas “a” e “b”. 



II - a partir data da solicitação de participação do contribuinte no Regime 
Simplificado do ICMS, tornando o pedido nulo, nos demais casos. 

Art. 15. O pedido de desenquadramento deverá ser formalizado mediante o 
preenchimento do formulário denominado “Pedido de Desenquadramento do Regime 
Simplificado do ICMS”, conforme modelo Anexo III. 

Art. 16. O desenquadramento do contribuinte do Regime Simplificado do ICMS 
implicará: 

I - ajuste de sua situação cadastral para o regime normal de apuração e 
pagamento do imposto, conforme o disposto no RICMS-PA; 

II - cassação da inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS, na hipótese de 
pessoa natural. 

§ 1º O contribuinte desenquadrado ficará sujeito ao pagamento do imposto que 
seria devido, sem o tratamento tributário previsto no Regime Simplificado do ICMS, a 
partir dos efeitos do desenquadramento, exigido com base nos critérios e nas 
alíquotas aplicáveis às operações normais. 

§ 2º Caso o contribuinte não disponha dos elementos necessários para 
determinação da base de cálculo do imposto devido ou se recuse a fornecê-los ao 
fisco, este poderá ser apurado mediante arbitramento, na forma da legislação vigente. 

Art. 17. O contribuinte desenquadrado do Regime Simplificado do ICMS 
procederá ao levantamento das mercadorias em estoque, para registro no livro 
Registro de Entradas de Mercadorias.  

§ 1º No levantamento referido no caput, as mercadorias serão especificadas 
separadamente, por situação tributária.  

§ 2º O levantamento de estoque a que se refere o caput, será encaminhado à 
repartição fiscal de circunscrição do contribuinte para homologação. 

§ 3º Para efeito de aproveitamento de crédito, sobre o valor resultante do 
levantamento de estoque das mercadorias tributadas, devidamente homologado, será 
aplicada a alíquota de 17% (dezessete por cento) sobre o preço médio das aquisições. 

§ 4º O crédito a ser apropriado será lançado no livro Registro de Apuração do 
ICMS, na linha "007 - Outros Créditos" do quadro "Crédito do Imposto", antecedido da 
expressão "Crédito relativo ao levantamento de estoque, conforme o disposto no art. 
106-A do Anexo I, do RICMS-PA". 

Art. 18. Considerar-se-á apto ao enquadramento, ao reenquadramento e a 
renovação no Regime Simplificado do ICMS, o contribuinte que estiver regular com as 
obrigações tributárias, principal e acessória, perante o fisco estadual. 

Art. 19. O ingresso de contribuinte no Regime Simplificado do ICMS, bem como 
o seu desenquadramento, não altera a data de validade da Ficha de Inscrição 
Cadastral - FIC do mesmo. 

Art. 20. O contribuinte enquadrado no Regime Simplificado do ICMS deverá 
recolher o imposto através de Documento de Arrecadação Estadual - DAE avulso, nos 
seguintes códigos de receita: 

I - 1130-4, em se tratando de Microempresa; 

II - 1129-0, em se tratando de Transportador Alternativo; 

III - 1128-2, em se tratando de Ambulante; 

IV - 1127-4, em se tratando de Empresa de Pequeno Porte. 



Art. 21. Aos contribuintes participantes do Regime Simplificado do ICMS aplica-
se, no que couber, as normas gerais da legislação estadual relativas a este imposto. 

Art. 22. Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação no 
Diário Oficial do Estado. 

PAULO FERNANDO MACHADO 

Secretário Executivo de Estado da Fazenda 


