
 
 

 
 
 
 
 

TERMO DE ADESÃO À LC Nº 393/2018 

À SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO 

 

A Empresa abaixo qualificada: 

Nome ou Razão Social: 

 

CNPJ(ou CPF): Inscrição Estadual: 

  

Endereço: 

 

E-mail: Telefone(s): 

  

 
Solicita adesão à dispensa parcial do crédito tributário prevista na Lei Complementar nº 393/2018 e 

declara que tem ciência que a fruição do benefício previsto na referida Lei Complementar fica 
condicionada aos seguintes requisitos, de forma cumulativa: 

I - concordância expressa com a execução de garantias ou o levantamento dos depósitos judiciais 
eventualmente existentes, mediante sua conversão em renda; e 

II - desistência expressa e irrevogável: 

a) de impugnações, defesas e recursos eventualmente existentes no âmbito administrativo; e 

b) das respectivas ações judiciais, com renúncia ao direito sobre o qual se fundamentam, bem como das 
eventuais verbas sucumbenciais em desfavor do Estado de Pernambuco. 

Apresenta este Termo de Adesão juntamente com cópias das: desistências expressas de 
impugnações, defesas e recursos administrativos, se houver; desistências das ações judiciais, com 
renúncia ao direito sobre o qual se fundamentam, bem como das eventuais verbas sucumbenciais em 
desfavor do Estado, se houver essas ações, ou declaração da inexistência dessas ações, no prazo de 30 
(trinta) dias contados da data do pagamento integral à vista ou da primeira parcela, na 
hipótese de parcelamento. 

Responsabiliza-se pelas informações prestadas quanto à relação dos débitos constituídos e não 
constituídos, abaixo relacionados, alcançados pela dispensa concedida na Lei. 

Relação de débitos constituídos (nº do Processo Fiscal): 

Nº do Processo Fiscal Valor do Principal (R$) Valor Reconhecido (R$) 

   

   

   

   



 

 

 

 

 

Está ciente de que a concessão dessa dispensa de crédito tributário do ICMS fica sujeita à 

análise posterior pela Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco, de forma que a 

inobservância de qualquer das exigências estabelecidas na referida Lei Complementar, inclusive a 

perda do parcelamento concedido, nos termos do seu § 1º do art. 3º, implica cancelamento dos 

benefícios concedidos, restaurando-se o crédito tributário em seu valor original. 

 

 

__________________________, ________ de  _______________________ de 20____ 

 

________________________________________________ 
Assinatura do Sócio/Titular/Responsável 

 
 
 
 
Responsável pelo Estabelecimento: 

Sócio/Titular/Responsável: Telefone: 
  

CPF: Identidade/Órgão Expedidor: 
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