
 

ICMSMG - Disposições gerais 
sobre parcelamento de débitos 

fiscais 

 

TEXTO NA ÍNTEGRA 

 

Em face da publicação da Lei nº 23.801/2021 - DOE MG de 22.05.2021 e do 

Decreto nº 48.195/2021 - DOE MG de 26.05.2021 este procedimento foi 

atualizado. Tópico acrescido: 17. REFIS ICMS 2021 (Recomeça Minas)  

 

ICMS/MG - Disposições gerais sobre parcelamento de débitos fiscais  

 

 
Resumo: Este procedimento trata dos aspectos gerais para que o contribuinte 
possa solicitar o parcelamento dos débitos fiscais relativos ao ICMS, apurados e 

não recolhidos, relativos ao processo tributário -administrativo (PTA), em qualquer 
fase, e do débito requerido espontaneamente antes de qualquer ação fiscal. 

Aborda ainda as hipóteses em que não é admitido o parcelamento.  
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1. Quadro sinótico 

O débito fiscal do sujeito passivo corresponde ao crédito tributário do Estado, o 

qual decorre da obrigação principal (pagamento do imposto) e tem a mesma 
natureza desta. As circunstâncias que modificam o crédito tributário (sua extensão 

ou seus efeitos) ou que exc luem sua exigibilidade ou as garantias e os privilégios 
a ele atribuídos não afetam a obrigação tributária que lhe deu origem.  

O parcelamento, entre outras hipóteses previstas na legislação, suspende a 

exigibil idade do crédito tributário. Isso é, desde que devidamente formalizado, o 
Estado não poderá exigir do sujeito passivo o débito fiscal nele incluso, salvo a 

apuração de eventuais diferenças constatadas pelo Fisco.  

No âmbito estadual, as disposições acerca do parcelamento dos débitos fiscais 

encontram-se dispostas no Regulamento do Processo e dos Procedimentos 

Tributários Administrativos (RPTA), aprovado pelo Decreto nº  44.747/2008  , 

arts. 202 a 206 , e na Resolução SEF nº 4.560/2013.  

Trataremos, neste procedimento, dos aspectos gerais para que o contribuinte possa 
solicitar o parcelamento dos débitos fiscais relativos ao ICMS, apurados e não 

recolhidos, relativos ao Processo Tributário Administrativo (PTA), em qualquer fase, 
e do débito requerido espontaneamente antes de qualquer ação fiscal. 

Abordaremos, ainda, as hipóteses em que não é admitido o parcelamento referente 
ao ICMS. 

 Nota  
Além do parcelamento convencional tratado no RPTA e na Resolução SEF nº 

4.560/2013, excepcionalmente o Estado poderá ser autorizado, mediante Convênio 
ICMS a conceder parcelamentos especiais e com condições mais benéficas aos 

contribuintes. 
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Recentemente foi publicado o Convênio ICMS nº  17/2021 que Autoriza o Estado 

de Minas Gerais a instituir "programa especial de parcelamento de créditos 

tributários", formalizados ou não, inscritos ou não em Dívida Ativa, decorrentes de 
fatos geradores ocorridos até 31.12.2020, com redução de penalidades e 

acréscimos legais, na forma que especifica.  
Cabe agora ao Estado de Minas Gerais implementar estas disposições, o que até o 

momento não ocorreu 

 
 

PRINCIPAIS REGRAS 

 

Conceito de crédito tributário 

 

  
Crédito tributário é aquele decorrente de uma obrigação tributária exigível do 
contribuinte pelo Estado. Na lição de Paulo de Barros Carvalho, constitui  o direito 
subjetivo de que é portador o sujeito ativo de uma obrigação tr ibutária que lhe permite 
exigir o objeto prestacional,  representado por uma importância em dinheiro. Ou seja, 
trata-se do direito l íquido e certo atr ibuído ao Estado em decorrência de obrigação 
tributária de responsabil idade do sujeito passivo.  

 

  
Créditos Passíveis de Parcelamento 

 

  
O contribuinte poderá parcelar o crédito tributário decorrente de Termo de Autodenúncia,  
Auto de Infração, Notificação de Lançamento (NL) ou Declaração de Bens e/ou Direitos 

(relat iva ao Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doações - ITCD), inclusive aquele 
decorrente de inscrição em dívida ativa, ajuizada ou não a sua cobrança. 

 
O montante a ser parcelado será o somatório dos valores do tr ibuto, das multas e dos 
juros, monetariamente atualizados,  se for o caso, sendo deduzida, em cada rubrica, a 
importância recolhida a título de entrada prévia.  

 

  
Impedimento de parcelamento 

 

  
O Fisco mineiro não concederá parcelamento de crédito tr ibutário nas seguintes 
situações: 

 
a) de natureza não contenciosa, quando o pedido não alcançar todos os créditos dessa 
natureza, de responsabil idade do sujeito passivo; 

 
b) de natureza contenciosa, de responsabilidade do sujeito passivo, quando o pedido: 

 
b.1) não alcançar todos os créditos de natureza não contenciosa; 

 
b.2) não alcançar todos os créditos decorrentes da autuação envolvendo exigência f iscal 
análoga, ressalvada a exclusão motivada por interesse e conveniência do Estado, 
mediante parecer da Advocacia-Geral do Estado; 

 
c) em outras situações,  devidamente fundamentadas,  cuja concessão se mostre 
inconveniente ao interesse público. 
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Consolidação do débito 

 

  
O débito consolidado é aquele resultante do somatório dos valores do tr ibuto, das multas 
e dos juros, monetariamente atualizados,  se for o caso, sendo deduzida,  em cada rubrica, 
a importância recolhida a título de entrada prévia.  

 
O valor correspondente a cada parcela, por rubrica,  será o resultado da divisão dos 
valores apurados pelo número de parcelas.  Sobre o valor dessas incidirão juros 
moratórios equivalentes à Taxa Referencial do Sistema Especial  de Liquidação e Custódia 
(Sel ic), estabelecida pelo Banco Central do Brasil  a partir do 1º dia do mês subsequente 
ao do recolhimento da entrada prévia, calculados na data do efetivo pagamento. 

 
Os valores da entrada prévia e das parcelas não poderão ser inferiores a R$ 500,00, salvo 
nos casos de parcelamento de crédito tr ibutário decorrente do IPVA e do ITCD. 

 

  
Prazo 

 

  
O parcelamento concedido será recolhido através de parcelas mensais, iguais e 
sucessivas,  cujo vencimento será o último dia dos meses subsequentes ao do vencimento 
da entrada prévia, que por sua vez terá seu prazo f ixado pela autoridade concedente.  

 

 
 

( Código Tributário Nacional , arts. 139 , 140 e 151 , 

VI; RPTA-MG/2008 , arts. 202 a 206 ; Resolução SEF/AGE 

nº 4.560/2013 ) 
. 
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2. Considerações iniciais  

Inicialmente, cabe-nos esclarecer o conceito de crédito tributário para melhor 

entendimento do tema. Crédito tributário é aquele decorrente de uma obrigação 
tributária exigível do contribuinte pelo Estado. Na lição de Paulo de Barros Carvalho, 

constitui o direito subjetivo de que é portador o sujeito ativo de uma obrigação 
tributária que lhe permite exigir o objeto prestacional, representado por uma 

importância em dinheiro. Ou seja, trata -se do direito líquido e certo atribuído ao 

Estado em decorrência de obrigação tributária de responsabilidade do sujeito 
passivo. 

