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Mutirão de Negociação Fiscal é prorrogado até terça-feira

Previsto para encerrar nesta segunda-feira (20), o Mutirão de Negociação Fiscal de
Pernambuco foi prorrogado por mais um dia e segue até terça-feira (21). Mais de R$ 31
milhões em débitos de impostos estaduais e do município do Recife haviam sido
negociados até a última sexta-feira (17). A expectativa dos organizadores é que sejam
resgatados cerca de R$ 100 milhões. Segundo o Tribunal de Justiça de Pernambuco
(TJPE), a prorrogação se deu em virtude da alta procura pela quitação dos débitos.
Nesta segunda, haverá coletiva no Palácio do Campo das Princesas, às 15h, quando será
divulgado o balanço parcial do mutirão, com a presença do governador Paulo Câmara,
do prefeito do Recife, Geraldo Julio, e da corregedora nacional de Justiça, ministra
Nancy Andrighi.

Descontos de até 90% em juros e multa são oferecidos para quem for ao Pavilhão do
Centro de Convenções negociar débitos relativos a IPTU, ISS, CIM, ITBI do município
do Recife, além dos impostos estaduais ICMS, ICM, ICD e IPVA (este último apenas as
dívidas de 2013 ou anos anteriores).
Realizado conjuntamente pelo TJPE, Governo do Estado de Pernambuco e Prefeitura do
Recife, o mutirão tem o apoio da Corregedoria Nacional de Justiça.
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Mais de R$ 31 milhões são negociados nos primeiros dias do Mutirão de
Negociação Fiscal

Pessoas que estão com débitos com a Prefeitura do Recife e o Governo do Estado tem
até a próxima segunda-feira (20) para tentar saldar a dívida com o fisco, durante o
Mutirão de Negociação Fiscal de Pernambuco para tentar saldar o débito. Até essa
sexta-feira (17), mais de R$ 31 milhões em débitos de impostos estaduais e do
município do Recife haviam sido negociados. A expectativa dos organizadores é que
sejam resgatados cerca de R$ 100 milhões. O atendimento acontece no Centro de
Convenções de Pernambuco, das 8h às 19h.

A iniciativa, do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) com a Prefeitura do Recife e
o Governo do Estado, tem o apoio da Corregedoria Nacional de Justiça e oferece
descontos de até 90% em juros e multas de IPTU, ISS, ITBI, CIM, ICD, ICM, IPVA e
ICMS, além de condições especiais de parcelamento.
Na quinta-feira (16), feriado do dia de Nossa Senhora do Carmo no Recife, o Mutirão
de Negociação Fiscal funcionou normalmente. Contribuintes aproveitaram o dia para
parcelar débitos com tributos em até 96 vezes, no caso dos impostos do Recife, e em até
18 vezes, em relação aos tributos estaduais. Em relação ao IPVA, apenas débitos até
2013 poderão ser negociados, podendo ser divididos em até 18 vezes, com parcela
mínima de R$ 100. As condições estão previstas na Lei Estadual 302, de 24 de junho de
2015.
Para participar, pessoas físicas devem estar munidas de documento de identidade com
foto e CPF. Para pessoas jurídicas, é necessário apresentar contrato social, CNPJ e
inscrição estadual ou municipal da empresa. Os contribuintes que receberam intimação
ou autuação também precisam levar esse documento.
Em relação aos tributos estaduais, o Mutirão de Negociação Fiscal prevê redução de
50% a 90% em juros e multas. O ICM e o ICMS poderão ser divididos em até 12 vezes,
enquanto IPVA e ICD permitem parcelamento em até 18 meses. O valor mínimo por
parcela, em ambos os casos, é de R$ 100. Aqueles que não puderem comparecer ao
mutirão terão até 31 deste mês para regularizar sua situação em uma agência da Fazenda
Estadual.
Para os que procuram quitar débitos com a Prefeitura do Recife, os pagamentos à vista
têm desconto de 90% nas multas e juros. Se optarem por parcelar, há diferentes
descontos em juros e multas. Em 12 vezes, o abatimento é de 70%; para 24 meses, 50%.
Por fim, 30% para quem dividir em 36 parcelas. Mas é possível negociar parcelamento
em até 96 vezes.

