
Dispositivo Resumo Comentários

Arts. 1º e 2º
Institui o Plano de Regularização de Créditos 

Tributários - PRCT.

Os benefícios do PRCT não podem ser cumulados com outros 

previstos na legislação.

Art. 3º
Redução de juros em 50% sobre a SELIC, para 

quem aderir em até 60 prestações.

O contribuinte deverá se manter em dia com o parcelamento, para 

fruir a redução da SELIC. 

Art. 4º, I
A consolidação ocorrerá na data do pedido de 

adesão.

Art. 4º, II
Em regra, não será possível fracionar débitos de 

um mesmo PTA.

A exceção se refere a débitos de ICMS, na hipótese do parágrafo 

único. 

Art. 4º, III
Pode-se quitar os débitos com bens móveis e 

imóveis.

Art. 4º, Parágrafo Único
O Secretário de Fazenda poderá excluir débitos de 

ICMS da consolidação. 

Essa exclusão deverá ser precedida de Parecer da AGE, e será 

realizada em relação a espécies de (i) mercadoria; e (ii) aspecto 

material da hipótese de incidência.

Art. 5º, caput e § 1º

Débitos de ICMS, juros e multa, vencidos até 

31.12.2016, poderão ser incluídos no PRCT, a 

despeito de sua prévia formalização.

Poderão ser incluídos no PRCT créditos decorrentes de infrações 

relacionadas ao ICMS, denunciados espontaneamente ou informados 

à repartição fazendária respectiva.
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Art. 5º, § 2º

Para débitos de ICMS e penalidades a ele 

vinculadas: (i) à vista, redução de 95% de juros e 

multa; (ii) até 6 parcelas, redução de 90%; (iii) até 

12 parcelas, redução de 80%; (iv) até 24 parcelas, 

redução de 70%; (v) até 36 parcelas, redução de 

60%; (vi) até 60 parcelas, redução de 50%; (vii) até 

120 parcelas, redução de 40%. 

A inclusão não autoriza restituição/compensação.                                     

Fica condicionada a (i) desistência de ações e recursos 

administrativos; (ii) renúncia ao direito; (iii) desistência dos honorários 

advocatícios; (iv) pagamento de custas e despesas processuais e 

dos honorários advocatícios ao Estado. 

Ar. 14

Os créditos relativos à Taxa de Fiscalização do 

Transporte Coletivo Intermunicipal de Passageiros 

e à Taxa de Gerenciamento, Fiscalização e 

Expediente do Sistema de Transporte Coletivo 

Metropolitano, extinta em setembro de 2016, 

poderão ser pagos com redução de multa e juros.

(i) à vista, com 100% de redução de juros e multa; em até trinta e 

seis parcelas iguais e sucessivas, com até 80% de redução de juros 

e multa.

Art. 15

Os créditos tributários relativos à Taxa pela 

Utilização Potencial do Serviço de Extinção de 

Incêndio; Taxa de Renovação do Licenciamento 

Anual de Veículo, Taxa Florestal (valor superior a 

R$ 15.000,00), TFRM e Taxa de Fiscalização 

Judiciária poderão pagar o valor principal à vista, 

com redução de 100% de multa e juros.

A inclusão não autoriza restituição/compensação.                                     

Fica condicionada a (i) desistência de ações e recursos 

administrativos; (ii) renúncia ao direito; (iii) desistência dos honorários 

advocatícios; (iv) pagamento de custas e despesas processuais e 

dos honorários advocatícios ao Estado. 

Art. 16

Fica remitido o crédito tributário relacionado com a 

Taxa Florestal cujo valor consolidado por 

contribuinte seja igual ou inferior a R$ 15.000,00, 

relativamente aos fatos geradores ocorridos até 30 

de abril de 2017.

A inclusão não autoriza restituição/compensação.                                     

Fica condicionada a (i) desistência de ações e recursos 

administrativos; (ii) renúncia ao direito; (iii) desistência dos honorários 

advocatícios; (iv) pagamento de custas e despesas processuais e 

dos honorários advocatícios ao Estado. 

Art. 7º

IPVA, vencido até 31.12.2016, pode ser pago à 

vista, sem juros e multa; ou em até 6 prestações, 

com redução de 50% de juros e multa. 

O benefício aplica-se a créditos formalizados ou não.

Art. 10

O contribuinte estabelecido em MG, que seja 

sujeito passivo do IPVA, que esteja em total 

adimplência com o Estado, fará jus ao desconto 

previsto em lei.