Sendo assim, o crédito tributário do Estado representa um débito fiscal que o 
contribuinte possui para com o Fisco estadual.  

No Estado de Minas Gerais, a Resolução Conjunta SEF/AGE 

nº 4.560/2013 dispõe sobre o sistema de parcelamento fiscal que abrange 

todos os tributos estaduais. 

 

(Resolução Conjunta SEF/AGE nº 4.560/2013 , art. 1º ) 

 

. 
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3. Créditos passíveis de parcelamento 

Os contribuintes que não dispuserem de condições para liquidar, de uma só vez, o 
crédito tributário de sua responsabilidade solicitarão parcelamento fiscal.  

O contribuinte poderá parcelar o crédito tributário decorrente de Termo de 

Autodenúncia, Auto de Infração, Notificação de Lançamento (NL) ou Declaração de 
Bens e/ou Direitos (relativa ao Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doações 

- ITCD), inclusive aquele decorrente de inscrição em dívida ativa, mesmo que por 
meio eletrônico, ajuizada ou não a sua cobrança.  

O montante a ser parcelado será o somatório dos valores do tributo, das multas e 

dos juros, monetariamente atualizados, se for o caso, sendo deduzida, em cada 
rubrica, a importância recolhida a título de entrada prévia. 

Caso o contribuinte possua mais de uma autuação ou PTA, para fins de consolidação 
do crédito tributário, será considerado o somatório das exigências constantes em 

todos eles. Porém, os pedidos serão realizados de forma distinta, com base no 
momento em que se encontrem, em fase administrativa ou inscritos em dívida ativa, 

e serão autuados separadamente, por tributo.  

Há previsão legal para o parcelamento parcial de crédito tributário de natureza 
contenciosa, formalizado em Auto de Infração e não  inscrito em dívida ativa, desde 

que, nas situações em que o contribuinte solicitar tal parcelamento, sejam 
observados os seguintes critérios:  

 

a) os procedimentos previstos na Resolução Conjunta SEF/AGE 

nº 4.560/2013 , art. 30 , que dispõem sobre a entrega do Termo de 

Reconhecimento Parcial de Débito à Administração Fazendária;  
 

b) a possibilidade de quantificar objetivamente a parte do crédito tributário 
reconhecida pelo sujeito passivo;  

 

c) a não ocorrência de prejuízo técnico para o julgamento do PTA respectivo, 
relativamente à parte não reconhecida.  

 

(Resolução Conjunta SEF/AGE nº 4.560/2013 , 

arts. 2º , 3º , 4º , 8º e 30 ) 

 

. 
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3.1 Débitos não passíveis de parcelamento 

O Fisco mineiro não concederá parcelamento de crédito tributário nas seguintes 
situações: 

 
a) de natureza não contenciosa, quando o pedido não alcançar todos os créditos 

dessa natureza, de responsabilidade do sujeito passivo;  

 
b) de natureza contenciosa, de responsabilidade do sujeito passivo, quando o 

pedido: 
 

b.1) não alcançar todos os créditos de natureza não contenciosa;  
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b.2) não alcançar todos os créditos decorrentes da autuação, envolvendo exigência 

fiscal análoga, ressalvada a exclusão motivada por interesse e conveniência do 

Estado, mediante parecer da Advocacia-Geral do Estado; 
 

 
c) em outras situações, devidamente fundamentadas, cuja concessão se mostre 

inconveniente ao interesse público. 

 

(Resolução Conjunta SEF/AGE nº 4.560/2013 , art. 5º ) 

 

. 
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4. Acréscimos 

O débito consolidado é aquele resultante do somatório dos valores do tributo, das 
multas e dos juros, monetariamente atualizados, se for o caso, sendo deduzida, em 

cada rubrica, a importância recolhida a título de entrada prévia.  

O valor correspondente a cada parcela, por rubrica, será o resultado da divisão dos 
valores apurados pelo número de parcelas. Sobre o valor dessas incidirão juros 

moratórios equivalentes à Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e 
Custódia (Selic), estabelecida pelo Banco Central do Brasil a partir do 1º dia do 

mês subsequente ao do recolhimento da entrada prévia, calculados na data do 

efetivo pagamento. 

Os valores da entrada prévia e das parcelas não poderão ser inferiores a R$ 500,00, 

salvo nos casos de parcelamento de crédito tributário decorrente do IPVA e do 
ITCD. 

 

( RPTA-MG/2008 , art. 203 ; Resolução SEF/AGE nº 4.560/2013  , 

arts. 8º e 9º) 
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5. Efeitos do parcelamento 

O parcelamento do débito tributário implica:  

 
a) o reconhecimento dos débitos tributários nele incluídos, ficando a sua concessão 

condicionada à renúncia ao direito sobre o qual se fundam ou se fundariam as ações 

judiciais contestando a exigência;  
 

b) a desistência de ações ou embargos à execução fiscal,  nos autos judiciais 
respectivos; 

 

c) a desistência de impugnações, defesas e recursos apresentados no âmbito 
administrativo relacionados com a exigência; e  

 
d) a confissão extrajudicial irrevogável e irretratável do crédito tributário, nos 

termos dos arts. 348, 353 e 354 do Código de Processo Civil , aprovado 

pelo Decreto nº 10.406/2002. 
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Dessa forma, o pedido de parcelamento implica a confissão irretratável do débito e 

a expressa renúncia ou desistência de impugnação ou qualquer recurso, seja 

administrativo ou judicial, ou, ainda, de ação judicial.  
 

( RPTA-MG/2008 , art. 204 ; Resolução SEF/AGE nº 4.560/2013  , 

art. 6º ) 

 
Retornar ao Sumário  

6. Prazo 

O parcelamento concedido será recolhido através de parcelas mensais, iguais e 

sucessivas, cuja data de vencimento será o penúltimo dia úti l dos meses 

subsequentes ao do vencimento da entrada prévia. Mesmo critério será uti lizado 
também às parcelas vincendas dos parcelamentos em curso.  

O prazo de recolhimento da entrada prévia será estabelecido pela autoridade 
concedente, tendo como limite o penúltimo dia útil do mês de implantação do 

parcelamento. Lembramos que o pagamento da entrada prévia é condição 

indispensável à efetivação do parcelamento.  

Os pagamentos referentes ao parcelamento, sejam eles decorrentes da entrada 

prévia ou das respectivas parce las, serão realizados em agência bancária 
credenciada a receber os tributos estaduais mineiros, mediante Documento de 

Arrecadação Estadual (DAE) emitido pela repartição fazendária, sem prejuízo do 

recolhimento da Taxa de Expediente respectiva.  

Lembramos que, na legislação estadual, há a previsão para a liquidação antecipada, 

total ou parcial, do crédito parcelado. Nessa situação, para fins do cálculo do 
imposto a pagar, não haverá a incidência de juros de mora sobre o saldo devedor 

dos juros parcelados, relativamente às parcelas objeto da liquidação antecipada.  
 