Assunto: Mutirão Fiscal de PE negocia mais de R$ 37 mil em três dias de trabalho
Veículo: CNJ
Data: 20/07/2015
Editoria:
Seção:

Assunto: Mutirão Fiscal de PE negocia mais de R$ 37 mil em três dias de trabalho
Veículo: CNJ
Data: 20/07/2015
Editoria:
Seção:

Mutirão Fiscal em PE negocia mais de R$ 37 mi em três dias de trabalhos
O Mutirão de Negociação Fiscal de
Pernambuco, iniciado na última
quarta-feira (15/7), resultou na
negociação de mais de R$ 37
milhões em débitos de impostos
estaduais e do município do Recife
até as 15h desta sexta-feira (17/7). A
iniciativa, do Tribunal de Justiça de
Pernambuco (TJPE) conjuntamente
com a Prefeitura do Recife e o
Governo do Estado, tem o apoio da
Corregedoria Nacional de Justiça e
oferece descontos de até 90% em juros e multas de IPTU, ISS, ITBI, CIM, ICD, ICM,
IPVA e ICMS, além de condições especiais de parcelamento. O mutirão prossegue até a
próxima segunda-feira (20/7), no Centro de Convenções de Pernambuco, funcionando
das 8h às 19h, inclusive no sábado (18/7) e no domingo (19/7), dia em que a
corregedora Nacional de Justiça, Nancy Andrighi, irá conferir o andamento dos
trabalhos do Mutirão.
Na quinta-feira (16/7), feriado do dia de Nossa Senhora do Carmo no Recife, o Mutirão
de Negociação Fiscal funcionou normalmente. Contribuintes aproveitaram o dia para
parcelar débitos com tributos em até 96 vezes, no caso dos impostos do Recife, e em até
18 vezes, em relação aos tributos estaduais. Em relação ao IPVA, apenas débitos até
2013 poderão ser negociados, podendo ser divididos em até 18 vezes, com parcela
mínima de R$ 100. As condições estão previstas na Lei Estadual 302/2015.
Os contribuintes elogiaram a oportunidade de resolver as pendências com o fisco com
condições especiais e em horário estendido. A aposentada Maria da Penha Silva havia
recebido a notificação para comparecer logo no primeiro dia. Saiu satisfeita. “Liquidei
meu débito de IPTU e paguei à vista, porque assim tive mais desconto. Agora estou
tranquila”, afirmou. Ela pagou no próprio Pavilhão do Centro de Convenções, onde
estão montados guichês do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Bradesco
especialmente para atender os participantes do mutirão.
Quem adere às condições de negociação regulariza sua situação junto ao fisco e, ao
mesmo tempo, contribui para que a arrecadação retorne na forma de serviços públicos
de melhor qualidade. Para participar, pessoas físicas devem estar munidas de

