
 
 

 

Resolução Conjunta SFP/PGE-3, de 13/08/2019 – Reabertura de 

Parcelamentos de Débitos de ICMS-ST. 

  

Com a publicação da Resolução Conjunta SFP/PGE-3, de 13/08/2019, a Secretaria da Fazenda e 

Planejamento e a Procuradoria do Estado de São Paulo reabriram prazo aos contribuintes que 

tenham interesse em regularizar débitos de ICMS-ST – recolhidos antecipadamente em razão da 

substituição tributária – perante o Fisco Paulista, cujos fatos geradores tenham ocorrido até a 

31/12/2019. O parcelamento poderá ser utilizado também por contribuintes com situações de 

diferimento. 

Conforme determinado pelo art. 1º, § 3º da Resolução, poderão ser objeto de parcelamento os 

seguintes débitos fiscais de ICMS-ST: 

(i) Declarados pelo contribuinte e não pagos; 

(ii) exigidos por meio de Auto de Infração e Imposição de Multa – AIIM; 

(iii) decorrentes de procedimento de autorregularização no âmbito do programa “Nos 

Conformes”, instituído pela Lei Complementar nº 1.320, de 06/04/2018. 

O valor de cada parcela será calculado, como previsto pelo art. 5º da Resolução, a saber: 

Art. 5º. (...): 

I - para parcelamentos em até 20 (vinte) parcelas mensais, mediante a divisão do valor do débito 

fiscal a ser parcelado pelo número de parcelas.  

II - para parcelamentos em até 60 (sessenta) parcelas mensais: 

a) quanto à primeira parcela, mediante a aplicação do percentual de 5% ao valor do débito a ser 

parcelado; 

b) quanto às demais parcelas, mediante a divisão do valor do débito remanescente pelo número 

de parcelas restantes. 

Serão acrescidos sobre os valores de cada parcela, na data do seu pagamento, juros não 

capitalizáveis, equivalentes (i) à taxa SELIC, calculada a partir do mês subsequente ao do 

deferimento do pedido de parcelamento até o mês anterior ao do recolhimento da parcela e (ii) 

a 1% relativamente ao mês em que ocorrer o recolhimento da parcela. 

Destaca-se que, a Resolução Conjunta, em seu art. 10, estabelece que para a concessão do 

parcelamento de débitos fiscais não inscritos em dívida ativa será necessária a apresentação de 

garantia (fiança bancária ou seguro de obrigações contratuais). 

O prazo para adesão encerrará em 31/12/2019. 

O Escritório se encontra à disposição para esclarecimentos de eventuais dúvidas sobre o tema. 