(Resolução Conjunta SEF/AGE nº 4.560/2013 , arts. 7º , 10 , 11 e 12 ) 
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7. Parcelamento 

A legislação mineira concede parcelamento ordinário, excepcional e simplificado, 

sobre os quais trataremos neste tópico.  

. 
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7.1 Parcelamento ordinário 

A legislação mineira estabelece como ordinário o parcelamento do crédito tributário 

relativo ao ICMS, considerando-se que: 
 

a) a entrada prévia será fixada em percentual não inferior a 5% do valor do crédito 
tributário e não inferior ao percentual de cada parcela; 
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 Nota  
Nas situações de interesse e conveniência da Fazenda Pública estadual e quando a 
situação financeira do sujeito passivo recomendar, poderá ser concedido 

parcelamento cujo percentual de entrada prévia seja inferior a 5%, desde  que não 
inferior a cada parcela.  

 

 
b) para efeito de apuração do montante do crédito tributário a parcelar, os 

percentuais de redução das multas serão aplicados, segundo a fase em que se 
encontrar o PTA na data do recolhimento da entrada prévia, sobre os valores destas 

monetariamente atualizados, se for o caso;  
 

c) o prazo máximo será de 60 meses; 

 

 Nota  
Na hipótese de crédito tributário de natureza não contenciosa, inclusive o objeto 

de autodenúncia, o prazo máximo corresponderá a 4 vezes o número  de meses em 

inadimplência, observado o limite de 60 meses.  
 

 
d) será exigido o oferecimento de fiança, seguro garantia, garantia hipotecária ou 

carta de fiança; 

 
e) em se tratando de crédito tributário de natureza não contenciosa, o mesmo 

sujeito passivo não poderá ter mais de 4 parcelamentos em curso, por 
estabelecimento autônomo inscrito no Cadastro de Contribuintes do ICMS, 

independentemente da legislação aplicada, ressalvado o procedimento previsto na 

Resolução SEF nº 3.728/2005  . 

 

Nos parcelamentos cujo prazo seja superior a 36 meses, a concessão fica 
condicionada ao oferecimento de garantia hipotecária ou seguro garantia.  

Cabe-nos esclarecer que poderá ser dispensado, a critério da autoridade 
concedente, o oferecimento de garantia hipotecária ou seguro garantia nas 

seguintes situações: 

 
a) no caso de pedido de parcelamento com prazo até 36 meses;  

 
b) quando se tratar de microempresa ou empresa de pequeno porte;  

 
c) quando a situação econômico-financeira do contribuinte impossibilitar seu 

oferecimento, a critério do subsecretário da Receita Estadual ou do advogado-geral 

adjunto do Estado, podendo esta responsabilidade ser delegada, respectivamente, 
ao superintende regional da Fazenda ou ao advogado regional do Estado ou ao 

procurador-chefe das procuradorias especializadas, no âmbito de suas respectivas 
competências. 

 

Cabe enfatizar que, nos créditos tributários de natureza não contenciosa, inclusive 
naquele que é objeto de autodenúncia, o prazo máximo do parcelamento 

corresponderá a 4 vezes o número de meses em inad implência, limitado a 60 meses. 
Esse prazo poderá ser dispensado, a critério do superintendente regional da 

Fazenda e pelo advogado-geral adjunto do Estado. 
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O parcelamento do crédito tributário relativo ao ICMS poderá englobar créditos 

tributários de vários estabelecimentos de um mesmo contribuinte (sujeito passivo), 

inclusive quando localizados em mais de um município, observados o interesse e a 
conveniência da Fazenda Pública estadual.  

 

(Resolução Conjunta SEF/AGE nº 4.560/2013 , arts. 15 e 16 ) 

. 
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7.2 Parcelamento excepcional 

Parcelamento excepcional é aquele referente a crédito tributário relativo ao ICMS, 
inscrito em dívida ativa e ajuizado, e concedido com período superior a 60 meses, 

tendo em vista a situação financeira do sujeito passivo. Nesses casos, o 
parcelamento fica condicionado ao cumprimento de um dos seguintes requisitos, 

sendo considerado o prazo de 60 meses:  
 

a) o valor da parcela mensal corresponder a mais de 25% da média dos 

recolhimentos de ICMS do sujeito passivo nos últimos 12 meses; e  
 

b) o valor da parcela mensal for superior a 1/12 do lucro bruto do sujeito passivo 
apurado no exercício anterior.  

 

Na hipótese de crédito tributário de pessoa jurídica inativa ou falida, o 
parcelamento excepcional poderá ser concedido a pedido de quaisquer dos sócios 

ou responsáveis, dispensado o cumprimento dos requisitos previstos nas letras "a" 
e "b" anteriores, quando a condição financeira destes, em parcelamento de 60 

meses, ficar manifestamente comprometida.  

O parcelamento excepcional poderá ser concedido em até 120 meses, desde que 

seja observado um dos requisitos das letras "a" e "b" anteriores para fins de 

determinação da parcela. 

A competência para concessão de parcelamento excepcional é do advogado -geral 

do Estado ou do advogado-geral adjunto do Estado, pois se tratam de créditos 
tributários inscritos em dívida ativa, devidamente ajuizados. Esta competência pode 

ser delegada, respectivamente, ao advogado regional do Estado ou ao procurador -

chefe das procuradorias especializadas, no âmbito de suas competências.  

O beneficiário desse tipo de parcelamento será considerado desistente do 

parcelamento excepcional concedido quando não efetuar o pagamento de qualquer 
parcela até o penúltimo dia útil do terceiro mês subsequente ao de seu vencimento 

ou tiver, após sua concessão, crédito tributário não contencioso inscrito em dívida 

ativa. 
 

(Resolução Conjunta SEF/AGE nº 4.560/2013 , arts. 17 , 18 e 19 ) 
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7.3 Parcelamento simplificado 

Outra hipótese de parcelamento de crédito tributário previsto na legislação mineira 
é o denominado "parcelamento simplificado", que poderá ser concedido desde que 
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a soma, por tributo, dos créditos tributários do sujeito passivo não ultrapasse R$ 

300.000,00 e respeite os seguintes requisitos:  

 
a) o valor mínimo da parcela não será inferior a R$ 250,00;  

 
b) será dispensado o oferecimento de seguro garantia, de garantia hipotecária ou 

carta de fiança; 

 
c) serão fixados, a critério da autoridade concedente:  

 
c.1) o percentual de entrada prévia, desde que seu valor não seja inferior ao 

previsto na letra "a" e não seja inferior ao percentual das parcelas;  
 

c.2) o número de parcelas, observado o limite de 60 meses;  

 
 

d) o mesmo sujeito passivo não poderá ter mais de 2 parcelamentos simplificados 
em curso, por tributo, sem prejuízo do limite de R$ 300.000,00. 

 

(Resolução Conjunta SEF/AGE nº 4.560/2013 , art. 23 ) 
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7.4 Parcelamento de IPVA 

Na legislação mineira existe a possibilidade de parcelamento de crédito do IPVA, 
devendo o contribuinte observar:  

 
a) o parcelamento será realizado em até 12 parcelas, iguais e sucessivas;  

 

b) a entrada prévia será fixada em percentual não inferior a 20% do valor do crédito 
tributário e não inferior ao valor de cada parcela;  

 
c) para apuração do montante a parcelar, os percentuais de redução de multas 

serão aplicados segundo a fase em que se encontrar o PTA, na data do recolhimento 

da entrada prévia, sobre os valores monetariamente atualiza dos, se for o caso; 
 

d) valor mínimo da parcela não será inferior a R$ 200,00;  
 

e) o parcelamento deverá englobar todos os débitos vencidos em exercícios 

anteriores relativos ao mesmo veículo.  
 