documento de identidade com foto e CPF. Para pessoas jurídicas, é necessário
apresentar contrato social, CNPJ e inscrição estadual ou municipal da empresa. Os
contribuintes que receberam intimação ou autuação também precisam levar esse
documento.
Condições especiais – Em relação aos tributos estaduais, o Mutirão de Negociação
Fiscal prevê redução de 50% a 90% em juros e multas. O ICM e o ICMS poderão ser
divididos em até 12 vezes, enquanto IPVA e ICD permitem parcelamento em até 18
meses. O valor mínimo por parcela, em ambos os casos, é de R$ 100. Aqueles que não
puderem comparecer ao mutirão terão até 31 de julho deste ano para regularizar sua
situação em uma agência da Fazenda Estadual.
Para os que procuram quitar débitos com a Prefeitura do Recife, os pagamentos à vista
têm desconto de 90% nas multas e juros. Se optarem por parcelar, há diferentes
descontos em juros e multas. Em 12 vezes, o abatimento é de 70%; para 24 meses, 50%.
Por fim, 30% para quem dividir em 36 parcelas. Mas é possível negociar parcelamento
em até 96 vezes.
SERVIÇO
Mutirão de Negociação Fiscal
Data: de 15 a 20 de julho de 2015, das 8h às 19h
Local: Pavilhão de Feiras do Centro de Convenções de Pernambuco
Endereço: Avenida Prof. Andrade Bezerra S/N – Salgadinho – Olinda PE
Fonte: TJPE, com informação da Corregedoria Nacional de Justiça
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Grande procura estica mutirão de negociação fiscal até terça-feira
Negociação é feita no Centro de Convenções de PE, Olinda, das 8h às 19h.Evento dá
descontos de até 90% em multas e juros de impostos atrasados.
Foi prorrogado o mutirão de negociação fiscal
que oferece descontos de até 90% em impostos
atrasados para os contribuintes dePernambuco.
O evento, que começou na última quarta-feira
(15), terminaria nesta segunda (20); no entanto,
ganhou mais um dia e agora vai até terça (21).
Segundo a organização, o dia extra visa atender
à grande procura dos devedores. O mutirão
acontece no Centro de Convenções de
Pernambuco, Olinda.
Só até o começo do domingo (19), mais de 7 mil contribuintes foram atendidos. O
mutirão atende os interessados em negociar suas dívidas sempre das 8h às 19h e
funcionou inclusive no feriado de Nossa Senhora do Carmo (16) e no final de semana
(18 e 19). Organizado pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), pelo Governo do
Estado e pela Prefeitura do Recife, o evento conta com 10 juízes e 180 servidores para
atender a população.
No Cecon, os pernambucanos podem obter descontos de até 90% nos juros e multas dos
tributos atrasados, além de parcelar a dívida restante em até 96 vezes. A renegociação é
válida para os débitos das seguintes tarifas estaduais: ICM, ICMS, IPVA, ICD, ISS,
ITBI e CIM. Os atrasados do IPTU do Recife também podem ser parcelados. Guichês
do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Bradesco foram montados no Centro de
Convenções para facilitar o pagamento.
No caso dos tributos estaduais, os descontos vão de 50% a 90%. Já no IPTU do Recife,
a redução vai de 30% a 90%. Quem deve ICM e ICMS pode parcelar os débitos em até
12 vezes, desde que a parcela custe pelo menos R$ 100. A parcela mínima do IPVA e
do ICD também é de R$ 100, mas a dívida total pode ser paga em até 18 meses. No
entanto, não é possível negociar o IPVA atrasado de 2014, apenas de anos anteriores.
Já na negociação do IPTU do Recife, é possível parcelar as taxas e tributos em até 96
vezes. Ao fazer esta opção, no entanto, não há desconto nas multas e juros. O desconto é
válido para os parcelamentos em até 36 meses. A prefeitura oferece desconto de 70%
nos parcelamentos em até 12 vezes; 50% para até 24 parcelas; e 30% para pagamento

em até 36 meses. A negociação não é válida para o ano corrente, apenas para os IPTUs
válidos até o ano de 2014.
Para negociar alguma dívida, o contribuinte pessoa física precisa apresentar documento
de identidade e CPF. Já as pessoas jurídicas também devem levar contrato social, CNPJ
e inscrição estadual ou municipal da empresa. Se o contribuinte recebeu intimação ou
autuação cobrando a dívida também deverá apresentar esse documento.
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Mutirão negocia dívidas fiscais de mais de 7 mil contribuintes, em PE
Ação conjunta do TJPE com governo e prefeitura vai até a segunda (20). Cerca de R$
60 milhões em dívidas já foram negociados.