O desconto será de 3% calculado sobre o valor do imposto, sendo 

cumulativo com o desconto para pagamento em cota única do IPVA.
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Art. 11

Fica remitido o crédito tributário relativo ao IPVA 

cujo fato gerador tenha ocorrido até 30 de abril de 

2017, incidente sobre a propriedade de veículo 

ciclomotor

Fica remitido o crédito formalizado ou não, inscrito ou não em Dívida 

Ativa, ajuizada ou não a sua cobrança, inclusive multa e juros.

Art. 12

Fica remitido o crédito tributário relativo ao IPVA 

incidente sobre a propriedade de veículo automotor 

destinado à locação, desde que a pessoa jurídica 

proprietária do veículo, com atividade não exclusiva 

de locação tenha preenchido os demais requisitos 

previstos em lei.

Fica remitido o crédito formalizado ou não, inscrito ou não em Dívida 

Ativa, ajuizada ou não a sua cobrança, inclusive multa e juros.

Art. 67

Na hipótese de compensação de débito de IPVA 

com créditos de precatórios judiciais, não se aplica 

o disposto na alínea "a", do inc. II, do §1º, do art. 

11, da Lei 14.699/2003.

A compensação de débito de IPVA dispensa o pagamento prévio, 

pelo credor do precatório, das parcelas inerentes aos repasses 

pertencentes aos Municípios e outras entidades públicas, que não o 

Estado. 

Art. 8º

ITCMD, vencido até 30.04.2017, poder ser pago (i) 

à vista com redução de 15% do principal e 50% dos 

juros e 100% das multas; (ii) em até 12 parcelas, 

com redução de 100% das multas; ou (iii) em até 

24 parcelas, com redução de 50% das multas. 

Não será formalizado crédito de ITCD, cujo fato gerador anteceda a 

2012, seja apurado mediante encontro de declarações com a RFB, e 

cujo valor principal não supere 5.000 UFEMGs (o que equivale a R$ 

16.257,00, em 2017). 

Art. 13

Fica remitido o crédito tributário relativo ao ITCMD 

incidente sobre (i) transmissão causa mortis de 

bem ou direito subsequentemente doado ao 

Estado, suas autarquias e fundações; (ii) 

transmissão por doação de bem ou direito 

subsequentemente doado ao Estado, suas 

autarquias e fundações, pelo donatário do 

excedente de meação de que trata a lei.

Aplica-se somente na hipótese de o valor do bem ou direito 

subsequentemente doado ao Estado ser igual ou superior ao valor do 

crédito tributário remitido.

Art. 6º
Remissão de débitos de ICMS, desde que o total 

consolidado por contribuinte não supere R$ 20mil
Aplicável a créditos formalizados até 31.12.2012. 
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Art. 9º 

O contribuinte estabelecido em MG, inscrito no 

Cadastro de Contribuintes do ICMS, que esteja em 

situação de total adimplência com o Estado, fará 

jus ao desconto previsto no § 2º sobre o saldo 

devedor do ICMS devido a título de operação 

própria 

O contribuinte fará jus a um dos seguintes percentuais: (i) 1%, caso 

comprovada a situação de total adimplência durante um período 

aquisitivo, limitado ao valor equivalente a 3 mil UFEMGs por mês; (ii) 

2%, caso comprovada a situação de total adimplência durante três ou 

mais períodos aquisitivos consecutivos, limitado ao valor equivalente 

a 6 mil UFEMGs por mês. O contribuinte não poderá possuir litígios 

judiciais com o Estado de MG.

Art. 17

Fica remitida a parcela do crédito tributário relativo 

ao ICMS, formalizado até o dia 31 de dezembro de 

2016, com ocorrência do fato gerador anterior a 

sessenta meses,desde que não tenha ocorrido 

dolo, fraude ou simulação e que o contribuinte 

efetue o pagamento integral do restante do crédito 

tributário, a vista ou parcelado.

Na hipótese de pagamento à vista dos créditos tributários 

consolidados, será aplicado um percentual de redução de multa e 

juros de 95%. Para as demais modalidades de pagamento, a redução 

será de 40% a 90%.

Art. 51

Fica o Poder Executivo autorizado a conceder ao 

estabelecimento minerador, classificado na Seção 

B da Classificação Nacional de Atividades 

Econômicas, sistemática especial de apuração e 

pagamento do ICMS.

A concessão do benefício será por meio de regime especial e deverá 

ser encaminhada à Assembleia Legislativa para ratificação. Antes, o 

benefício só se aplicava à Divisão 7, da Seção B. Agora, aplica-se à 

toda Seção B: Mineração e exploração mineral – Divisão 05, 06, 07, 

08 e 09

- Abrange as atividades de extração de minerais e de todos os tipos.