Ressalta-se que, em relação ao parcelamento de crédito tributário de IPVA, não 
será concedida dilação do prazo previsto em norma, tampouco o reparcelamento 

dos valores. 

 Nota  
É vedado o parcelamento no mesmo exercício do pedido.  
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(Resolução Conjunta SEF/AGE nº 4.560/2013 , art. 21 ) 
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7.5 Parcelamento de ITCD 

Quanto ao parcelamento de crédito tributário relativo ao  ITCD: 

 
a) é vedado no caso do imposto não vencido;  

 

b) aplica-se o disposto na Resolução SEF/AGE nº 4.560/2013 , art. 15 , "a" 

a "d" (parcelamento ordinário - subtópico 7.1); 

 
c) o valor mínimo da parcela não será inferior a R$ 250,00;  

 
d) não serão admitidos ao mesmo sujeito passivo mais de 2 parcelamentos em curso 

relativos ao ITCD. 

 

O parcelamento de crédito tributário relativo ao ITCD,  desde que o contribuinte 

esteja adimplente com o pagamento, não impede a expedição de Certidão Relativa 
ao ITCD. 

Cumpre observar que, excepcionalmente, poderá ser concedido parcelamento sem 

a exigência de garantia hipotecária, seguro garantia ou carta de fiança, observadas 
as letras "a" e "c" deste subtópico e se o valor original do imposto for igual ou 

inferior a R$ 5.000,00. 
 

(Resolução Conjunta SEF/AGE nº 4.560/2013 , art. 20 ) 

. 
Retornar ao Sumário  

7.6 Parcelamento de crédito tributário relativo a taxas  

Na hipótese de parcelamento de crédito tributário relativo ao pagamento de taxas 

do Estado será exigido do contribuinte o cumprimento dos seguintes requisitos:  
 

a) a entrada prévia fixada em percentual não inferior a 5% do valor do crédito 
tributário e não inferior ao percentual de cada parcela ; 

 

b) para efeito de apuração do montante do crédito tributário a parcelar, os 
percentuais de redução das multas serão aplicados, segundo a fase em que se 

encontrar o PTA na data do recolhimento da entrada prévia, sobre os valores destas 
monetariamente atualizados, se for o caso; 

 
c) o prazo máximo será de 60 meses.  

 Nota  
Na hipótese de crédito tributário de natureza não contenciosa, decorrente de omisso 

recolhimento do imposto informado na Declaração de Apuração e Informação do 
ICMS (Dapi), o prazo máximo corresponderá a 4 vezes o número de meses em 

inadimplência, observado o l imite de 60. No tocante ao parcelamento das taxas do 
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Estado, aplicam-se as disposições do art.  17 da Resolução SEF/AGE 

nº 4.560/2013 que excepcionalmente possibilita a concessão de parcelamento 

superior a 60 meses observados os requisitos da norma. 

 
 

(Resolução Conjunta SEF/AGE nº 4.560/2013 , art. 22 ) 

 

. 
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7.6.1 Taxa de Fiscalização Judiciária (TFJ)  

O Estado de Minas Gerais instituiu disposições específicas para o parcelamento da 

Taxa de Fiscalização Judiciária. A Taxa de Fiscalização Judiciária tem como fato 

gerador o exercício do poder de polícia atribuído ao Poder Judiciário pela 
Constituição da República, e exercido pela Corregedor ia-Geral de Justiça e pelo juiz 

de direito diretor do foro.  

É contribuinte dos emolumentos e da Taxa de Fiscalização Judiciária a pessoa 

natural ou jurídica usuária dos serviços notariais e de registro. Seu parcelamento 

depende do cumprimento dos seguintes requisitos: 
 

a) a entrada prévia será fixada em percentual não inferior a 10% do valor do crédito 
tributário e não inferior ao valor de cada parcela;  

 
b) para efeito de apuração do montante do crédito tributário a parcelar, os 

percentuais de redução das multas serão aplicados, segundo a fase em que se 

encontrar o PTA na data do recolhimento da entrada prévia, sobre os valores 
monetariamente atualizados, se for o caso;  

 
c) o prazo máximo de 36 meses; 

 

d) o valor mínimo da parcela não inferior a R$ 500,00; 
 

e) o oferecimento de fiança, seguro garantia, garantia hipotecária ou carta de 
fiança. 

 

(Lei nº 15.424/2004 , arts. 3º e 4º ; Resolução Conjunta SEF/AGE 

nº 4.560/2013 , art. 22-A ) 

 

. 
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8. Solicitação do parcelamento (requerimento)  

O parcelamento será solicitado mediante o preenchimento do Requerimento de 

Parcelamento, em 2 vias, cuja destinação será:  
 

a) 1ª via - Administração fazendária para ser juntada ao PTA;  

 
b) 2ª via - Requerente. 

 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-mg%2Bres%2Bsef,age%2B4560%2B2013@art17#es-mg%2Bres%2Bsef,age%2B4560%2B2013@art17
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-mg%2Bres%2Bsef,age%2B4560%2B2013#es-mg%2Bres%2Bsef,age%2B4560%2B2013
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-mg%2Bres%2Bsef,age%2B4560%2B2013#es-mg%2Bres%2Bsef,age%2B4560%2B2013
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-mg%2Bres%2Bsef,age%2B4560%2B2013@art22#es-mg%2Bres%2Bsef,age%2B4560%2B2013@art22
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?guid=I618429533CF0EE16E040DE0A24AC4993&tipodoc=3&ls=10&origem=alerta
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-mg%2Blei%2B15424%2B2004#es-mg%2Blei%2B15424%2B2004
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-mg%2Blei%2B15424%2B2004@art3#es-mg%2Blei%2B15424%2B2004@art3
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-mg%2Blei%2B15424%2B2004@art4#es-mg%2Blei%2B15424%2B2004@art4
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-mg%2Bres%2Bsef,age%2B4560%2B2013#es-mg%2Bres%2Bsef,age%2B4560%2B2013
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-mg%2Bres%2Bsef,age%2B4560%2B2013@art22a#es-mg%2Bres%2Bsef,age%2B4560%2B2013@art22a
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?guid=I618429533CF0EE16E040DE0A24AC4993&tipodoc=3&ls=10&origem=alerta


O requerimento deve ser protocolizado na administração fazendária da circunscrição 

do contribuinte requerente, exceto nos casos de contribuinte inscrito no Cadastro 

de Contribuintes do ICMS ou de produtor rural, situação em que poderá ser 
protocolizado em qualquer administração fazendária.  

Nos parcelamentos que envolvam os créditos tributários de vários estabelecimentos 
do mesmo contribuinte, o requerimento deverá ser protocolizado na administração 

fazendária ou na Advocacia Regional do Estado a que estiver circunscrito quaisquer 

de seus estabelecimentos com crédito tributário a parcelar.  