Mais de 7 mil contribuintes já foram atendidos no mutirão fiscal que acontece no Centro
de Convenções de Pernambuco, em Olinda. Aproximadamente R$ 60 milhões em
dívidas foram negociados até o começo deste domingo (19). Membros da Justiça,
Prefeitura do Recife e Governo do Estado recebem os endividados até a próxima
segunda (20), sempre das 8h às 19h.
No evento, os pernambucanos podem obter descontos de até 90% nos juros e multas dos
tributos atrasados, além de parcelar a dívida restante em até 96 vezes. A renegociação é
válida para as dívidas das seguintes tarifas estaduais: ICM, ICMS, IPVA, ICD, ISS,
ITBI e CIM. Os atrasados do IPTU do Recife também podem ser parcelados. Guichês
do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Bradesco foram montados no Centro de
Convenções para atender os participantes do mutirão.
No caso dos tributos estaduais, os descontos vão de 50% a 90%. Já no IPTU do Recife,
a redução vai de 30% a 90%. Quem deve ICM e ICMS pode parcelar os débitos em até
12 vezes, desde que a parcela custe pelo menos R$ 100. A parcela mínima do IPVA e
do ICD também é de R$ 100, mas a dívida total pode ser paga em até 18 meses. No

entanto, não é possível negociar o IPVA atrasado de 2014, apenas os dos anos
anteriores.
Já na negociação do IPTU do Recife, é possível parcelar as taxas e tributos em até 96
vezes. Ao fazer esta opção, no entanto, não há desconto nas multas e juros. O desconto é
válido para os parcelamentos em até 36 meses. A prefeitura oferece desconto de 70%
nos parcelamentos em até 12 vezes; 50% para até 24 parcelas; e 30% para pagamento
em até 36 meses. A negociação não é válida para o ano corrente, apenas para os IPTUs
válidos até o ano de 2014.
Para negociar alguma dívida, o contribuinte físico precisa apresentar documento de
identidade e CPF. Já as pessoas jurídicas também devem levar contrato social, CNPJ e
inscrição estadual ou municipal da empresa. Se o contribuinte recebeu intimação ou
autuação também deverá apresentar esse documento.
A negociação evita sanções mais severas aos contribuintes, como bloqueio de contas
correntes e leilões judiciais de bens imóveis. Podem participar do mutirão quem tem
dívidas administrativas e também dívidas ativas. Quem não tiver condições de
comparecer ao Centro de Convenções durante o mutirão, poderá procurar qualquer
agência do fisco estadual até 31 deste mês para regularizar a situação.
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Mutirão de Negociação Fiscal de Pernambuco é prorrogado até a próxima terçafeira
São oferecidos descontos de até 90% em débitos de impostos como IPTU e IPVA
O Mutirão de Negociação Fiscal de Pernambuco foi prorrogado até a próxima terçafeira (21), dando mais um dia para que os contribuintes possam quitar débitos de
impostos estaduais e do município do Recife em condições especiais. O mutirão
começou na última quarta feira e foi a grande procura que fez o Tribunal de Justiça de
Pernambuco (TJPE) estender o prazo.
Descontos de até 90% em juros e multas são oferecidos para quem for ao Pavilhão do
Centro de Convenções negociar débitos relativos a IPTU, ISS, CIM, ITBI do município
do Recife, além dos impostos estaduais ICMS, ICM, ICD e IPVA (este último apenas as
dívidas de 2013 ou anos anteriores). Realizado conjuntamento pelo Tribunal de Justiça
de Pernambuco (TJPE), Governo do Estado de Pernambuco e Prefeitura do Recife, o
mutirão tem o apoio da Corregedoria Nacional de Justiça.
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Mutirão Fiscal em PE negocia mais de R$ 31 milhões nos primeiros dias de
atendimento
Iniciativa acontece no Centro de Convenções de Pernambuco até próxima segunda
O Mutirão de Negociação Fiscal de Pernambuco, iniciado na última quarta-feira (15),
resultou na negociação de mais de R$ 31 milhões em débitos de impostos estaduais e do
município do Recife até as 15h desta sexta-feira (17). A iniciativa oferece descontos de
até 90% em juros e multas de IPTU, ISS, ITBI, CIM, ICD, ICM, IPVA e ICMS, além
de condições especiais de parcelamento. O mutirão prossegue até a próxima segundafeira (20), no Centro de Convenções de Pernambuco, funcionando das 8h às 19h,
inclusive no fim de semana.
Os débitos podem ser parcelados com tributos em até 96 vezes, no caso dos impostos do
Recife, e em até 18 vezes, em relação aos tributos estaduais. Em relação ao IPVA,
apenas débitos até 2013 poderão ser negociados, podendo ser divididos em até 18 vezes,
com parcela mínima de R$ 100. As condições estão previstas na Lei Estadual 302, de 24
de junho de 2015.
Quem adere às condições de negociação regulariza sua situação junto ao fisco e, ao
mesmo tempo, contribui para que a arrecadação retorne na forma de serviços públicos
de melhor qualidade. Para participar, pessoas físicas devem estar munidas de
documento de identidade com foto e CPF. Para pessoas jurídicas, é necessário
apresentar contrato social, CNPJ e inscrição estadual ou municipal da empresa. Os
contribuintes que receberam intimação ou autuação também precisam levar esse
documento.
Condições especiais
Em relação aos tributos estaduais, o Mutirão de Negociação Fiscal prevê redução de
50% a 90% em juros e multas. O ICM e o ICMS poderão ser divididos em até 12 vezes,
enquanto IPVA e ICD permitem parcelamento em até 18 meses. O valor mínimo por
parcela, em ambos os casos, é de R$ 100. Aqueles que não puderem comparecer ao
mutirão terão até 31 de julho deste ano para regularizar sua situação em uma agência da
Fazenda Estadual.
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Mutirão de negociação fiscal é prorrogado até terça-feira
Contribuintes poderão negociar seus débitos em até 96 vezes

