
MANUAL DE NAVEGAÇÃO DO SITE DA

DÍVIDA ATIVA - PARCELAMENTO



Caro contribuinte,

As opções de parcelamento ordinário de seu débito inscrito 
em dívida ativa estão disponíveis no site 

www.dividaativa.pge.sp.gov.br.

Opções de pedido de transação ou transação por edital
estão no site www.dividaativa.pge.sp.gov.br/transacao.

http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/
http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/transacao


Consulte seu débito 
na aba consultas,  

pelo númeroda CDA, 
CNPJ, CNPJ Base, CPF,

Etiqueta, Inscrição 
Estadual, Renavame 

AIIM.



LIQUIDAÇÃO DE DÉBITOS PROTESTADOS

Verifique se o débito foi 
enviado para o cartório 
de protesto. Clique na 
mensagem “Dados do  

Cartório” e confira se é 
possível pagá-lo no 

tabelionato antes que 
seja efetivamente 

protestado.

Caso o débito já tenha 
sido protestado, o 
sistema exibirá a  

mensagem “Cartório 
protestou”, e será 
possível fazer seu 

parcelamento.



Parcelamento
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Todos os débitos 

podem ser parcelados, 
e o processo de 

solicitação de 

parcelamento é o  

mesmo para qualquer 
tipo de débito! Veja o 

passo a passo!



Antes de prosseguir 
na solicitação, 

confira todas as 
informações sobre 

as condições de  

parcelamento



Texto de fala para slide

Se vocêFaçatemumasimulaçãoDívida Ativada quantidadecom o Estadode 
parcelasdeSão antesPaulo,desigaconcluiraas solicitação do acordo

instruções para verificar a melhor maneira de liquidá -la!
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Se a gare for emitida sem código de barras, todos seus
dados devem ser digitados exatamente como estão na
gare para o sistema bancário

Para cada tipo de 
débito, há um valor  

mínimo para as 
parcelas. confira em 

quantas vezes  
poderá ser feito o 

acordo do seu 
débito!



Confira se o o 

número de parcelas  
está correto e 

avance!



Para parcelar, não é  
necessário que os 

débitos estejam 

ajuizados. Porém, após 
o ajuizamento, às CDAs 
incluídas na mesma 

execução fiscal devem  
ser parceladas em 

conjunto, não sendo 
possível escolher uma 

ou algumas para 
serem parceladas 

isoladamente.



Informe seus dados 
para adesão ao  
programa de 

parcelamento de 

débitos. Todas as 
notificações serão 
feitas através do

e-mail indicado.
Mantenha seu 

cadastro atualizado!



Ao final de sua 
solicitação será exibido 
o Termo de Aceite.Ele  
é o comprovante do 

seu pedido de 
parcelamento!

Imprima-oe  
guarde-o.A gare para  
pagamento da primeira 
parcela estará no final

deste documento!



Para que o acordo 
seja celebrado, não 

pode haver atraso  
no pagamento da 

primeira parcela. o  
recolhimento deve 
ser feito até a data 

de vencimento!



VEJA AS DATAS DE VENCIMENTO DAS PARCELASDO SEUACORDO

Nos parcelamentos de todos os tipos de débito, o vencimento da primeira 
parcela será:

a) No dia 10 do mês subsequente ao do deferimento do pedido, em se 
tratando de pedidos deferidos entre os dias 1(primeiro)e 15(quinze) do mês;

b) No dia 25 do mês subsequente ao do deferimento do pedido, em se 
tratando de pedidos deferidos entre o dia 16(dezesseis) e o último dia do  
mês.

As demais parcelas vencem no último dia útil dos meses subsequentes ao do
vencimento da primeira parcela. As respectivas guias só poderão ser emitidas
e recolhidas no mês de seu vencimento.



Para débitos de ICMS  
será emitida uma 

gare única para todas 
as CDAs incluídas no 

parcelamento.

Para débitos de IPVA  
será emitida uma 

gare para cada CDA  
incluída no 

parcelamento.



APÓS A CELEBRAÇÃODO  
ACORDO, AS CONSULTAS  
AO EXTRATOSERÃO FEITAS  

NESTELINK



A partir da segunda  
parcela, as gares de 

parcelamento deverão 
ser emitidas somente 

no mês de seu  
vencimento, uma vez 

que os acréscimos 
financeiros são 

calculados com base 
na taxa Selic.

A antecipação de  
parcelas só poderá ser 

solicitada no ícone 
correspondente, na 
tela de emissão de 

gares e deve ser feita 
da última parcela para 

as anteriores.