O requerimento deverá estar acompanhado da seguinte documentação:  

 
a) Termo de Autodenúncia, Termo de Reconhecimento Parcial de Débito ou 

Declaração de Bens e/ou Direitos, quando for o caso;  
 

b) comprovante de pagamento das despesas decorrentes da apreensão da 

mercadoria, quando for o caso; 
 

c) comprovante do endereço onde o requerente exerce suas atividades ou outro 
endereço formalmente indicado pelo sócio -gerente ou responsável;  

 

d) Termo de Confissão de Dívida com Fiança assinado pelo sujeito passivo, por 
terceiro, preferencialmente não sócio, e respectivo cônjuge ou companheiro;  

 
e) Termo de Escritura de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária, 

acompanhado dos seguintes documentos:  
 

e.1) cópia do Registro do Imóvel, de propriedade de sócio ou de terceiro, oferecido 

em garantia; 
 

e.2) certidão de inexistência de ônus real sobre o imóvel;  
 

e.3) laudo de avaliação do imóvel, emitido por engenheiro civil ou por corretor de 

imóveis habilitados, aprovado pela autoridade concedente; 
 

e.4) cópia da última alteração do contrato social ou estatuto;  
 

 

f) Termo de Confissão de Dívida com carta de fiança, ou seguro garantia, firmado 
pelo sujeito passivo e acompanhado da cópia da última alteração do contrato social 

ou estatuto. 

 Nota  
Em substituição ao laudo de avaliação de imóvel, poderá ser apresentada cópia de 

guia recente relativa ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 

(IPTU) ou ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), expedida pelo 
sujeito ativo do imposto, da qual conste o valor do imóvel.  

 

Cabe enfatizar que, nas situações em que for exigida a garantia hipotecária, 

deverão ser observados, também, os seguintes requisitos:  

 
a) o bem imóvel a ser oferecido,  excluído o bem de família ou o único imóvel 

residencial do garantidor, deverá ter valor venal igual ou superior ao crédito 
tributário; 

 



b) o requerente deverá apresentar certidão de registro da hipoteca no prazo fixado 

pela autoridade concedente, não superior a 3 meses contados da data do 

deferimento do pedido; 
 

c) no caso de garantia hipotecária prestada mediante oferecimento de imóvel de 
propriedade de terceiro, o Requerimento de Parcelamento, que indicará o bem a 

ser hipotecado, será assinado pelo requerente ou por seu representante legal, bem 

como pelo legítimo proprietário e seu cônjuge ou companheiro;  
 

d) a autoridade concedente assinará a escritura de hipoteca e, após a quitação 
integral do crédito tributário, o Termo de Autorização para Cancelamento do 

Registro de Hipoteca. 
 

Em relação ao parcelamento de ITCD, também deverão ser apresentados:  

 
a) no caso de seguro garantia ou carta de fiança, contrato assinado pelo sujeito 

passivo e pela instituição bancária, em que constem, como credora, a Fazenda 
Pública estadual e, como objeto, o valor total atualizado do crédito tributário;  

 

b) no caso de garantia hipotecária, os documentos ora mencionados;  
 

c) no caso de fiança, Termo de Confissão de Dívida com fiança assinado pelo sujeito 
passivo, por terceiro, preferencialmente não sócio, e respectivo cônjuge ou 

companheiro. 
 

(Resolução Conjunta SEF/AGE nº 4.560/2013 , arts. 24 a 28 ) 
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8.1 Requerimento via SIARE 

O parcelamento previsto nos tópicos, 7.3 ao 7.6.1, poderá ser requerido por meio 
do Sistema Integrado de Administração da Receita Estadual (SIARE), hipótese em 

que não se aplica o citado deste tópico e seus subtópico.  

O parcelamento requerido deferido eletronicamente, via SIARE. 

Observa-se que fica dispensado o oferecimento de garantia para o parcelamento 

requerido deste subtópico.  
 

(Resolução Conjunta SEF/AGE nº 4.560/2013 , art. 24-A ) 
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8.2 Processamento 

O Requerimento de Parcelamento e os demais documentos que instruem o pedido 

serão autuados sob a forma de PTA. Caso já exista PTA relativo ao crédito tributário, 
a ele serão juntados os documentos relativos ao parcelamento do crédito e o 

Requerimento de Parcelamento, além dos demais documentos que instruem o 
pedido. Se esse processo estiver tramitando no Conselho de Contribuintes do Estado 

de Minas Gerais, a administração fazendária requisitará os autos para as 

providências necessárias. 
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(Resolução Conjunta SEF/AGE nº 4.560/2013 , art. 29 ) 
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8.3 Reconhecimento parcial do crédito tributário  

Nas situações de reconhecimento de parte do crédito tributário de natureza 

contenciosa, o requerente deverá apresentar à administração fazendária a que 
estiver circunscrito, para cada PTA objeto do pedido, o Termo de Reconhecimento 

Parcial de Débito, em 3 vias, que terão a seguinte destinação: 

 
a) 1ª via - AF, para ser anexada ao PTA a ser formado para fins de parcelamento;  

 
b) 2ª via - AF, para ser juntada ao PTA relativo ao crédito tributário original;  

 
c) 3ª via - requerente. 

 

Nesses casos, a AF a que estiver circunscrito o requerente solicitará à delegacia 
fiscal a imediata lavratura do Auto de Infração (AI), relativamente à parcela 

reconhecida, para fins exclusivos de parcelamento, nele fazendo constar que a 
emissão se deu em cumprimento às demais disposições da Resolução C onjunta 

SEF/AGE nº 4.560/2013  . 

Em relação à parcela do crédito tributário não reconhecida, o PTA terá procedimento 

normal, conforme previsto no RPTA, aprovado pelo Decreto nº  44.747/2008 . 

O PTA relativo ao pedido de parcelamento deverá ser instruído com cópia do Auto 
de Infração originário, bem como dos anexos ao feito fiscal e demais documentos 

relacionados à irregularidade reconhecida pelo requerente ou, no caso de 
desentranhamento de documentos, dos respectivos originais.  

 

(Resolução Conjunta SEF/AGE nº 4.560/2013 , art. 30 ) 
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9. Decisão do pedido 

O pedido de parcelamento de crédito tributário, devidamente instruído com todos 
os documentos previstos na legislação mineira, será decidido pelo chefe da 

administração fazendária ou pelo advogado regional do Estado, conforme o caso.  

Os pedidos de parcelamento que englobem créditos tributários de vários 
estabelecimentos do mesmo contribuinte, inclusive quando localizados em mais de 

um município, serão decididos, conforme o caso, pelo chefe da administração 
fazendária ou pelo advogado regional do Estado do local em que foi protocolizado 

o requerimento, ouvido o chefe da administração fazendária ou o subsecretário da 
Receita Estadual.  

 Nota  
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Havendo divergência entre essas autoridades, o pedido será decidido, conforme o 

caso, pelo subsecretário da Receita Estadual.  