O Mutirão de Negociação Fiscal de Pernambuco, iniciado na última quarta-feira (15),
tem prazo prorrogado para esta terça-feira (21), no Centro de Convenções de
Pernambuco. A negociação, que acontece das 8h às 19h, terminaria nesta segunda (20),
mas, em virtude da grande procura, teve atendimento estendido. A iniciativa oferece
descontos de até 90% em juros e multas de IPTU, ISS, ITBI, CIM, ICD, ICM, IPVA e
ICMS, além de condições especiais de parcelamento.
Os contribuintes podem aproveitar o último dia do mutirão para parcelar débitos com
tributos em até 96 vezes, no caso dos impostos do Recife, e em até 18 vezes, os tributos
estaduais. Já o IPVA, apenas débitos até 2013 poderão ser negociados, sendo divididos
em até 18 vezes, com parcela mínima de R$ 100. As condições estão previstas na Lei
Estadual 302, de 24 de junho de 2015.
Os interessados em quitar os débitos à vista têm desconto de 90% nas multas e juros.
Quem optar por parcelados, há diferentes descontos em juros e multas. Em 12 vezes, o
abatimento é de 70%; para 24 meses, 50%. Por fim, 30% para quem dividir em 36
parcelas. Mas o parcelamento pode ser negociado em até 96 vezes.
No caso dos tributos estaduais, é oferecida a redução de 50% a 90% em juros e multas.
O ICM e o ICMS podem ser divididos em até 12 vezes, enquanto IPVA e ICD
permitem parcelamento em até 18 meses. Em ambos os casos, o valor mínimo por
parcela é de R$ 100. Quem não comparecer ao mutirão poderá regularizar a situação em
uma agência da Fazenda Estadual.