*O atraso de mais de 90  

dias no pagamento da 
segunda parcela e das 

seguintes determinará o 

rompimento do 

parcelamento de ICMS, 

ITCMD e IPVA;

*O atraso de mais de 30 
dias no pagamento da 

segunda parcela e 

seguintes determinará o 

rompimento do 

parcelamento de débitos 
não tributários (taxas e  

multas).

*O acréscimo financeiro  
dos parcelamentos 

ordinários administrados 

pela PGE são calculados 

combase na taxa Selic  
efetiva.



Débitos que estiverem

aguardando liberação
para protesto ou 

selecionados para a  
remessa ao Cartório só 
poderão ser parcelados 

depois de protestados.

O protesto será 

cancelado quando o 
parcelamento for 

celebrado, após o 
pagamento das custas 

e emolumentos do 
Cartório de Protesto.

PARCELAMENTOS EPROTESTO



VEJA A SEGUIR:

INFORMAÇÕES SOBRE OS  

PARCELAMENTOS DE CADA TIPO DE DÉBITO



PARCELAMENTODE ICMS

O débito de ICMS inscrito pode ser objeto de até 7(sete) parcelamentos, sendo:

● 2 parcelamentos em até 12vezes;
● 1parcelamento em até 24 vezes;
● 1parcelamento em até 36 vezes;
● 3 parcelamentos em até 60 vezes.

Sendo:
● Primeiro parcelamento sem entrada;
● Segundo parcelamento com recolhimento de 10%do seu saldo na primeira parcela;
● Terceiro parcelamento com recolhimento de 20%do seu saldo na primeira parcela.



Você pode incluir 
mais de um débito  

no mesmo 
parcelamento de 

ICMS, ampliando o  
número máximo de 
acordos permitidos 
para o CNPJ/CPF.



PARCELAMENTO DE ICMS

● O valor mínimo da parcela é de R$ 500,00(quinhentos reais);

● Nos parcelamentos com mais de uma CDA, deverá ser observado 
o valor mínimo da parcela para cada uma delas;

● Após a celebração do parcelamento, poderá ser expedida a 
Certidão Positiva com Efeito de Negativa;

● Para o parcelamento de débitos de ICMS não há previsão de 
utilização de depósitos judiciais, crédito acumulado ou qualquer 
outra forma de pagamento que não recolhimentode gares com 

dinheiro.



PARCELAMENTOS DE ITCMD

● O débito de ITCMD inscrito pode ser objeto de 1parcelamento de 12 

vezes;

● O valor mínimo da parcela de ITCMD é de 30 UFESPs;

● Após a celebração do parcelamento, poderá ser expedida a 
Certidão Positiva com Efeito de Negativa;

● O não recolhimento da parcela em até 90 dias do seu vencimento 
acarreta o rompimento do acordo e a perda do direito de  
parcelar novamente o débito.

● O débito de ITBI para óbitos ocorridos até dezembro de 2000 não 
poderão ser parcelados.



PARCELAMENTOS DE IPVA

● O débito de IPVA inscrito até a referência de 2021 pode ser  
parcelado em até 10parcelas;

● Cada CDA pode ser parcelada duas vezes;

● Não é necessário que o débito esteja ajuizado para ser parcelado;

● Em caso de parcelamento de débitos ajuizados, se houver mais de
um débito agrupado na mesma execução fiscal, todos deverão ser
incluídos em um mesmo pedido de parcelamento;

● *Após a celebração do parcelamento, poderá ser expedida a 

Certidão Positiva com Efeito de Negativa.



NOVO PARCELAMENTO IPVA

● O valor mínimo da parcela é de 5(cinco) Ufesps;

● Nos parcelamentos com mais de uma CDA o valor mínimo da  
parcela deverá ser observado para cada uma delas;

● O valor de cada parcela será obtido mediante a divisão do valor 
do débito fiscal, consolidado na data do pedido de parcelamento, 
pelo númerode parcelas;

● Débito consolidado é o valor do principal acrescido de juros de 
mora, multa e honorários advocatícios, se houver;

● Nos parcelamentos de débitos ajuizados deverão ser recolhidos a 

Gare de IPVA e o Dare de Honorários Advocatícios, sob pena do 
não reconhecimento do pagamento.



NOVO PARCELAMENTO IPVA - 2021

● Serão acrescidos ao valor de cada parcela, por ocasião de seu 
recolhimento, juros equivalentes:

1) a taxa referencial do Sistema de Liquidação e de custódia - SELIC, 
calculados a partir do mês subsequente ao do deferimento do pedido 
de parcelamento até o mês anterior ao do recolhimento da parcela;

2) a 1%(um por cento), relativamente ao mês em que ocorrer o  
recolhimento da parcela.