 
Os pedidos de parcelamento de sujeito passivo localizado em outra Unidade da 
Federação, que recolhe ICMS por substituição tributária para Minas Gerais, deverão 

ser julgados pelo diretor da Diretoria de Gestão de Projetos da Superintendência 
de Fiscalização (DGP/Sufis). À autoridade concedente do parcelamento compete:  

 

a) verificar o correto preenchimento dos documentos relacionados com o pedido de 
parcelamento, assegurando-se da veracidade dos dados neles lançados e de que as 

assinaturas neles apostas são dos próprios devedores responsá veis ou de seus 
representantes legais; 

 
b) gerenciar a tramitação e o cumprimento do parcelamento.  

 

O deferimento do parcelamento fica condicionado à análise da real capacidade de 
pagamento do sujeito passivo, ficando facultado à autoridade concedente  exigir a 

apresentação de: 
 

a) declaração dos bens imóveis da empresa e dos sócios, com indicação precisa de 

sua localização, áreas construída e total, valor venal, e os números de registro, 
matrícula, folha, livro e respectivo Cartório de Registro de Imóveis; 

 
b) cópia da Declaração de Imposto de Renda Pessoas Física e Jurídica;  

 
c) outros documentos que a autoridade entender necessários.  

 

(Resolução Conjunta SEF/AGE nº 4.560/2013 , arts. 31 a 34 ) 

 

. 
Retornar ao Sumário  

9.1 Indeferimento 

O pedido de parcelamento poderá ser indeferido, ainda que tenham sido cumpridos 

todos os requisitos previstos em legislação, desde que devidamente fundamentado, 

tendo em vista o interesse e a conveniência da Fazenda Pública estadual.  
 

(Resolução Conjunta SEF/AGE nº 4.560/2013 , art. 35 ) 
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10. Desistência 

Para todos os efeitos, considera-se desistente do parcelamento o beneficiário que 

não efetuar o pagamento de qualquer parcela até o penúltimo dia úti l do terceiro 
mês subsequente ao de seu vencimento.  

 

(Resolução Conjunta SEF/AGE nº 4.560/2013 , art. 36 ) 

 

. 
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11. Dilação do prazo 

A autoridade concedente do parcelamento poderá dilatar o seu  prazo por, no 

máximo, 2 vezes, mediante requerimento do beneficiário, desde que:  
 

a) não tenha ocorrido desistência do parcelamento;  
 

b) tenha sido quitado pelo menos 25% do número de parcelas.  

 

A dilação do prazo não implica o restabelecimento de multas nem o reparcelamento 

do crédito tributário.  

A dilação não poderá ter prazo superior à diferença apurada entre o número máximo 

de parcelas previsto para a modalidade do parcelamento concedido e o  número de 

parcelas efetivamente quitadas.  

Excepcionalmente, a critério do superintendente regional da Fazenda, do 

superintendente de fiscalização, do advogado regional do Estado ou do procurador -
chefe das procuradorias especializadas, poderá ser dispensado o cumprimento do 

disposto na letra "b" para a dilatação do parcelamento, desde que atendidas as 

condições previstas na Resolução Conjunta SEF/AGE nº  4.560/2013 . 

 

(Resolução Conjunta SEF/AGE nº 4.560/2013 , art. 37 ) 
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12. Revogação 

A concessão do parcelamento não gera direito adquirido, podendo ser  revogado de 
ofício, mediante despacho fundamentado da autoridade concedente, nas seguintes 

hipóteses, ainda que não cumulativamente:  

 
a) o beneficiário não satisfaz ou deixou de satisfazer as condições, ou deixou de 

cumprir os requisitos para a concessão do parcelamento; 
 

b) o parcelamento deixou de atender ao interesse e à conveniência da Fazenda 
Pública estadual; 

 

c) o beneficiário deixou de pagar, nos respectivos vencimentos, o ICMS ou as taxas 
relativas a fatos geradores ocorridos após o recolhimento da entrada prévia, bem 

como as custas ou os honorários advocatícios.  
 

(Resolução Conjunta SEF/AGE nº 4.560/2013 , art. 38 ) 

 

. 
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13. Saldo remanescente 

A apuração do saldo remanescente torna-se necessária nas s ituações de 

indeferimento do pedido, desistência ou revogação do parcelamento. Nesses casos, 
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será realizada a apuração do saldo devedor remanescente, com todos os ônus legais 

e com a restauração das multas que eventualmente tenham sido reduzidas.  

O saldo remanescente será apurado: 
 

a) do tributo, deduzindo-se do valor total parcelado a importância efetivamente 
paga nessa rubrica; 

 

b) da multa de revalidação ou isolada, deduzindo-se do valor integral da multa a 
importância efetivamente paga nessa rubrica, mediante a equação "SDM = VI [1 - 

(VPGM/VPM)]", em que: 
 

b.1) "SDM" representa o saldo devedor da multa de revalidação ou isolada;  
 

b.2) "VI" representa o valor integral da multa sem as reduções previstas em lei;  

 
b.3) "VPGM" representa o valor pago da multa, em moeda ou convertido para o 

índice econômico uti lizado, quando for o caso;  
 

b.4) "VPM" representa o valor parcelado da multa, em moeda ou convertido para o 

índice econômico uti lizado, quando for o caso;  
 

 
c) da multa de mora, deduzindo-se do valor parcelado a importância efetivamente 

paga nessa rubrica, ressalvado o disposto no parágrafo único do art.  40 da 

Resolução Conjunta SEF/AGE nº 4.560/2013 ; 

 

d) dos juros de mora, deduzindo-se do valor parcelado o montante resultante da 
subtração algébrica entre a importância efetivamente paga nessa rubrica e os 

acréscimos decorrentes do parcelamento, aplicando -se a Taxa Selic, mediante a 
equação "SDJM = VPJM - (VPGJM - VJMSELIC)", em que: 

 
d.1) "SDJM" representa o saldo devedor dos juros de mora;  

 

d.2) "VPJM" representa o valor parcelado dos juros de mora; 
 

d.3) "VPGJM" representa o valor total pago na rubrica juros de mora;  
 

d.4) "VJMSELIC" representa o valor dos juros de mora calculados pela Taxa Selic.  

 
 

Nos casos em que o crédito tributário foi formalizado mediante Termo de 
Autodenúncia, será obtido o saldo devedor da multa de mora pela majoração desta 

até o limite estabelecido para a multa de revalidação aplicável em caso de ação 

fiscal. 

Para o cálculo do saldo devedor remanescente, os valores efetivamente pagos, 

referentes ao tributo, às multas e aos juros, inclusive os relativos à entrada prévia, 
serão considerados pelos valores tomados à época do recolhimento da entrada 

prévia, sem as atualizações posteriores para o pagamento das parcelas.  

A formalização do crédito tributário relativo à multa isolada em denúncia 

espontânea objeto de parcelamento será providenciada após o termo final do prazo 

de cobrança administrativa, subsequente à desistência ou revogação do respectivo 
parcelamento ou, havendo reparcelamento, após sua  perda definitiva. 
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Apurado o saldo devedor remanescente, serão tomadas as seguintes providências:  

 

a) encaminhamento, após os procedimentos relativos à cobrança administrativa, do 
PTA à Advocacia Regional do Estado para inscrição em dívida ativa, em se t ratando 

de crédito tributário formalizado e não inscrito em dívida ativa;  
 

b) encaminhamento do PTA à respectiva unidade da Advocacia -Geral do Estado 

(AGE) para ajuizamento ou prosseguimento da execução fiscal, em se tratando de 
crédito tributário inscrito em dívida ativa.  

