
Roteiro de utilização do aplicativo - Parcelamento da Lei nº 18.241/2021 em até
120 parcelas mensais e não uniformes em razão do faturamento.

A aplicação possibilita a solicitação de parcelamento de débitos do Imposto

sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) das empresas

prestadoras de serviço de transporte de passageiros ou cargas ou atuantes nos setores

econômicos impactados pelos decretos de restrição de atividades editados no âmbito do

Estado, que já se encontravam em dificuldade financeira em período anterior à pandemia da

COVID-19, nos termos do § 2º da cláusula primeira do Convênio ICMS 60/20, de 30 de julho

de 2020, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), introduzido por meio da

Lei nº 18.241, de 29 de outubro de 2021 e regulamentado pelo Decreto nº 1.711, de 2 de

fevereiro de 2022.

Informações gerais:

● O parcelamento pode ser solicitado em até 120 (cento e vinte) parcelas não
uniformes, vinculadas a percentual do faturamento do beneficiário;

● Poderão ser incluídos no parcelamento os débitos de ICMS relativos a fatos
geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2020;

● O montante dos débitos declarados, ou dos débitos por notificações fiscais, ou

débitos inscritos em dívida ativa, deverá ser superior a R$ 1.000.000,00 (um
milhão de reais);

● O valor da parcela mensal não poderá ser inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais);
● Não serão aceitos pedidos de parcelamentos que não atendam aos requisitos de

amortização mínima da dívida objeto do parcelamento, isto é, o parcelamento

deverá amortizar, no mínimo, 12% (doze por cento) da dívida nas 24 (vinte e
quatro) primeiras parcelas e 72% (setenta e dois por cento) até a 96ª
(nonagésima sexta) parcela;

● Deverão obrigatoriamente ser incluídos junto ao pedido de parcelamento, os

seguintes documentos (em formato digital - PDF):

a) plano de viabilidade de negócios;

b) relação de faturamento dos últimos 12 (doze) meses assinado pelo

contabilista e

c) plano de recuperação judicial homologado pela autoridade judicial, no caso

de empresa que se encontre em recuperação judicial.

● O parcelamento deverá ser solicitado até o dia 23 de dezembro de 2022.
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● O contribuinte deve manter, durante todo o prazo do parcelamento, a regularidade
fiscal, sob pena de cancelamento do parcelamento.

● A concessão do parcelamento está sujeita à autorização do Secretário de Estado da

Fazenda ou, no caso de débitos inscritos em dívida ativa, do Procurador-Geral do

Estado.

● Em caso de indeferimento do pedido do parcelamento, este será convertido à
modalidade de parcelamento sumário com parcelas uniformes.

Para solicitar o parcelamento, siga as instruções abaixo:

1. No campo “Busca de débitos de contribuinte”, indique o número de identificação do
contribuinte (podendo optar por informar o número da Inscrição Estadual do
estabelecimento, o número do CNPJ ou o número do CPF). Depois de preencher o
campo, clique no ícone da lupa para buscar as informações do contribuinte
solicitante do parcelamento.

2. No campo “Convênio/Benefício”, selecione dentre as opções exibidas na lista:

3. O aplicativo exibirá a lista de débitos passíveis de inclusão no parcelamento. Clique
na caixa ao lado do “Nº do documento” de cada linha para selecionar o(s) débito(s)
que deseja parcelar ou clique na caixa ao lado de “Dados do débito” para selecionar
todos os débitos listados.
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4. Ao selecionar o(s) débito(s) para parcelar, o quadro “Itens selecionados” apresentará
a quantidade de débitos que foram selecionados para o pedido de parcelamento e o
valor total dos débitos.

5. Clique na opção “Avançar” para confirmar os débitos selecionados.
6. Na tela seguinte, serão apresentadas a identificação do contribuinte solicitante, o

tipo de parcelamento e a lista de débitos selecionados.
7. Role a tela até encontrar o quadro “Informações do plano de pagamento”. Neste

quadro:
a. No campo “Data da primeira parcela”, indique o vencimento da primeira

prestação do parcelamento.
b. No campo “Faturamento dos últimos 12 meses”, informe o valor do

faturamento da empresa relativo aos últimos 12 (doze) períodos anteriores
ao mês do pedido do parcelamento. O valor indicado neste campo será
utilizado para fins de cálculo do valor de faturamento médio mensal, sobre o
qual será aplicado o percentual a ser indicado posteriormente pelo solicitante
para obter o valor da parcela a ser pago.
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c. Com os campos preenchidos, o usuário deverá criar o “Plano de
pagamento” para o parcelamento solicitado. O plano de pagamento é
composto por grupos de parcelas. Por sua vez, um grupo de parcela é
composto por um determinado número de parcelas que possuem, no
momento da solicitação do parcelamento, o mesmo valor a pagar para todas
as parcelas que pertencem ao grupo. O valor a pagar para as parcelas do
grupo pode ser definido de forma automática ou manualmente informado
pelo próprio solicitante;

d. Assim, no que tange ao plano de pagamento, o solicitante pode optar por
gerar o “Plano de pagamento padrão” ou por “Personalizar plano de
pagamento”.

