
 

 

 

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

 

Novas regras para parcelamento de débitos fiscais 

relativos ao Imposto sobre Operações Relativas à 

Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de 

Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e 

de Comunicação (“ICMS”) em São Paulo Data 10/11/2009 

 

Foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo do dia 04/11/2009 a 

Resolução da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo (“Resolução SF”) nº 

81/09, regulamentando o parcelamento de débitos fiscais relativos ao ICMS, bem 

como revogando a Resolução SF nº 36/05, que anteriormente disciplinava o 

assunto. 

 

Dentre as principais alterações, podemos destacar a redução da quantidade de 

parcelamentos concomitantes e a redução do número máximo de parcelas de cada 

parcelamento. 

 

Isso porque, conforme as regras da Resolução SF nº 36/05, ora revogada, poderiam 

ser deferidos até 4 (quatro) parcelamentos de débitos fiscais não inscritos em dívida 

ativa e 5 (cinco) parcelamentos de débitos fiscais inscritos em dívida ativa e 

ajuizados.  

 

Porém, com as novas regras, poderão ser deferidos até 3 (três) parcelamentos de 

débitos fiscais não inscritos em dívida ativa e 3 (três) parcelamentos de débitos 

fiscais inscritos em dívida ativa e ajuizados, na seguinte conformidade: 

 

(i)  1 (um) parcelamento com quantidade de parcelas não superior a 12 (doze); 

(ii)  1 (um) parcelamento com quantidade de parcelas não superior a 24 (vinte e 

quatro);  

(iii) 1 (um) parcelamento com quantidade de parcelas não superior a 36 (trinta e 

seis). 

 



 

 

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. 

 

Além disso, a Resolução SF nº 81/09 fixou em R$ 1.000,00 (um mil reais) o valor 

mínimo da parcela dos parcelamentos em questão, valor este que, anteriormente, 

era de R$ 300,00 (trezentos reais). 

 

Por fim, importante ressaltar que, em relação ao parcelamento de débitos não 

inscritos em dívida ativa, a Resolução SF nº 81/09 produzirá efeitos a partir de 16 

de novembro de 2009. Já para o parcelamento de débitos inscritos em dívida ativa, 

a referida Resolução surtirá efeitos a partir de 1º de dezembro de 2009. 

 

Estas são as principais mudanças inseridas pela Resolução SF nº 81/09. 

 

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. 

 

Responsáveis: 

 

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

Tel.: 55 11 3201-7552 

 

Rafael Monteiro Barreto (rafael@ssplaw.com.br) 

Tel.: 55 11 3201-7586 

 

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

Tel.: 55 11 3201-7589 


