
Despacho

Interessado: ALESP - DEPUTADO ROBERTO ENGLER
Assunto: Indicação nº 1313, de 2021
Número de referência: SFP-EXP-2021/76099

Trata-se da Indicação nº 1.313/2021 de autoria do Deputado Roberto Engler, que
solicita ao Senhor Governador que determine estudos possibilitando a abertura do Programa de
Parcelamento de Débitos - PPD no Estado de São Paulo para o ano de 2021.

À vista da Informação Nº 00274/CAT-G da Coordenadoria da Administração
Tributária (fls. 16-18 - SFP-INF-2021/40945), de ordem do Senhor Secretário, encaminhe-se
à Subsecretaria de Articulação Política da Casa Civil, via Sistema de Acompanhamento
Legislativo - SIALE.

São Paulo, 14 de junho de 2021.

 

DIOGO COLOMBO DE BRAGA
CHEFE DE GABINETE
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Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento
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Informação

Interessado: Deputado Roberto Engler (ALESP)
Assunto: Encaminhamento ao GS - Indicação nº 1313/2021 - Estudos possibilitando a
abertura do PPD ? Programa de Parcelamento de Débitos no Estado de São Paulo
para o ano de 2021
Número de referência: INFORMAÇÃO Nº 00274/CAT-G

 

 

1. Trata-se da Indicação nº 1313/2021, de autoria do Sr. Deputado Roberto Engler, por meio da
qual indica ao Senhor Governador do Estado de São Paulo a realização de estudos 
possibilitando  a  abertura  do  PPD - Programa de Parcelamento de Débitos no Estado de São
Paulo para  o ano de 2021.

 

2. Na justificativa, o autor da proposta legislativa sustenta que em razão do contexto de
pandemia, bem como a correspondente crise econômica e desemprego que vêm sendo
enfrentados pela população, "a possibilidade de obtenção de um parcelamento para a quitação
das dívidas junto ao Estado é de grande valia, contribuindo ainda para a arrecadação que de
outra maneira não se concretizará".

 

3. Nesse sentido, referido programa permitiria o parcelamento dos débitos de natureza tributária
(IPVA, ITCMD, taxas) e os débitos de natureza não tributária (multas, restituições, entre outros),
inscritos em Dívida Ativa, ajuizados ou não.

 

4. Complementarmente, aduz que no ano de 2017 o PPD teve seu período de adesão reduzido,
dificultando o acesso a uma parcela de contribuintes, ao passo que, no ano de 2018, 2019 e 2020
não houve a abertura do PPD aumentando a inadimplência.

 

5. Quanto ao sugerido, cumpre assinalar que, atualmente, há o parcelamento do IPVA em 3 (três)
vezes, conforme previsto na Lei 13.296/2008, desde que a primeira parcela seja quitada no prazo
e valor determinados pela Secretaria da Fazenda e Planejamento.

 

Governo do Estado de São Paulo
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6. Também, destaca-se que com o advento da Resolução SF 130/2018, a Secretaria da Fazenda e
Planejamento possibilita ao contribuinte efetuar o pagamento de débitos relacionados a veículos
(IPVA, multa de trânsito e taxas, desde que não inscritos em dívida ativa) por meio de cartão de
crédito ou débito, à vista ou parcelado, conforme condições comerciais de transações definidas
pelas empresas credenciadas (maiores informações no sitio eletrônico:
https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/ipva/Paginas/Parcelamento-no-Cart%C3%A3o.aspx) .
Essa modalidade é válida apenas para débitos não inscritos na dívida ativa.

 

7. Já, no que tange ao ITCMD, registra-se que os respectivos débitos podem ser parcelados em
até 12 (doze) vezes, observando o valor mínimo por parcela de 30 UFESPs, nos termos dos
artigos 34 a 36 do Regulamento do ITCMD (Decreto 46.655/02).

 

8. Além disso, desde outubro de 2020, a Secretaria da Fazenda e Planejamento facilitou os
procedimentos para que os contribuintes que possuem débitos do ITCMD possam parcelar os
valores de forma totalmente on-line. Esta modalidade de parcelamento, válida para débitos não
inscritos na dívida ativa, refere-se a doações ou inventários extrajudiciais de débitos de até R$
5,522 milhões (ou seja, até 200 mil UFESPs). Para tanto, não é necessário nenhum tipo de
protocolo, nem mesmo eletrônico, além de ser deferido automaticamente no sistema.

 

9.  Por fim, nota-se que o Governo do Estado de São Paulo anunciou, em 09 de junho de 2021, o
lançamento de Programa Débito Parcelado que vai dar desconto nas dívidas de ICMS e IPVA
para até 1 milhão e 600 mil contribuintes no Estado de São Paulo. Referido programa, com início
para ICMS em 1° de junho, e para o IPVA, em 15 de junho, beneficiará cerca de 27 mil
contribuintes de ICMS e 1,4 milhão de IPVA, inscritos em dívida ativa de 2017 a 2020.

 

10. Sendo estas as informações pertinentes ao caso, sem prejuízo da adoção de eventuais outras
medidas que estejam ao alcance do Fisco, eleve-se ao GS, para conhecimento, com proposta de
informação à autoridade requisitante, ficando esta Coordenadoria à disposição para eventuais
complementos.

São Paulo, 09 de junho de 2021.

 

HÉLIO FUMIO KUBATA
COORDENADOR ADJUNTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
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