• extração de minerais e combustíveis;

• extração de minerais metálicos;

• extração de minerais não - metálicos;

 inclui a preparação primária para comercialização efetuada junto à 

extração.

Art. 38

Fica convalidada, relativamente às operações 

promovidas até 22 de dezembro de 2015, a 

aplicação pelo contribuinte:

(i) suspensão da incidência do ICMS nas operações internas de 

remessa e retorno ao estabelecimento de origem com produto 

primário destinado ao beneficiamento não industrial ou 

acondicionamento não industrial; (ii) diferimento do ICMS nas 

operações internas com mercadorias destinadas ao estabelecimento 

do contribuinte do imposto, para fins de beneficiamento não industrial 

ou acondicionamento não industrial  (minério de ferro, substância 

mineral fóssil ou submetida a outros processos dispostos em lei).
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Art. 20

Fica o Poder Executivo autorizado a: (i) suspender, 

relativamente ao estabelecimento exportador, a 

exigibilidade do crédito tributário relativo a 

apropriação indevida de crédito de ICMS 

decorrente de entrada de mercadoria ou bem 

destinado ao uso e consumo do estabelecimento e 

(ii) extinguir o crédito tributário relativo às situações 

anteriores, uma vez comprovado o cumprimento 

dos termos da moratória.

Fica condicionada ao (i) reconhecimento, pelo interessado, do crédito 

tributário autuado ou denunciado; (ii) desistência de ações e recursos 

administrativos; (iii) renúncia ao direito; (iv) desistência do advogado 

de eventuais cobranças de honorários de sucumbência.

Art. 40

Fica remitido o crédito tributário relativo ao ICMS 

decorrente de operação de exportação de produto 

semielaborado promovida até 18 de dezembro de 

2003.

Essa determinação imposta a remissão (i) dos créditos tributários em 

questão; (ii) das custas judiciais e demais despesas processuais; (iii)  

fica condicionada ao reconhecimento, pelo interessado, do crédito 

tributário autuado ou denunciado; (iv) desistência de ações e 

recursos administrativos; (iii) renúncia ao direito; (v) desistência do 

advogado de eventuais cobranças de honorários de sucumbência.

Art. 28

O crédito tributário decorrente da utilização 

indevida do diferimento nas aquisições de 

mercadorias a serem empregadas em processo de 

industrialização, bem como da revenda de produtos 

acabados que deveriam ter sido industrializados no 

Estado como condição para fruição de regime 

especial, ficam dispensadas as multas e juros, 

desde que o contribuinte faça o pagamento integral 

do ICMS, à vista ou parcelado em 60 vezes.

Fica condicionada ao (i) reconhecimento, pelo interessado, do crédito 

tributário autuado ou denunciado; (ii) desistência de ações e recursos 

administrativos; (iii) renúncia ao direito; (iv) desistência do advogado 

de eventuais cobranças de honorários de sucumbência;
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Art. 35

Fica remitido, relativamente às operações ocorridas 

na vigência de regime especial, até abril de 2017, o 

crédito tributário relacionado com as operações de 

saída de mercadorias destinadas a centro de 

distribuição que tenha a mesma titularidade do 

estabelecimento remetente, utilizando-se 

indevidamente o diferimento, bem como o crédito 

relacionado à adoção, pelo destinatário, do 

tratamento autorizado ao remetente, nas operações 

de saída das referidas mercadorias. 

Fica condicionada ao (i) reconhecimento, pelo interessado, do crédito 

tributário autuado ou denunciado; (ii) desistência de ações e recursos 

administrativos; (iii) renúncia ao direito; (iv) desistência do advogado 

de eventuais cobranças de honorários de sucumbência e (v) a que o 

contribuinte não tenha débito relativo a tributo de competência de 

MG, inclusive crédito tributário com exigibilidade suspensa, exceto se 

objeto de parcelamento em curso.

Art. 36

Nas operações com rações para animais, 

concentrados, suplementos, aditivos, premixes ou 

núcleos, realizadas no período de janeiro de 2012 a 

dezembro de 2016, a falta de indicação na NF da 

expressão prevista no RICMS não prejudica a 

aplicação do diferimento do imposto.

Essa determinação imposta a remissão (i) dos créditos tributários em 

questão; (ii) das custas judiciais e demais despesas processuais; (iii)  

fica condicionada ao reconhecimento, pelo interessado, do crédito 

tributário autuado ou denunciado; (iv) desistência de ações e 

recursos administrativos; (iii) renúncia ao direito; (v) desistência do 

advogado de eventuais cobranças de honorários de sucumbência.