e. Na opção “Plano de pagamento padrão”, o próprio aplicativo irá criar um
plano de pagamento baseado nas informações digitadas pelo solicitante e
observando a amortização mínima da dívida parcelada, conforme previsão
contida no §2º, inciso II, do art. 1º do Decreto nº 1.711, de 2022. Nesta
opção, será gerado um plano de pagamento do parcelamento de 120
(cento vinte) parcelas contendo 3 (três) grupos de parcelas: o primeiro
grupo de parcelas amortizando 12% (doze por cento) da dívida nas primeiras
24 (vinte quatro) parcelas; o segundo grupo amortizando 72% (sessenta e
dois por cento) da dívida até a 96ª (nonagésima sexta) parcela. O último
grupo de parcelas amortiza o saldo remanescente.

f. Já na opção “Personalizar plano de pagamento”, o próprio solicitante irá
fornecer as informações necessárias para gerar o plano de pagamento.

8. Se o solicitante optar pela opção “Plano de pagamento padrão”, o aplicativo irá
gerar a tabela contendo o plano de pagamento conforme exemplo abaixo:

a. Se for necessário refazer o plano de pagamento gerado pelo aplicativo, o

usuário deverá selecionar a opção “Excluir plano de pagamento”. Se
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quiser personalizar uma parte do plano, basta selecionar a opção “Remover

este grupo de parcelas” representado pelo ícone

b. Ao remover um “grupo de parcelas”, será possível incluir um novo grupo de
parcelas por meio da opção “Incluir parcelas”.

9. Se o solicitante fizer a opção por “Personalizar plano de pagamento”, será
apresentada pelo aplicativo uma nova tela com o título “Definição do valor a pagar
para um grupo de parcelas”.

10. Nesta tela serão apresentadas as seguintes informações:
a. Saldo pendente de alocação: montante da dívida pendente de distribuição

nas parcelas do parcelamento
b. Parcelas já definidas: quantidade de parcelas já tiveram seu valor definido no

parcelamento
c. Parcelas restantes: quantidade de parcelas pendentes de definição do valor

a pagar
d. Vencimento da X parcela: data de vencimento da primeira parcela do grupo

de parcelas que está sendo definido;
e. Especificação do valor da parcela: define a estratégia de formação do valor

da parcela, podendo optar pelas seguintes alternativas:
i. informando um percentual que será aplicado sobre o faturamento

médio mensal ou;
ii. informando diretamente o valor a pagar da parcela do grupo ou;
iii. calculado automaticamente pelo aplicativo com base no saldo

pendente de alocação da dívida no parcelamento e número de
parcelas restantes.

f. Se optar por calcular o valor da parcela do grupo com base no faturamento
médio mensal, informe, no campo “Quantidade de parcelas do grupo”, o
número de parcelas do grupo e, no campo “Percentual do faturamento
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mensal comprometido”, o número correspondente ao percentual (variando
de 0 a 100%) do faturamento médio mensal a ser utilizado para cálculo da
parcela. Uma vez preenchidos os valores, selecione a opção “Calcular valor
da parcela”. O valor calculado para todas as parcelas do grupo será
apresentado no campo “Valor da parcela”. Se precisar corrigir o valor do
percentual digitado, selecione a opção “Editar percentual”. Confira o valor
apresentado e confirme na opção “Incluir”.

g. Se optar por especificar diretamente o valor da parcela do grupo, informe, no
campo “Quantidade de parcelas do grupo”, o número de parcelas do
grupo e, no campo “Valor da parcela”, o valor a pagar para todas as
parcelas do grupo. Uma vez preenchidos os valores, selecione a opção
“Calcular percentual da parcela” para obter o valor correspondente ao
percentual do faturamento médio mensal comprometido para o pagamento
da parcela. Se precisar corrigir o valor da parcela digitada, selecione a opção
“Editar valor da parcela”. Confira o valor informado e confirme na opção
“Incluir”.