 

Assim, no caso de cancelamento do parcelamento de crédito tributário inscrito em 

dívida ativa e ajuizamento da execução fiscal, o débito remanescente será apurado, 
dando-se prosseguimento à execução fiscal.  

 

( RPTA-MG/2008 , art. 205 ; Resolução Conjunta SEF/AGE 

nº 4.560/2013 , arts. 39 a 42 ) 

. 
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14. Reparcelamento 

O reparcelamento do crédito tributário poderá ser solicitado pelo sujeito passivo 

considerado desistente ou cujo parcelamento tenha sido revogado. Tal 

reparcelamento abrange o saldo remanescente, observando-se que: 
 

a) o pedido deverá ser protocolizado em até 30 dias, con tados da data em que 
ocorreu a desistência ou a revogação, na administração fazendária;  

 
b) o reparcelamento será deferido, observados o interesse e a conveniência da 

Fazenda Pública estadual.  

 

O crédito tributário não inscrito em dívida ativa poderá ser reparcelado somente 

uma vez, em cada uma das fases, administrativa ou em dívida ativa, exceto nos 
casos em que, no parcelamento anterior, tenham sido quitados pelos menos 25% 

do total do crédito tributário parcelado, limitado ao máximo de 2 vezes nestes 

casos, em cada instância. 

O reparcelamento previsto não se aplica a crédito tributário relativo a ITCD e IPVA.  

Nesses casos, as multas terão os valores restabelecidos em seus percentuais 
máximos. 

 

(Resolução Conjunta SEF/AGE nº 4.560/2013 , art. 43 ) 
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15. Simples Nacional 

Os débitos apurados na forma prevista no Simples Nacional poderão ser parcelados, 
desde que respeitadas às disposições constantes da Resolução do CGSN nº 

140/2018,a seguir elencadas: 
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a) o prazo máximo será de até 60 parcelas mensais e sucessivas;  

 

b) o valor de cada parcela mensal, por ocasião  do pagamento, será acrescido de 
juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de 

Custódia (Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir 
do mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e de 

1% relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado;  

 
c) o pedido de parcelamento deferido importa confissão irretratável do débito e 

configura confissão extrajudicial;  
 

d) serão aplicadas na consolidação as reduções das multas de lançamento de ofício 

previstas nos incisos II e IV do art.  6º da Lei nº 8.218/1991 , nos seguintes 

percentuais: 

 
d.1) 40%, se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo de 30 dias, 

contado da data em que foi notificado do lançamento; ou  
 

d.2) 20%, se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo de 30 dias , 
contado da data em que foi notificado da decisão administrativa de primeira 

instância; e 

 
 

e) no caso de parcelamento de débito inscrito em dívida ativa, o devedor pagará 
custas, emolumentos e demais encargos legais.  

 

Somente serão parcelados débitos já vencidos e constituídos  na data do pedido de 
parcelamento, excetuadas as multas de ofício vinculadas a débitos já vencidos, que 

poderão ser parceladas antes da data de vencimento. Observar que apenas poderão 
ser parcelados débitos que não se encontrem com exigibilidade suspensa na forma 

prevista no art. 151 da Lei nº 5.172/1966  - Código Tributário 
Nacional ( CTN ). 

Os débitos constituídos por meio de Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) 

poderão ser parcelados desde a sua lavratura e uma vez que  não estejam com a 
exigibil idade suspensa. 

 Nota  
É vedada a concessão de parcelamento para sujeitos passivos com falência 

decretada. 

 
 

(Lei Complementar nº 123/2006 , art. 21 ; Resolução CGSN 

nº 140/2018 , art. 46 ) 
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15.1 Vedações 

A Resolução do CGSN nº140/2018 prevê em seu art. 47 que o parcelamento dos 

tributos apurados na forma prevista no Simples Nacional não se aplica:  

 
a) às multas por descumprimento de obrigação acessória;  
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b) à CPP para a Seguridade Social para a empresa optante tributada  com base: 

 
b.1) nos anexos IV (receitas decorrentes da prestação de serviços relacionados no 

inciso IV do § 1º do art. 25 e V (receitas de prestação de serviços descritos no 
inciso V do § 1º do art. 25, quando o fator "R" for inferior a 28%, até 31/12/ 20 08; 

e 
 

b.2) no Anexo IV (receitas decorrentes da prestação de serviços relacionados no 

inciso IV do § 1º do art. 25) a partir de 1º.01.2009; e  
 

 
c) aos demais tributos ou fatos geradores não abrangidos pelo Simples Nacional, 

previstos no art. 5º, da Resolução do CGSN nº 140/2018 inclusive aqueles passíveis 

de retenção na fonte, de desconto de terceiros ou de sub -rogação. 
 

(Resolução CGSN nº 140/2018 , art. 46 ) 

 

. 
Retornar ao Sumário  

16. Disposições finais 

Essas novas regras não se aplicam aos parcelamentos em curso, concedidos com 

base na Resolução nº 3.330/2003 e da Resolução Conjunta nº 4.069/2009.  

Nas situações em que o contribuinte possua parcelamento de crédito tributário para 

com o Fisco mineiro, no momento de expedição, a Certidão de Débitos Tributários 
deverá ser realizada com ressalva a essa circunstância.  

Após a quitação integral do crédito tributário, a autoridade concedente determinará 
o arquivamento do PTA. 

Os documentos fiscais relativos ao pedido de parcelamento encontram -se 

disponíveis no site da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais 
(www.fazenda.mg.gov.br).  

Os casos que não se enquadrarem na resolução em fundamento serão decididos, 
na forma em que dispuser ato administrativo interno da Secretaria de Economia e 

Finanças (SEF) ou da AGE, nos respectivos âmbitos de atuação, pelo:  

 
a) secretário de Estado de Fazenda ou advogado-geral do Estado; 

 
b) subsecretário da Receita Estadual ou advogado-geral adjunto do Estado; 

 
c) superintendente regional da Fazenda, superintendente de fiscalização, advogado 

regional do Estado ou procurador-chefe das procuradorias especializadas.  

 

( RPTA-MG/2008 , art. 206 ; Resolução Conjunta SEF/AGE 

nº 4.560/2013 , arts. 44 , 45 , 46 , 47 e 48 ) 
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17. REFIS ICMS 2021 (Recomeça Minas)  
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Com a publicação da Lei 23.801/2021  e do Decreto nº 48.195/2021  , 

foram estabelecidas as regras necessárias para pagamento, com reduções  e 

condições especiais, de crédito tributário relativo ao ICMS, no âmbito do Plano de 
Regularização e Incentivo para a Retomada da Atividade Econômica no Estado de 

Minas Gerais (Recomeça Minas). Também conhecido como Refis 2021.  

Os incentivos à regularização por meio do Recomeça Minas, alcança o crédito 

tributário relativo ao ICMS, às suas multas e aos demais acréscimos legais, 
decorrentes de fatos geradores ocorridos até 31.12.2020, formalizado ou não, 

inclusive o espontaneamente denunciado pelo  contribuinte, inscrito ou não em 

dívida ativa, ajuizada ou não sua cobrança, e do saldo remanescente de 
parcelamento fiscal em curso. 