Art. 39

Fica remitido o crédito tributário relativamente aos 

fatos geradores ocorridos até abril de 2017, 

referentes às operações de aquisição de 

mercadorias sob amparo de diferimento do 

imposto, bem como o crédito tributário relacionado 

com o tratamento tributário autorizado em regime 

especial concedido com prazo certo, nas operações 

de saída promovidas por seu detentor, em que não 

tenha havido requerimento tempestivo de 

prorrogação e em que tenha sido requerido novo 

pedido de regime especial com o mesmo 

tratamento tributário.

Fica condicionada ao (i) reconhecimento, pelo interessado, do crédito 

tributário autuado ou denunciado; (ii) desistência de ações e recursos 

administrativos; (iii) renúncia ao direito; (iv) desistência do advogado 

de eventuais cobranças de honorários de sucumbência e (v) a que o 

contribuinte não tenha débito relativo a tributo de competência de 

MG, inclusive crédito tributário com exigibilidade suspensa, exceto se 

objeto de parcelamento em curso.

Art. 19

Fica o Poder Executivo autorizado a: (i) suspender, 

temporariamente, a exigibilidade de crédito 

tributário relativo a estorno de crédito de ICMS 

decorrente do recebimento de mercadorias ou 

serviços em operações interestaduais, abrigadas 

por incentivo ou benefícios fiscais ou financeiros 

vinculados ao imposto, concedido ou autorizado por 

outro Estado e (ii) extinguir o crédito tributário 

relativo às situações anteriores, uma vez 

comprovado o cumprimento dos termos da 

moratória.

Fica condicionada ao (i) reconhecimento, pelo interessado, do crédito 

tributário autuado ou denunciado; (ii) desistência de ações e recursos 

administrativos; (iii) renúncia ao direito; (iv) desistência do advogado 

de eventuais cobranças de honorários de sucumbência;

ICMS                                                                                                                                                                                       

Guerra Fiscal



Art. 32

Fica remitido o crédito tributário relacionado com 

tratamentos tributários concedidos mediante 

autorização provisória ou regime especial com 

fundamento no inciso I do Art. 32-A da Lei 

6.763/1975 ou no inciso X do art. 75 do RICMS, 

relativamente aos fatos geradores ocorridos até 

abril de 2017.

A remissão não autoriza a devolução, restituição ou compensação 

dos valores; alcança as custas judiciais e demais despesas 

processuais; fica condicionada ao (i) reconhecimento, pelo 

interessado, do crédito tributário autuado ou denunciado; (ii) 

desistência de ações e recursos administrativos; (iii) renúncia ao 

direito; (iv) desistência do advogado de eventuais cobranças de 

honorários de sucumbência.

Art. 41

Os efeitos tributários decorrentes do 

descumprimento de compromisso assumido por 

contribuinte do ICMS, em protocolo de intenções ou 

no termo aditivo firmado com o Estado, implicam a 

exigência do crédito tributário equivalente ao 

imposto devido, exceto em situações específicas.

As situações específicas são: (i) quando o compromisso do Estado, 

relativo à concessão de tratamento tributário diferenciado, não inclua 

a concessão de crédito presumido de ICMS; (ii) quando o 

compromisso do contribuinte, firmado até abril de 2017 tenha sido 

alterado por termo aditivo ou tenha sido substituído por novo 

protocolo de intenções.

Art. 26

O crédito tributário decorrente de aproveitamento 

indevido de ICMS de bens destinados ao ativo 

imobilizado, alheios à atividade do estabelecimento, 

ou provenientes de aquisições de materiais de uso 

e consumo, cujos documentos fiscais tenham sido 

emitidos até o dia 30.04.2017, fica reduzido em 

50% do ICMS-ST e em 100% das multas e dos 

juros, desde que o contribuinte efetue o pagamento 

integral à vista ou mediante parcelamento de 60 

vezes. 

Fica condicionada ao (i) reconhecimento, pelo interessado, do crédito 

tributário autuado ou denunciado; (ii) desistência de ações e recursos 

administrativos; (iii) renúncia ao direito; (iv) desistência do advogado 

de eventuais cobranças de honorários de sucumbência;

Art. 34

Fica remitido o crédito tributário relativo ao ICMS 

incidente na importação de caminhão de combate a 

incêndio, cujo fato gerador tenha ocorrido no 

período de fevereiro a dezembro de 2014, desde 

que o contribuinte efetue o pagamento integral do 

imposto devido nas subsequentes operações de 

saída com essas mercadorias.

