
 

 

 

 

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

 

REPACTUAÇÃO DO RECOLHIMENTO E DAS 

PARCELAS VENCIDAS E NÃO PAGAS DO 

PROGRAMA DE PARCELAMENTO 

INCENTIVADO (“PPI”) DO ESTADO DE SÃO 

PAULO  24/05/2010 
 

O Governo do Estado de São Paulo reabriu prazo para os contribuintes 

repactuarem o recolhimento de parcelas vencidas e não pagas do PPI de 

ICM/ICMS 

 

Foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo do dia 18/05/2010 o Decreto nº 

55.827, dispondo sobre a repactuação do recolhimento e das parcelas vencidas e não 

pagas do PPI do Estado de São Paulo. 

 

A nova repactuação paulista ficará condicionada cumulativamente a que: 

(i) o contribuinte tenha celebrado anteriormente o acordo de parcelamento 

nos termos do inciso I do artigo 6º do Decreto 51.960, de 4 de julho de 2007; 

(ii) haja pelo menos uma parcela vencida até 30 de setembro de 2009 e não 

paga no prazo de 90 (noventa) dias contados de seu vencimento ou tenha 

havido o rompimento do acordo de parcelamento em razão do 

inadimplemento do imposto devido, relativamente a fatos geradores 

ocorridos entre a celebração do acordo de parcelamento e 30 de setembro 

de 2009; e  

(iii)  as parcelas vencidas nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2010 

estejam recolhidas no prazo previsto. 

 



 

 

 

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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Pelo disposto no Decreto, as parcelas vencidas e não pagas terão seu vencimento 

postergado para o mês de junho de 2010 e subsequentes, seguindo a ordem 

cronológica de seus vencimentos iniciais, na hipótese dos acordos de parcelamento 

cujo vencimento da última parcela esteja previsto para até 30 de maio de 2010. 

 

Além disso, na hipótese dos demais acordos de parcelamento, o vencimento será nos 

meses subsequentes ao do vencimento da última parcela, seguindo a ordem 

cronológica de seus vencimentos iniciais. 

 

Sem mais para o momento, permanecemos à inteira disposição para eventuais 

esclarecimentos. 

 

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 


