
 

 

 

M E M O R A N D O  A O S  C L I E N T E S  

 

Redução da parcela do Imposto sobre Operações 

Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação 

de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal 

e de Comunicação (“ICMS”) efetivamente recolhida nas 

etapas anteriores relativos aos créditos de operações 

realizadas ao abrigo de incentivos fiscais e financeiros  Data 03/02/2010 

 

Foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo do dia 02/02/2009 o Decreto 

nº 55.387, regulamentando o artigo 15 da Lei nº 13.918, de 22 de dezembro de 

2009. 

 

O referido Decreto trouxe a possibilidade de os contribuintes paulistas recolherem, 

com os descontos e nas formas nele previstos, o valor do crédito de ICMS 

remanescente, oriundo de operações abrigadas por incentivos fiscais e financeiros 

de ICMS concedidos à margem de Convênios aprovados pelo Conselho Nacional de 

Política Fazendária (“CONFAZ”), advindos de outros Estados da Federação, 

inclusive o Distrito Federal, descontando a parcela efetivamente recolhida nas 

operações anteriores. 

 

O valor remanescente do imposto é a diferença entre o crédito efetuado pelo 

estabelecimento paulista e a parcela do ICMS efetivamente recolhida, atualizada 

com os acréscimos legais previstos em lei. 

 

Outrossim, a parcela efetivamente recolhida nas operações anteriores é a soma do 

montante pago: 

 

(i) à unidade de origem da mercadoria ou serviço, na operação ou prestação da 

qual o estabelecimento paulista tenha sido destinatário ou tomador e  

(ii) ao Estado de São Paulo, relativamente à operação ou prestação 

imediatamente anterior à referida no item (i), descontando-se a parcela 

eventualmente admitida como crédito na operação. 

 



 

 

Este memorando, elaborado exclusivamente para os clientes deste Escritório, tem por finalidade informar as principais 

mudanças e notícias de interesse no campo do Direito. Surgindo dúvidas, os advogados estarão à inteira disposição para 

esclarecimentos adicionais. 
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O disposto no Decreto aplica-se aos débitos exigidos ou não por Auto de Infração e 

Imposição de Multa (“AIIM”), inclusive aqueles inscritos em dívida ativa, não 

alcançando, todavia, os parcelamentos já deferidos. A adesão à anistia implica 

confissão irretratável dos débitos e expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso, 

seja na esfera administrativa ou judicial, e, de outro lado, não dispensa o pagamento 

integral das custas judiciais e honorários advocatícios eventualmente devidos. 

 

O valor remanescente das operações oriundas de Estados que concederam 

benefícios fiscais ou financeiros, poderá ser pago de duas maneiras. São elas: 

 

(i) em uma única parcela, com redução de 75% (setenta e cinco por cento) do 

valor atualizado das multas punitiva e moratória e 60% (sessenta por cento) dos 

juros incidentes sobre o valor remanescente e sobre a multa punitiva, ou  

(ii) 11 (onze) parcelas mensais e consecutivas, com redução de 60% (sessenta 

por cento) do valor atualizado das multas punitiva e moratória e 50% (cinquenta 

por cento) dos juros incidentes sobre o valor remanescente e sobre a multa 

punitiva, sendo que na liquidação incidirão juros equivalentes à taxa referencial 

do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, acumulada 

mensalmente e calculada a partir do mês subsequente ao do recolhimento da 

primeira parcela, e 1% (um por cento) relativamente ao mês em que o 

pagamento da parcela estiver sendo efetuado. 

 

O recolhimento do valor remanescente é opcional, devendo o contribuinte fazer a 

opção até o dia 26.02.2010, mediante apresentação do requerimento. 

 

O requerimento referente a cada estabelecimento deverá ser instruído com: 

 

(i) demonstrativo do montante a recolher, na forma a ser estabelecida pela 

Secretaria da Fazenda; 

(ii) material probatório referente ao demonstrativo do montante a recolher; 

(iii) comprovante de recolhimento da primeira parcela ou da parcela única. 

 

O material probatório será submetido à verificação fiscal. Caso o fisco constate 

divergência, o contribuinte será intimado a recolher o valor da divergência ou 

apresentar contestação.  
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Em substituição à apresentação do material probatório, o contribuinte poderá optar 

pela adoção da alíquota de 4% (quatro por cento) como parcela do ICMS 

efetivamente recolhido nas operações anteriores. 

 

O parcelamento será rompido caso haja inobservância de qualquer das condições 

estabelecidas no Decreto ou se o contribuinte atrasar mais de 90 dias no 

recolhimento de qualquer uma das 11 (onze) parcelas. 

 

Essas são as novidades inseridas pelo Decreto nº 55.387. 

 

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. 

 

Responsáveis: 

 

Eduardo Pugliese Pincelli (eduardo@ssplaw.com.br) 

Tel.: 55 11 3201-7552 

 

Gabriel Hercos da Cunha (gabriel@ssplaw.com.br) 

Tel.: 55 11 3201-7589 