Fica condicionada ao (i) reconhecimento, pelo interessado, do crédito 

tributário autuado ou denunciado; (ii) desistência de ações e recursos 

administrativos; (iii) renúncia ao direito; (iv) desistência do advogado 

de eventuais cobranças de honorários de sucumbência e (v) a que o 

contribuinte não tenha débito relativo a tributo de competência de 

MG, inclusive crédito tributário com exigibilidade suspensa, exceto se 

objeto de parcelamento em curso.
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Art. 47
Nas operações de arrendamento mercantil, incide o 

ICMS nas hipóteses previstas. 

(i) importação de bem ou mercadoria objeto de arrendamento 

mercantil com opção de compra ao arrendatário; (ii) a venda do bem 

arrendado ao arrendatário. (art. 7º, §6º, incs. IV e V, da Lei 

6.763/1975).

Art. 49

A alíquota do ICMS para as operações de 

importação de mercadorias ou bens de remessa 

postal ou encomenda internacional é de 25%. Fica 

o Poder Executivo autorizado a reduzir a carga 

tributária do ICMS, nas hipóteses previstas. 

Redução até 12% - operações internas com solvente destinado à 

industrialização;                                                                                                                                           

Redução até 0% - importação de aeronave.                                                                                                                                                                                                           

(art. 12, §§84 e 85, da Lei 6.763/1975). 

Art. 21

Em relação ao crédito tributário decorrente de 

obrigação principal própria ou por substituição 

tributária, relacionada com operações com 

mercadorias sujeitas ao regime de substituição 

tributária cujo fato gerador tenha ocorrido até o dia 

31 de dezembro de 2016, fica o Poder Executivo 

autorizado a tomar uma série de medidas, 

cumulativamente ou não.

O Executivo poderá (i) conceder parcelamento para pagamento de 

crédito tributário em até 120 parcelas; (ii) suspender, 

temporariamente, a exigibilidade das multas e juros; (iii) extinguir 

50% do crédito tributário sujeito à moratória, relativamente tanto ao 

primeiro quanto segundo período de 60 meses.

Art. 25

O crédito tributário decorrente de recolhimento a 

menor do ICMS devido por substituição tributária - 

ICMS-ST -, em razão da utilização da base de 

cálculo em desacordo com o estabelecido nos arts. 

47-A ou 47-B do RICMS, fica reduzido em 50% do 

ICMS-ST e em 100% das multas e dos juros, desde 

que o contribuinte efetue o pagamento integral à 

vista ou mediante parcelamento de 60 vezes. 

Fica condicionada ao (i) reconhecimento, pelo interessado, do crédito 

tributário autuado ou denunciado; (ii) desistência de ações e recursos 

administrativos; (iii) renúncia ao direito; (iv) desistência do advogado 

de eventuais cobranças de honorários de sucumbência;

Art. 27

O crédito tributário decorrente da não utilização do 

PMPF como base de cálculo do ICMS-ST ou de 

sua utilização em desacordo com a legislação 

tributária, incidente nas operações de rações secas 

tipo pet, no período de julho de 2012 a dezembro 

de 2016, fica reduzido em 50% do ICMS-ST e em 

100% das multas e dos juros, desde que o 

contribuinte efetue o pagamento integral à vista ou 

mediante parcelamento de 60 vezes.

Fica condicionada ao (i) reconhecimento, pelo interessado, do crédito 

tributário autuado ou denunciado; (ii) desistência de ações e recursos 

administrativos; (iii) renúncia ao direito; (iv) desistência do advogado 

de eventuais cobranças de honorários de sucumbência;
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Art. 31

Fica remitido o crédito tributário relativo ao imposto 

devido por substituição tributária correspondente à 

diferença entre a base de cálculo apurada por meio 

do MVA e o PMC, devido ao Estado de MG, nas 

operações interestaduais promovidas por 

estabelecimento remetente não fabricante, 

enquadrado como industrial, relativamente ao 

período de janeiro de 2011 a dezembro de 2014.

Fica condicionada ao (i) reconhecimento, pelo interessado, do crédito 

tributário autuado ou denunciado; (ii) desistência de ações e recursos 

administrativos; (iii) renúncia ao direito; (iv) desistência do advogado 

de eventuais cobranças de honorários de sucumbência e (v) a que o 

contribuinte não tenha débito relativo a tributo de competência de 

MG, inclusive crédito tributário com exigibilidade suspensa, exceto se 

objeto de parcelamento em curso.

Art. 50

Caberá ao contribuinte substituído o recolhimento 

relativo à complementação do ICMS, quando a 

base de cálculo final exceder a base de cálculo 

presumida, utilizada para o cálculo inicial do 

imposto. 

