
 

 

 

 

 

 

M e m o r a n d o   a o s   C l i e n t e s 
 
 

JUROS DE MORA - ESTADO DE SÃO PAULO – 

Alterados os critérios de apuração e 

periodicidade de divulgação da taxa de juros de 

mora incidente no pagamento de débitos fiscais Data: 20/10/2010 

 
Em 14/10/2010 foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo a Resolução da 
Secretaria do Estado de São Paulo (“SF”) nº 98, que alterou os critérios de apuração e 
a periodicidade de divulgação da taxa de juros de mora incidente no pagamento de 
débitos fiscais. 
 
A referida Resolução disciplinou a taxa de juros de mora prevista no artigo 96, § 4º da 
Lei nº 6.374/89 (com redação dada pela Lei nº 13.918, de 22 de dezembro de 2009) e 
no artigo 565, §1º do Regulamento de ICMS do Estado de São Paulo. Referidas 
normas determinaram que a taxa de juros incidente sobre os débitos de ICMS é de 
0,13% ao dia, podendo, todavia, ser reduzida por ato do Secretario da Fazenda.  
 
Inicialmente, tal redução se deu por meio das Resoluções SF nºs 2 e 11, ambas de 
janeiro de 2010, que estabeleceram o patamar de 0,10% ao dia para o cômputo dos 
juros de mora. 
 
Após muitas discussões surgidas sobre o tema, tendo em vista a impossibilidade da 
legislação estadual fixar índice de juros de mora acima do limite do índice federal, a 
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo publicou a Resolução SF nº 98/2010, 
acima citada, para determinar que a taxa de juros de mora juros diária deverá ficar 
entre a SELIC e 0,13% (treze décimos por cento) ao dia e será publicada até o 20º 
(vigésimo) dia de cada mês, para aplicação a partir do primeiro dia do mês seguinte ao 
da publicação. 
 
De acordo com referido ato normativo, a taxa de juros de mora será calculada com 
base na taxa média pré-fixada de crédito com recursos livres referenciais para taxas de 
juros – desconto de duplicatas, divulgada pelo Banco Central do Brasil. 
 
Na hipótese de extinção, substituição ou modificação da taxa de desconto de 
duplicatas, a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo poderá adotar qualquer 
outro indicador oficial que reflita o custo do crédito no mercado financeiro. 
 



 

 

 

 

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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A Resolução nº 98/2010 expressamente determina que seus efeitos serão produzidos a 
partir de 1º/01/2011. 
 
Nota-se que tal medida foi adotada pelo Estado de São Paulo como uma tentativa de 
correção da abusiva taxa de juros implementada em 2009, pela Lei nº 13.918. Isso 
porque, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 183.907 (ratificado no 
julgamento da ADI 442), definiu a possibilidade de os Estados instituírem índices 
próprios de correção monetária, contanto que observado o limite do índice federal, em 
cumprimento da norma do artigo 24, I, da Constituição, norma que regula a 
competência concorrente da União, Estados e Municípios para legislarem sobre Direito 
Financeiro. 
 
A nosso ver, tal medida ainda possui inconstitucionalidade na medida em que não 
deixa claro qual o valor que deverá ser aplicado aos juros de mora, o que poderá 
ocasionar muita confusão na aplicação da norma aos casos concretos. 
 
Sendo o que nos cumpre para o momento, nos colocamos, desde já, à disposição dos 
nossos clientes para atendê-los no que for necessário. 
 
Responsáveis: 
 
 
Eduardo Pugliese Pincelli (eduardo@ssplaw.com.br) 
Tel.: 55 11 3201-7552 
 
Leonardo Augusto Bellorio Battilana (lbattilana@ssplaw.com.br) 
Tel.: 55 11 3201- 7582 
 
Gabriel Hercos da Cunha (gabriel@ssplaw.com.br) 
Tel.: 55 11 3201-7589 
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