
PROGRAMA DE PARCELAMENTO ESPECIAL DO ICMS (“PEP”) – ESTADO DE SÃO PAULO – DE-
CRETO ESTADUAL Nº 58.811, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012 – DECRETO ESTADUAL Nº 60.444, DE 
13 DE MAIO DE 2014.

Em 13 de maio de 2014, foi publicado o Decreto Estadual nº 60.444/14, que reabriu o prazo para adesão 
ao Programa de Parcelamento Especial do ICMS (“PEP”) no âmbito do Estado de São Paulo, possibilitan-
do a liquidação de débitos de ICM ou de ICMS relativos a fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro 
de 2013, em parcela única ou de forma parcelada, com descontos significativos.

Para o pagamento à vista, foi concedida uma redução de 75% (setenta e cinco por cento) do valor atu-
alizado das multas punitiva e moratória e 60% (sessenta por cento) do valor dos juros incidentes sobre o 
imposto e sobre a multa punitiva.

O parcelamento, por outro lado, poderá ser formalizado em até 120 prestações mensais e consecutivas, 
com redução de 50% (cinquenta por cento) do valor atualizado das multas punitiva e moratória e 40% 
(quarenta por cento) do valor dos juros incidentes sobre o imposto e sobre a multa punitiva.

Nessa hipótese, as prestações mensais deverão ser de, no mínimo, R$ 500,00 (quinhentos reais) e serão 
acrescidas de encargos moratórios previstos no art. 1º, inciso II, do Decreto Estadual nº 58.811/2012, de 
0,64% ao mês (de 1 a 24 vezes), 0,80% ao mês (de 25 a 60 vezes) ou 1,00% ao mês (de 61 a 120 vezes).

Além disso, em relação aos débitos exigidos por intermédio de Auto de Infração e Imposição de Multa 
(“AIIM”) e não inscritos em dívida ativa, as reduções previstas aplicam-se cumulativamente aos descon-
tos de 70%, 60% ou 45% sobre o valor atualizado da multa punitiva, a depender das datas em que forem 
liquidados os débitos fiscais.

Já os montantes decorrentes de operações ou prestações de contribuinte que não esteja em situação 
cadastral regular perante o Fisco somente poderão ser liquidados em parcela única. Se os débitos dessa 
espécie estiverem inscritos em dívida ativa e cobrados em execução fiscal, poderão os mesmos ser 
parcelados.

Outrossim, o PEP do ICMS alcança os débitos fiscais, estejam eles constituídos ou não, inscritos ou não 
na dívida ativa, relativos, inclusive, (i) a valores espontaneamente denunciados ao Fisco, (ii) a débito 
decorrente exclusivamente de penalidade pecuniária por descumprimento de obrigação acessória, (iii) 
a saldo remanescente de parcelamento celebrado no âmbito de Programa de Parcelamento Incentivado 
do ICMS (“PPI”), instituído pelo Decreto Estadual nº 51.960/2007, (iv) a saldo remanescente de parcela-
mento celebrado no âmbito de Programa Especial de Parcelamento do ICMS (“PEP”), instituído pelo De-
creto Estadual nº 58.811/12 e (v) a determinados débitos de contribuintes sujeitos às normas do Simples 
Nacional (diferencial de alíquota e o imposto devido por substituição tributária). 

O parcelamento será considerado celebrado quando do recolhimento da primeira parcela no prazo 
fixado. As causas de rompimento, por seu turno, serão configuradas quando (i) da inobservância de 
qualquer das condições estabelecidas no Decreto; (ii) da falta de pagamento de 4 (quatro) ou mais 
parcelas, consecutivas ou não, excetuadas a primeira; (iii) da falta de pagamento de até 3 (três) parcelas, 
excetuada a primeira, após 90 (noventa) dias do vencimento da última prestação do parcelamento;
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(iv) da não comprovação da desistência e do recolhimento das custas e encargos de eventuais ações ju-
diciais; (v) declaração incorreta, na data de adesão, do valor atualizado do depósito judicial para fins de 
abatimento do saldo devedor, ou cujo depósito não guarde relação com os débitos incluídos no parcela-
mento; e (vi) do descumprimento de outras condições a serem estabelecidas em resolução conjunta pela 
Secretaria da Fazenda e pela Procuradoria Geral do Estado.