NOVO PARCELAMENTO IPVA - 2021

● O licenciamento e a transferência do veículo só será autorizada após o 
pagamento do parcelamento e a liquidação de todos os débitos 
cadastrados para o Renavam;

● O atraso superior a 90(noventa) dias, contados da data do vencimento, no 
recolhimento do valor integral de qualquer das parcelas subsequentes a 

primeira, acarretará o rompimento do parcelamento;

● O rompimento do parcelamento será motivo para o imediato 
prosseguimento da execução fiscal, tratando-se de débito inscrito e 
ajuizado.



PARCELAMENTOS DEDÉBITOSDE MULTAS, TAXAS,  

DEVOLUÇÃO EOUTROS DENATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

● Os débitos de taxas, multas, devolução de qualquer natureza, contribuição 
previdenciária, reposição de vencimento e outros de natureza não tributária 
podem ser parcelados em até 48 vezes. O valor mínimo da parcela é de 5 

(cinco) Ufesps;

● Se precisar parcelar em mais vezes, solicite autorização da chefiada Unidade 
da PGE para pagar em até 98 parcelas;

● O atraso de mais de 30 dias após o vencimento de qualquer parcela acarreta o
rompimento do acordo;

● Não há limite para solicitações de parcelamento. Em caso de rompimento, é 

possível solicitar novo acordo;

● Após a celebração do parcelamento, poderá ser expedida Certidão Positiva 
com Efeitode Negativa.



COMO EMITIRE RECOLHER CORRETAMENTE  

SUAS GARES!

AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DA

DÍVIDA ATIVA DO ESTADO DE SÃO
PAULO SÓ PODEM SER EMITIDAS

NESTE SITE E DEVEM SER
RECOLHIDAS NAS AGÊNCIAS OU

NOS CAIXAS ELETRÔNICOS DA

REDE BANCÁRIA E NAS CASAS  
LOTÉRICAS;

QUANDO EMITIDAS COM CÓDIGO  

DE BARRAS,SÓ PODEM SER  
LIQUIDADAS COM A LEITURA DOS  

ALGARISMOS PELOSCANNER  
ÓPTICO OU PELA SUA  

DIGITAÇÃO;

ANTES DE IMPRIMIR A GAREÉ  
NECESSÁRIO DESATIVAR O  

BLOQUEADORDEPOP-
PUP DO SEU COMPUTADOR!



COMO EMITIRE RECOLHER CORRETAMENTE  

SUAS GARES!

A Guia de recolhimento da
dívida ativa só pode ser
recolhida uma vez. Caso

queira fazer novo pagamento,
emita nova guia.

Cada guia de parcelamento 
corresponde a apenas a uma  

parcela.

Só é possível emitir a parcela  
do mês correspondente de  

vencimento. Para antecipar a  
parcela, utilize-se da  

funcionalidade antecipação.



Código de Barras

Código de Barras



Algumas gares são emitidas pelo 

site sem o código de barras e  
devem ser recolhidas

com a digitação exata dos seus  

dados.

A gare recolhida com erro não  
ingressa no sistema da pge, 

exigindo o comparecimento à  

repartição pública para retificá-la,  

após o pagamento de taxa para  
esse serviço.



CONDIÇÕESPARA RETIFICAÇÃO DEGARES RECOLHIDAS 

COM ERRO

● O contribuinte de Regime Próprio de Apuração deve recolher um DARE-SP com 
código de receita 164-8, no valor de 3,300 Ufesps, para cada gare a  ser 
retificada; ou comprovar que recolhe uma taxa anual única (12 Ufesps), 
conforme o Artigo 32,inciso IV, da Lei Estadual 15.266/2013;

● De acordo com a mesma lei,se for produtor rural ou contribuinte do Simples 
Nacional, será isento dessa taxa;

● O pagamento do DARE-SP, a  opção pela Taxa Única Anual, bem como a  
condição de isento devem ser comprovados no requerimento de retificação 
de gare a ser protocolado na PGE, sob pena de não recebimento do pedido.



Acesse o linkde "Dúvidas  
para se orientar sobre 

débitos e formas de  
liquidação.

Confira as informações 
disponíveis no "Perguntas 

e Respostas".

Se ainda precisar de 
ajuda, entre em contato 
com a  PGE através do 

"Fale Conosco".

Nossa equipe está pronta 

para auxiliá-lo no que for  
necessário!



Entre em contato com a  
Equipe da Dívida Ativa 

através do Fale Conosco.

Todas as unidades da 
PGE mantêm o pessoal 

capacitado para 
esclarecerdúvidas e  

prestar
orientações sobre 
débitos pendentes

Esse é o canal mais 
rápido e prático de  

atendimento ao cidadão.


