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ALTERAÇÕES NO CONVÊNIO QUE TRATA DA
CONVALIDAÇÃO DOS BENEFÍCIOS FISCAIS

Antonio Florêncio de Queiroz Jr - Presidente

    Foi publicado o Convênio ICMS nº 51/18 em 

10/07, que altera os disposi�vos do Convênio 

ICMS 190/17, sobre a remissão de créditos 

tributários, cons�tuídos ou não, decorrentes das 

isenções, dos incen�vos e dos bene�cios fiscais 

ou financeiro-fiscais ins�tuídos em desacordo 

com a Cons�tuição Federal, bem como sobre as 

correspondentes reins�tuições.

   O Convênio considera válidos os atos de registro 
e depósito efetuados no período de 30.06.2018 
até a data de início de sua vigência. O referido 
convênio entra em vigor na data da publicação de 
sua ra�ficação nacional no Diário Oficial da 
União.

Disponibilizamos a íntegra do Convênio ICMS nº 
51/2018 e as alterações no site www.sime.org.br

Fonte: CONFAZ ( Ministério da Fazenda)

   O SIMERJ apresentou, no início de 2017, ação judicial buscando  a redução  do ICMS incidente sobre as contas de energia 

elétrica dos associados, atualmente em  percentuais de até 28%.
A ação tem como argumento o fato de que é ní�da a essencialidade da energia elétrica. Sendo assim, não é razoável que a sua 
alíquota seja superior a alíquota de ICMS padrão no estado do Rio de Janeiro, correspondente a 18% de ICMS e 2% de Fundo 
Estadual de Combate a Pobreza (FECP).
Combatemos também a incidência do ICMS sobre o Adicional de Bandeiras tarifárias cobradas nas contas de luz. Isso porque 
pagar ICMS sobre esta penalidade no consumo es�pulada pelo Governo configuraria agravamento da punição para aqueles 
associados que necessitam u�lizar um maior volume de energia em  suas a�vidades.
Ob�vemos julgamento favorável no Tribunal de Jus�ça do Estado do Rio de Janeiro no que se refere a redução de alíquota de 
ICMS, mas encontra-se ainda pendente decisão quanto as bandeiras tarifárias.
O Estado do Rio de Janeiro poderá apresentar recurso em  face de tal decisão aos tribunais superiores. No entanto, fato é que os 
associados tem decisão favorável que assegura o direito a uma alíquota reduzida.
Aqueles que optarem pelo pagamento a menor do ICMS deverão fazê-lo por meio de habilitação no processo com emissão de 
oficio a Companhia de Energia Elétrica para redução dos valores nas contas de energia elétrica.
Da mesma forma, estes associados deverão adotar todas as cautelas possíveis, provisionando os valores que deixarão de ser 
recolhidos em razão da redução da alíquota da energia elétrica, enquanto não houver uma decisão final sobre o tema.

Para maiores informações e instruções acerca dos procedimentos a serem adotados, entrar em contato com o escritório de 
advocacia responsável pelo processo, Alvarenga Sociedade de Advogados, através  do e-mail: alvarenga@asadv.com.br ou pelo 
telefone (21) 3724-8590.

As empresas que se tornarem associadas ao sindicato também terão o direito de se beneficiar desta decisão. Para tanto, 
deverão entrar em contato através do nosso site www.sime.org.br ou através dos telefones (21) 2532-6619 ou 2532-9309.

Estamos acompanhando e par�cipando atentamente da evolução  do processo por meio de nosso corpo jurídico.  
MANTEREMOS AS EMPRESAS INFORMADAS DE NOVAS DECISÕES E DO DESFECHO DESTA AÇÃO JUDICIAL.

Cível/ Comercial/ TributáriaCível/ Comercial/ Tributária

AÇÃO JUDICIAL MOVIDA PELO SIMERJ TRAZ REDUÇÃO  DO ICMS INCIDENTE SOBRE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA
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   Foi publicado no DOERJ no dia 17.07.2018 o Decreto nº 46.362 de 16.07.2018 que dispõe em conceder prazo para pagamento 
de débitos inscritos em dívida a�va, de forma parcelada ou à vista, sem a incidência de encargos moratórios rela�vos ao período 
de indisponibilidade do Sistema da Dívida A�va.

Devido aos problemas técnicos que afetaram o Sistema da Dívida A�va, nos meses de junho e julho de 2018, e que, dessa forma, 
impossibilitaram os contribuintes de pagarem tempes�vamente débitos tributários e não tributários inscritos em Dívida A�va 
nesse mesmo período, foi publicado o Decreto.

Para pagamento à vista de créditos inscritos em Dívida A�va junto à Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, a emissão de 
documento de arrecadação fica autorizada, até 31 de agosto de 2018, com data de cálculo referente ao dia 7 de junho de 2018.
Já para os parcelamentos em curso, fica autorizada, até 31 de agosto de 2018, a emissão de documento de arrecadação para 
pagamento de parcelas vencidas: (i) até junho de 2018, com data de cálculo de 7 de junho de 2018; (ii) em julho de 2018, com o 
valor referente ao do mês de vencimento.

O Decreto já está em vigor desde a data de sua publicação.

Fonte: COAD

 O ESTADO DO RJ CONCEDE PRAZO ESPECIAL PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA
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