É passível de restituição o valor pago por força da substituição 

tributária, caso não se efetive o fato gerador presumido, inclusive 

quanto ao aspecto quantitativo. Fica o Poder Executivo autorizado a 

instituir (i) forma diversa de ressarcimento e (ii) a definitividade da 

base de cálculo do ICMS, ainda que a base de cálculo da operação 

do consumidor final seja diversa da base de cálculo presumida. 

Art. 29

Fica remitido o crédito tributário relativo ao ICMS 

correspondente à diferença entre a alíquota interna 

e interestadual devido em MG nas operações 

interestaduais por estabelecimento industrial 

fabricante mineiro e destinadas ao Ministério da 

Defesa e seus órgãos, relativamente ao período de 

janeiro a dezembro de 2016, no montante que 

exceder a aplicação da carga tributária equivalente 

a 4% sobre o valor da operação. 

Fica condicionada ao (i) reconhecimento, pelo interessado, do crédito 

tributário autuado ou denunciado; (ii) desistência de ações e recursos 

administrativos; (iii) renúncia ao direito; (iv) desistência do advogado 

de eventuais cobranças de honorários de sucumbência e (v) a que o 

contribuinte não tenha débito relativo a tributo de competência de 

MG, inclusive crédito tributário com exigibilidade suspensa, exceto se 

objeto de parcelamento em curso.

Art. 23

Relativamente ao crédito tributário decorrente da 

falta de recolhimento de ICMS devido na saída 

isenta ou não tributária de energia elétrica, em 

razão do encerramento de diferimento ou estorno 

dos créditos, cujo fato gerador tenha ocorrido até 

30.04.2017, ficam dispensados os juros e a multa, 

desde que o contribuinte faça o pagamento integral 

do ICMS devido, à vista ou mediante parcelamento 

de 60 meses.

Fica condicionada ao (i) reconhecimento, pelo interessado, do crédito 

tributário autuado ou denunciado; (ii) desistência de ações e recursos 

administrativos; (iii) renúncia ao direito; (iv) desistência do advogado 

de eventuais cobranças de honorários de sucumbência;
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Art. 33

O crédito tributário cujo fato gerador tenha ocorrido 

até dezembro de 2016, decorrente da não inclusão 

na base de cálculo dos valores relativos à 

subvenção da tarifa de energia elétrica recebidos 

do governo federal pela distribuidora de energia 

elétrica decorrentes de CDE, poderão ser pagos 

com redução de 95% (à vista) de multas e juros ou 

90% de redução, caso seja parcelado em até seis 

vezes.

Fica condicionada ao (i) reconhecimento, pelo interessado, do crédito 

tributário autuado ou denunciado; (ii) desistência de ações e recursos 

administrativos; (iii) renúncia ao direito; (iv) desistência do advogado 

de eventuais cobranças de honorários de sucumbência e (v) a que o 

contribuinte não tenha débito relativo a tributo de competência de 

MG, inclusive crédito tributário com exigibilidade suspensa, exceto se 

objeto de parcelamento em curso.

Art. 48

Fica isento do ICMS (i) energia elétrica fornecida 

pela distribuidora à unidade consumidora, desde 

que o consumidor tenha aderido à compensação de 

energia elétrica; (ii) o fornecimento de 

equipamentos, peças, partes e componentes 

utilizados para microgeração e minigeração de 

energia solar. 

Poderão aderir à compensação os consumidores responsável por 

unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída 

de energia solar, enquadrada nos casos previstos nos incs. I, II e III, 

do §1º, do art. 8-C, da Lei 6.763/1975.

Art. 37

Fica convalidada a apropriação pelo tomador, do 

crédito de ICMS relativo ao serviço de transporte 

tomado, até abril de 2017, para o transporte de 

mercadorias entre o estabelecimento do 

contribuinte até o seu depósito fechado, desde que 

a mercadoria não tenha retornado fisicamente ao 

estabelecimento depositante e a operação 

subsequente seja tributada. 

O disposto implica a remissão dos créditos tributários; (ii) das custas 

judiciais e demais despesas processuais e (iii) fica condicionada ao 

(iv) reconhecimento, pelo interessado, do crédito tributário autuado 

ou denunciado; (v) desistência de ações e recursos administrativos; 

(vi) renúncia ao direito; (vii) desistência do advogado de eventuais 

cobranças de honorários de sucumbência e (viii) a que o contribuinte 

não tenha débito relativo a tributo de competência de MG, inclusive 

crédito tributário com exigibilidade suspensa, exceto se objeto de 

parcelamento em curso.