Vale mencionar também que o rompimento do parcelamento acarretará a inscrição do saldo devedor 
parcelado – sem os descontos concedidos – e o ajuizamento da execução fiscal (quando se tratar 
de débito não inscrito em dívida ativa) ou o seu imediato prosseguimento (caso se trate de débito em           
cobrança judicial).

Ademais, a concessão dos benefícios não dispensa, na hipótese de débitos objeto de execução fiscal, a 
efetivação de garantia integral do valor em cobrança, bem como o pagamento das custas, das despesas 
judiciais e dos honorários advocatícios, ficando estes reduzidos a 5% do valor do débito fiscal. Da mes-
ma forma, não é autorizada a restituição, no todo ou em parte, de importância recolhida anteriormente ao 
início da vigência do Decreto.

Por sua vez, os valores dos depósitos judiciais efetivados espontaneamente em garantia do juízo,             
referente aos valores incluídos no parcelamento, poderão ser abatidos dos débitos a serem recolhidos, 
desde que não tenha havido na ação decisão favorável à Fazenda Pública do Estado de São Paulo com 
trânsito em julgado. 

O contribuinte poderá aderir ao Programa Especial de Parcelamento do ICMS no período de 19 de maio 
de 2014 a 30 de junho de 2014, por intermédio do endereço eletrônico http://www.pepdoicms.sp.gov.br, 
no qual deverá selecionar os débitos fiscais a serem liquidados e emitir a Guia de Arrecadação Estadual 
(“GARE/ICMS”) correspondente à primeira parcela ou à parcela única.

O acesso ao sistema do PEP se dá mediante utilização do mesmo “login” e senha utilizados no acesso 
ao Posto Fiscal Eletrônico (PFE). Caso o contribuinte não disponha de acesso ao Posto Fiscal Eletrônico, 
deverá comparecer ao Posto Fiscal de vinculação do estabelecimento e solicitar “login” e senha para 
acesso ao sistema do PEP. Ainda é possível utilizar o “login” e senha do PPI do ICMS. 

Ao acessar o sistema o contribuinte deve selecionar, dentre a relação de débitos apresentada, aqueles a 
serem liquidados. Caso necessário, pode-se ainda: solicitar a retificação do valor de débitos constantes 
na relação; solicitar a inclusão de débito declarado em guia de informação ou apurado pelo fisco e que 
não constam na relação; ou incluir valores referentes a denúncia espontânea.

Após a seleção dos débitos, pode-se, caso necessário, simular as condições de pagamento nas opções 
disponíveis. Decidindo-se sob a condição de pagamento a ser escolhida, finaliza-se a operação, ocasião 
onde são gerados o número do PEP, o Termo de Adesão e a respectiva GARE-ICMS da primeira parcela 
ou parcela única, configurando-se a adesão ao programa.

Ademais, a Resolução Conjunta SF/PGE nº 1, de 15 de maio de 2014, trouxe os requisitos para a                   
utilização de crédito acumulado do ICMS e de valores a serem ressarcidos nos termos do art. 270, § 2º, 
do RICMS/SP (ICMS-ST), para a liquidação dos débitos objeto do Programa Especial de Parcelamento 
do ICMS.
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Cabe ressaltar, ademais, que a concessão do parcelamento foi autorizada pelo Convênio ICMS nº 24/14, 
celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária (“CONFAZ)”, no dia 21 de março de 
2014.

Nosso escritório possui equipe especializada na atuação junto às Secretarias das Fazendas                                       
Estaduais, pelo que nos colocamos, desde já, à disposição de Vossas Senhorias para atendê-los no que 
for necessário. 
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Amanda Mateoni Salvestrini (amanda.mateoni@souzaschneider.com.br)
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