 

(Lei nº 23.801/2021 , art. 3º ; Decreto nº 48.195/2021  , art. 1º ) 
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17.1 Consolidação 

Para fins de consolidação dos créditos tributários e ingresso no Recomeça Minas a 
totalidade dos créditos tributários relativos ao ICMS, vencidos e não quitados de 

responsabilidade do contribuinte, serão consolidados na data do requerimento do 
ingresso, por núcleo de inscrição observado que:  

 

a) é vedado o fracionamento do crédito tributário constante de um mesmo Processo 
Tributário Administrativo - PTA; 

 
b) a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em decorrência de adesão à 

moratória prevista na Lei nº 22.549/2017 , não prejudica a adesão ao Plano.  

 

Na hipótese da letra "a" poderão ser incluídos na consolidação os valores 

espontaneamente denunciados ou informados pelo contribuinte à repartição 
fazendária, decorrentes de infrações relacionadas a fatos geradores ocorridos até 

31.12.2020. 

 Nota  
Mediante parecer da Advocacia -Geral do Estado - AGE e no interesse e na 
conveniência da Fazenda Pública, compete ao Secretário de Estado de Fazenda, 

admitida a delegação, excluir determinado PTA da consolidação, cujo tempo 
processual de demanda ou outras situações específicas tornem recomendáve l tal 

medida. 

 
Não serão objeto do Refis 2021 os débitos regularmente declarados pelo 

contribuinte no âmbito do Simples Nacional, ou seja, dos valores incluídos no 

PGDAS. 

O crédito tributário será consolidado na data do pedido de ingresso no Plano, com 

todos os acréscimos legais, observado que na consolidação, para fins de 
determinação do vencimento da multa isolada, será considerada a data de 

ocorrência da infração que ensejou a sua aplicação.  

A consolidação de que trata a letra "a" deste tópico, o sujeito passivo poderá excluir 
crédito tributário objeto de parcelamento em curso.  
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 Nota  
O contribuinte antes de decidir por aderir ao Recomeça Minas, poderá realizar 
simulação dos valores no Siare.  
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17.2 Pagamento a vista 

O crédito tributário relativo ao ICMS, incluindo juros, mu ltas e demais acréscimos 

legais, decorrentes de fatos geradores ocorridos até 31.12.2020, poderá ser pago 

à vista, exclusivamente em moeda corrente, com redução de 90% dos valores das 
penalidades e dos acréscimos legais, até 30.08.2021. Nesta hipótese os d ébitos 

serão consolidados na data do seu efetivo pagamento, incluindo juros, multas e 
outros acréscimos legais. 

 

(Decreto nº 48.195/2021 , art. 3º ) 
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17.3 Parcelamento no âmbito do Recomeça Minas  

O crédito tributário relativo ao ICMS, incluindo juros, multas e demais acréscimos 
legais, decorrentes de fatos geradores ocorridos até 31.12.2020 consolidado poderá 

ser pago parceladamente, exclusivamente em moeda corrente:  
 

a) em até 12 parcelas iguais, mensais e sucessivas, com redução  de 85% dos 

valores das penalidades e dos acréscimos legais;  
 

b) em até 24 parcelas iguais, mensais e sucessivas, com redução de 80% dos 
valores das penalidades e dos acréscimos legais;  

 

c) em até 36 parcelas iguais, mensais e sucessivas, com redução de 70% dos valores 
das penalidades e dos acréscimos legais;  

 
d) em até 60 parcelas iguais, mensais e sucessivas, com redução de 60% dos 

valores das penalidades e dos acréscimos legais.  

 
e) em até 84 parcelas iguais, mensais e sucessivas, com redução de  50% dos 

valores das penalidades e dos acréscimos legais.  
 

No cálculo das parcelas será aplicada a taxa Selic para títulos federais, acumulada 
mensalmente, calculada a partir do mês subsequente ao da consolidação dos 

créditos tributários, até o mês de efetiva liquidação de cada parcela.  

É admitida a transferência de saldo de parcelamento em curso para o parcelamento 
com as reduções descritas neste tópico, desde que:  

 
a) será apurado o saldo devedor remanescente do parcelamento original, com todos 

os ônus legais e o restabelecimento das multas, dos juros e do próprio tributo que 

eventualmente tenham sido reduzidos, deduzidas as importâncias efetivamente 
recolhidas; 
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b) serão mantidas as garantias vinculadas ao parcelamento original.  

 

O parcelamento recairá sobre o valor total do crédito tributário consolidado, 
incluindo juros, multas e outros acréscimos legais, na data do requerimento para 

ingresso no Plano, deduzindo-se os valores correspondentes aos percentuais de 
redução observado o seguinte:  

 

a) a entrada prévia corresponderá à primeira parcela, constituindo requisito 
necessário para a efetivação do parcelamento;  

 
b) a entrada prévia deverá ser recolhida até o último dia útil do mês do 

requerimento de ingresso no Plano, observada a data limite de 30.08.2021; 
 

c) excetuada a primeira, as demais parcelas deverão ser recolhidas até o penúltimo 

dia útil do mês de seu vencimento;  
 

d) o valor da parcela não será inferior a R$ 500,00.  
 

(Decreto nº 48.195/2021 , art. 4º ) 
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17.4 Ingresso e perda do parcelamento 

O ingresso no Recomeça Minas será formalizado mediante requerimento de 
habilitação para pagamento, à vista ou parcelado, até 16.08.2021, devendo ser 

realizado mediante acesso ao Sistema Integrado de Administração da Receita 
Estadual (Siare) disponível na página da Secretaria de Estado de Fazenda - SEF, na 

internet. 

Alternativamente, o requerimento poderá ser apresentado na Administração 
Fazendária de circunscrição do requerente ou nos Núcleos de Contribuintes 

Externos localizados nas cidades do Rio de Janeiro, de São Paulo ou de Brasília.  

Será considerado descumprimento das condições do parcelamento o fato de o 

contribuinte não efetuar o pagamento de 3 parcelas, consecutivas ou não ou a falta 

do pagamento de qualquer parcela, decorridos 90 dias do prazo final de 
parcelamento. 

O parcelamento poderá ser revogado de ofício e a critério do titular da Delegacia 
Fiscal a que o contribuinte estiver circunscrito, quando o contribuinte deixar de:  

 

a) recolher os valores informados na Declaração de Apuração e Informações do 
ICMS (DAPI) ou na Guia Nacional de Informação e Apuração do ICMS Substituição 

Tributária (GIA/ST), por 3 períodos de referência, consecutivos ou não;  
 

b) entregar a Escrituração Fiscal Digital - EFD, a DAPI, a GIA/ST ou a Declaração 
de Substituição Tributária, Diferencial de Alíquota e Antecipação - DeSTDA, por 3 

períodos de referência, consecutivos ou não.  

 Nota  
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O Decreto nº 48.195/2021 ainda dispõe sobre a necessidade de pagamento 

dos honorários advocatícios (com reduções) e dos honorários de sucumbência, 

quando o crédito tributário já for objeto de questionamento judicial.  

 
 

(Decreto nº 48.195/2021 , arts. 7º e 9º ) 
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