Art. 43

O prestador de serviço de transporte rodoviário de 

passageiros com crédito tributário relativo ao ICMS, 

inclusive aquele objeto de parcelamento em curso, 

poderá requerer o parcelamento ou pagamento de 

valores com benefícios previstos nos parágrafos e 

incisos do artigo em questão.

O crédito tributário vencido, incluídos multa e demais acréscimos, 

vencido até a data da publicação da lei, poderá ser pago ou 

parcelado sem incidência de multa de ofício e com redução de 80% 

das multas e juros de mora. Havendo inscrição em dívida ativa, não 

serão devidos os honorários. 

Art. 44

Nas prestações de serviços de transporte 

rodoviário de passageiros, a carga tributária 

referente ao art. 12, § 9º, da Lei n. 6.763/1975 fica 

reduzida para 6% pelo prazo de 48 meses.

As tarifas cobradas dos usuários de transporte rodoviário de 

passageiros serão reduzidas proporcionalmente ao benefício previsto 

no artigo.

Art. 45

Fica isenta de ICMS, pelo prazo de 48 meses, a 

aquisição de óleo diesel por empresa prestadora de 

serviço de transporte rodoviário de passageiros, 

desde que o uso do óleo diesel se dê na frota 

operacional da empresa.

As tarifas cobradas dos usuários de transporte rodoviário de 

passageiros serão reduzidas proporcionalmente ao benefício previsto 

no artigo.
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Art. 18

Fica remitido o crédito tributário de ICMS relativo às 

operações internas com querosene de aviação, 

cujos fatos geradores tenham ocorrido até  31 de 

dezembro de 2015.

A inclusão não autoriza restituição/compensação.                                     

Fica condicionada a (i) desistência de ações e recursos 

administrativos; (ii) renúncia ao direito; (iii) desistência dos honorários 

advocatícios; (iv) pagamento de custas e despesas processuais e 

dos honorários advocatícios ao Estado. 

Art. 22

Relativamente ao crédito tributário decorrente de 

prestação de serviço de comunicação multimídia, 

na modalidade de internet banda larga ou televisão 

por assinatura, cujo fato gerador tenha ocorrido até 

30.04.2017, fica o Poder Executivo autorizado a 

tomar uma série de medidas.

O Poder Executivo poderá (i) conceder redução de 40% do ICMS 

devido e de 100% das multas e dos juros, para pagamento à vista ou 

mediante parcelamento de até sessenta meses; (ii) suspender, 

temporariamente, por período não superior a 60 meses, a 

exigibilidade dos valores citados anteriormente; (iii) extinguir os 

crédito tributários citados anteriormente, diante do cumprimento dos 

termos da moratória.

art. 24

O crédito tributário decorrente de recolhimento a 

menor do ICMS devido em substituição tributária - 

ICMS-ST -, no momento das entradas neste 

Estado, de medicamentos adquiridos de centro de 

distribuição exclusivo de mesma titularidade do 

estabelecimento industrial situado em outra 

unidade da federação, em razão da utilização de 

base de cálculo em desacordo com a legislação 

tributária, ocorridos até 30.04.2017, fica reduzido 

em 50% do ICMS-ST e em 100% das multas e dos 

juros, desde que seja feito o pagamento integral à 

vista ou parcelado em até 60 vezes.

Fica condicionada ao (i) reconhecimento, pelo interessado, do crédito 

tributário autuado ou denunciado; (ii) desistência de ações e recursos 

administrativos; (iii) renúncia ao direito; (iv) desistência do advogado 

de eventuais cobranças de honorários de sucumbência;
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Art. 30

Fica remitido o crédito tributário relacionado com a 

utilização do preço final a consumidor sugerido pelo 

distribuidor exclusivo de marca no Brasil como base 

de cálculo do ICMS devido por substituição 

tributária, por contribuinte detentor de regime 

especial de atribuição de responsabilidade, 

relativamente às operações realizadas até 

dezembro de 2016 com veículos automotores 

importados do exterior, ainda que a exportação 

tenha sido realizada por terceiros.

Fica condicionada ao (i) reconhecimento, pelo interessado, do crédito 

tributário autuado ou denunciado; (ii) desistência de ações e recursos 

administrativos; (iii) renúncia ao direito; (iv) desistência do advogado 

de eventuais cobranças de honorários de sucumbência e (v) a que o 

contribuinte não tenha débito relativo a tributo de competência de 

MG, inclusive crédito tributário com exigibilidade suspensa, exceto se 

objeto de parcelamento em curso.