h. Se optar por “Distribuir saldo pendente de alocação nas parcelas
restantes”, o próprio aplicativo efetuará automaticamente o cálculo do valor
da parcela e do percentual do faturamento médio mensal a ser comprometido
para o pagamento da mesma. O campo “Quantidade de parcelas do
grupo” apresentará o número correspondente à quantidade de parcelas
pendentes de definição do valor. O conteúdo do campo pode ser alterado
para o caso de o solicitante desejar um parcelamento com uma quantidade
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de parcelas inferior a 120 (cento e vinte). Informado o valor, selecione a
opção “Calcular valor e percentual da parcela” para obter o valor a pagar
da parcela do grupo. Confira o valor calculado e confirme na opção “Incluir”.

i. Execute novamente os passos anteriores até distribuir totalmente o valor do
montante da dívida nos grupos de parcelas que compõem o plano de
pagamento do parcelamento.

j. Ao final, o plano de pagamento personalizado pelo solicitante será exibido na
tabela como mostrado na figura abaixo:

11. A seguir, no quadro “Anexe os documentos indicados abaixo para a apreciação do
pedido de parcelamento”, devem ser anexados pelo solicitante os seguintes
documentos:

a. Relação de faturamento dos últimos 12 (doze) meses assinada pelo
contabilista;

b. Plano de viabilidade de negócios, que demonstre o planejamento da
empresa solicitante para os próximos 10 (dez) anos, demonstrando a
garantia de sua sobrevivência e do pagamento dos débitos objeto do
parcelamento;

c. Plano de recuperação judicial, no caso de a empresa solicitante se encontrar
em Recuperação Judicial.

12. Para tanto, na tabela apresentada, selecione, na linha correspondente ao
documento, a opção “Anexar documento”.

13. Na tela será apresentada uma caixa suspensa que possibilitará ao solicitante incluir
o arquivo exigido. Para isso, deverá clicar em “Selecionar arquivo…” para encontrar
o arquivo na pasta local do computador do solicitante. Selecione o arquivo
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correspondente ao documento. O nome do arquivo selecionado será apresentado na
caixa.

14. Clique em “Aceitar” para incluir o arquivo. Clique em “Cancelar” para voltar à tela
anterior.

15. Incluído o arquivo, a linha correspondente ao documento, na coluna “Situação”,
passará a apresentar a expressão “Anexado”, indicando que o documento foi
incluído na solicitação. O documento pode ser excluído selecionando a opção

“Excluir documento” . O documento anexado pode ser conferido selecionando a

opção “Visualizar documento” .
16. Repita o procedimento para incluir todos os documentos requeridos.
17. No quadro “Informações do solicitante”, o usuário solicitante do parcelamento deverá

informar o número do CPF, seu nome e um email para contato. Se o usuário estiver
autenticado no SAT, os campos serão automaticamente preenchidos com as
informações recuperadas da base de dados. Altere se for caso. Confira,
especialmente, o endereço de email, pois serão remetidas para este endereço
informações que irão possibilitar o acompanhamento do pedido.

18. O documento referente à relação de faturamento assinada pelo contabilista e o
plano de viabilidade deverão ser obrigatoriamente anexados.

19. No final da tela, marque a opção “Declaro, sob as penas da lei, ser empresa
prestadora de serviço de transporte de passageiros ou cargas ou pertencente a
setor econômico impactado pelos decretos de restrição de atividades editados no
âmbito do Estado e que já se encontrava em dificuldade financeira em período
anterior à pandemia da COVID-19” para declarar, sob as penas da lei, tratar-se de
empresa apta a solicitar o parcelamento em questão e clique em “Finalizar”.

20. Será apresentada uma tela de confirmação do pedido contendo informações
resumidas (quantidade e valor total dos débitos incluídos no parcelamento e número
de parcelas selecionadas). Clique em “Sim” para confirmar o pedido de
parcelamento e em “Não” para voltar à tela anterior e modificar o pedido.
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21. Após a confirmação do parcelamento, será gerado o Documento de Arrecadação de
Receitas Estaduais (DARE) referente à primeira parcela do parcelamento. No caso
de débito inscrito em Dívida Ativa, também será gerado o DARE relativo ao
FUNJURE (honorários advocatícios).

22. Imprima o DARE e efetue o pagamento até a data indicada. O parcelamento apenas
será encaminhado para a análise da autoridade competente com a efetivação deste
pagamento.

23. Após finalizar, o aplicativo exibirá o número do pedido de parcelamento gerado.
Anote este número. Ele será importante para gerar o DARE das parcelas seguintes.
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