Quem adere às condições de negociação, além de regularizar a situação junto ao fisco,
contribui para que a arrecadação retorne na forma de serviços públicos de melhor
qualidade. Para participar, pessoas físicas devem levar documento de identidade com
foto e CPF. Já as pessoas jurídicas precisam apresentar contrato social, CNPJ e
inscrição estadual ou municipal da empresa. Os contribuintes que receberam intimação
ou autuação também precisam levar esse documento.
As negociações realizadas da quarta-feira (15) até as 15h desta sexta-feira (17)
resultaram na recuperação de R$ 37 milhões em débitos de impostos estaduais e do
município do Recife, além da negociação de R$ 28 milhões em Créditos da Dívida
Ativa.
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Vai negociar no mutirão? Facilite o processo. Ação vai até a próxima segunda-feira

O Mutirão de Negociação Fiscal de Pernambuco vem conseguindo avançar na
recuperação de receitas, mas quem quiser resolver as pendências com o governo pode
facilitar ainda mais o processo. A organização recomenda portar todos os documentos e
qualquer outro documento que ajude a identificação da dívida. Correspondências de
notificação, por exemplo, podem facilitar o processo.
Além disso, é importante esclarecer que todos as dívidas negociáveis no evento são de
débitos até 2014, exceto do IPVA, que é limitado até 2013. Outro recado importante é
que o mutirão não negocia multas de trânsito. Quem quiser negociar por terceiros
precisa comprovar a relação com o devedor. A ação prossegue até a próxima segundafeira (20), no Centro de Convenções de Pernambuco, funcionando das 8h às 19h,
inclusive no sábado (18) e no domingo (19).

Até o início da noite desta sexta (17), quase cinco mil pessoas conseguiram negociar
suas dívidas em condições especiais. Foram mais de R$ 31 milhões negociados, sendo
mais de R$ 23,5 milhões relacionados a dívidas da Prefeitura do Recife, principalmente
do IPTU. De acordo com o juiz Francisco Tojal, integrante da mobilização do Tribunal
de Justiça de Pernambuco na iniciativa, houve a preocupação em criar todas as
condições para que o contribuinte tenha facilidade para regularizar essa pendência.
"A estrutura inclui três bancos (Bradesco, Banco do Brasil e Caixa) com atendimento e
caixas eletrônicos para saque ou pagamento em débito em conta. Também é assegurada
a prioridade legal, para idosos, deficientes, entre outros, para reduzir as dificuldades",
avisa. "Para negociar pela mãe ou filha que não estiver em condições de comparecer,
por doença, por exemplo, basta apresentar a documentação que confirme o parentesco,
como a filiação de carteiras de identidade ou certidões de nascimento", acrescenta Tojal.
O mutirão é uma ação conjunta do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE),
Prefeitura do Recife e o Governo do Estado, com apoio da Corregedoria Nacional de
Justiça. As condições de descontos garantem até 90% nos juros e multas de IPTU, ISS,
ITBI, CIM, ICD, ICM, IPVA e ICMS, além de condições especiais de parcelamento. A
maioria tem parcelado na negociação, segundo o TJPE.
Condições especiais
Em relação aos tributos estaduais
O Mutirão de Negociação Fiscal prevê redução de 50% a 90% em juros e multas. O
ICM e o ICMS poderão ser divididos em até 12 vezes, enquanto IPVA e ICD permitem
parcelamento em até 18 meses. O valor mínimo por parcela, em ambos os casos, é de
R$ 100. Aqueles que não puderem comparecer ao mutirão terão até 31 de julho deste
ano para regularizar sua situação em uma agência da Fazenda Estadual.
IPVA - Só é permitida a negociação de dívidas até 2013
Multas de trânsito não são negociáveis
Em relação aos tributos da Prefeitura do Recife
Os pagamentos à vista têm desconto de 90% nas multas e juros. Se optarem por
parcelar, há diferentes descontos em juros e multas. Em 12 vezes, o abatimento é de
70%; para 24 meses, 50%. Por fim, 30% para quem dividir em 36 parcelas. Mas é
possível negociar parcelamento em até 96 vezes.
SERVIÇO
O que: Mutirão de Negociação Fiscal
Quando: de 15 a 20 de julho de 2015, das 8h às 19h
Onde: Pavilhão de Feiras do Centro de Convenções de Pernambuco