Art. 42

Será admitida a extinção do crédito tributário de 

ICMS, mediante dação em pagamento ao Estado 

de obras de arte e objetos históricos, de 

autenticidade certificada, desde que inerentes às 

finalidades de órgão ou entidade do Estado ou com 

elas compatíveis.

O contribuinte deverá comprovar a propriedade do bem, mediante 

apresentação de NF ou outro documento idôneo; deverá ser feita 

avaliação provisória ou definitiva do bem, que não poderá ser 

superior ao crédito tributário em questão. Deverá ser feito o 

pagamento do crédito tributário remanescente, com os acréscimos 

legais.

Art. 70
O pagamento à vista de débito tributário poderá ser 

efetuado com desconto de até 50%. 
Inclusão do art. 5-A à Lei 15.273/2004.

Art. 74

Os benefícios concedidos na Lei 15.273/2004, que 

institui o Programa de Pagamento Incentivado de 

Débitos, não se aplicam ao crédito tributário objeto 

de ação judicial que discuta matéria favorável à 

Fazenda Pública. 

Inclusão do art. 14-A à Lei 15.273/2004.

Art. 54

As multas por descumprimento de obrigações 

acessórias aplicadas à microempresa e empresa 

de pequeno porte pagos no prazo de trinta dias da 

data da intimação do lançamento sofrerão redução. 

90% - para o microempreendedor individual;                                                                                                                                                                                                        

50% - para a microempresa ou empresa de pequeno porte. 
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Art. 56

Aplica-se multa pela redução do imposto devido a 

título de substituição tributária pelas operações 

subsequentes, mediante dedução de valor acima 

do permitido. 

Multa de 50% do valor da parcela indevidamente deduzida.

Art. 59

Parcelado o débito relativo a ICMS, multa de mora 

e juros, decorrentes de denúncia espontânea, não 

será exigida multa isolada por descumprimento de 

obrigação acessória. 

Alteração da redação do art. 210-A da Lei 6.763/1975.

Art. 52

As instituidoras de arranjos de pagamento, 

instituições facilitadoras de pagamento, instituições 

de pagamento, credenciadoras de 

estabelecimentos comerciais para aceitação de 

cartões e empresas similares ficam obrigadas a 

informar à Secretaria de Estado de Fazenda todas 

as operações e prestações realizadas por 

estabelecimentos e pessoas físicas, cujos 

pagamentos sejam realizados pelo sistema de 

crédito, débito ou similar. 

Inclusão do §7º ao art. 50, da Lei 6.763/1975.

Art. 53

A autoridade fiscal poderá submeter o devedor 

contumaz a regime especial de controle e 

fiscalização.

Sujeitará a regime especial o contribuinte que (i) tiver débito de 

imposto declarado relativamente a seis períodos de apuração em 

doze meses ou relativamente a dezoito períodos de apuração; (ii) ter 

dois ou mais débito tributários inscritos em dívida ativa que versem 

sobre a mesma matéria, salvo se suspensa sua exigibilidade. 

Art. 46

Ficam remitidos os créditos não tributários 

decorrentes de penalidades aplicadas pelo Tribunal 

de Contas aos gestores públicos municipais, cujo 

fato gerador tenha ocorrido até março de 2017, 

inclusive multa e juros.

A remissão não autoriza a devolução, restituição ou compensação 

dos valores; alcança as custas judiciais e demais despesas 

processuais; fica condicionada ao (i) reconhecimento, pelo 

interessado, do crédito autuado ou denunciado; (ii) desistência de 

ações e recursos administrativos; (iii) renúncia ao direito; (iv) 

desistência do advogado de eventuais cobranças de honorários de 

sucumbência;
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Art. 77

Ficam remitidos os créditos não tributários do 

Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA de valor 

original igual ou inferior a R$ 5.000,00, cujo auto de 

infração tenha sido emitido entre 01/01/2013 e 

31/12/2014.

Caso o contribuinte pretenda dar prosseguimento às eventuais 

discussões dos créditos objetos deste artigo, deverá comunicar sua 

decisão à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável - SEMAD, no prazo regulamentar, sob pena de ter tida 

por definitiva a penalidade e remitido o débito. 

Art. 78

O débito estadual não tributário consolidado poderá 

ser pago à vista ou parcelado, com as reduções 

previstas no art. 10, caput, da Lei 21.735/2015.

As reduções concedidas no caput não se acumulam com outras 

concedidas para pagamento de crédito não tributário, bem como não 

se aplicam a crédito não tributário objeto de ação penal por crime 

ambiental. 


