
ALERTA LEGAL
Direito Tributário

São Paulo | Rio de Janeiro www.gnblaw.com.br

Francisco Nogueira de Lima Neto
fra@gnblaw.com.br

Minas Gerais institui novo REFIS
Os descontos variam de acordo com a natureza do tributo e a forma de pagamento escolhida.

O Governo de Minas Gerais publicou na última 
sexta-feira (22 de maio), no Diário Oficial a Lei  nº 
23.801/2021, o programa mineiro de recuperação 
fiscal (também conhecido como Refis) e que faz 
parte do Plano de Regularidade e Incentivo para a 
Retomada da Atividade Econômica – Recomeça 
Minas, que tem como objetivo oferecer às empre-
sas inadimplentes a possibilidade de regularizar 
seus débitos junto ao estado.

Dentre outras medidas, o programa possibilita o 
pagamento de débitos tributários de ICMS, IPVA, 
ITCMD e das Taxas de Incêndio, de Licenciamento 
de Veículos e Florestal, relativos a fatos geradores 
ocorridos até o dia 31 de janeiro de 2020, com re-
dução de multa e juros e diversas formas de parce-
lamento.

Com o Recomeça Minas, os contribuintes  que 
possuem débitos de ICMS poderão quitar suas dí-
vidas com até 90% de desconto sobre multa e juros 
para pagamento à vista. A dívida, também, poderá 
ser parcelada em até 84 meses conforme a tabela 
abaixo:

A mesma Lei trouxe outra possibilidade de parcela-
mento de débitos de ICMS por meio do chamado 
“Programa Regularize” onde o contribuinte poderá 
parcelar o valor devido, sem desconto, em até 180 
meses. O valor das parcelas é calculado de forma 
crescente, conforme a tabela abaixo:

Já para os débitos do Imposto sobre a Propriedade 
de Veículos Automotores - IPVA, a redução sobre a 
multa e juros é de 100% para pagamento à vista e 
no caso de parcelamento em até 6 parcelas o des-
conto é de 50%. 

Caso os pagamentos sejam realizados em dia, 
será concedido outro desconto de 50% sobre a 
taxa Selic incidente sobre o valor da parcela 
mensal.

Também há previsão de desconto para os débitos 
relativos ao Imposto sobre Transmissão Causa 
Mortis e Doação - ITCD. Para pagamento à vista, a 
redução é de 15% no valor do imposto devido (prin-
cipal), 50% de desconto para os juros e 100% para 
multa, desde que os valores sejam recolhidos 
dentro do prazo de 90 dias contados da data da re-
gulamentação da Lei.

No caso de parcelamento, que poderá ser realiza-
dos em até 24 prestações, os descontos serão apli-
cados da seguinte forma:

Da mesma maneira que o IPVA, caso os pagamen-
tos sejam realizados em dia será concedido outro 
desconto de 50% sobre a taxa Selic incidente 
sobre o valor da parcela mensal.

O Refis prevê, ainda, descontos de 100% dos juros 
e multa para pagamento à vista de dívidas referen-
tes à Taxa de Incêndio, Taxa Florestal e Taxa de 
Renovação de Licenciamento Anual de Veículo 
(TRLAV), sem opção de parcelamento da dívida.

Registre-se que os procedimentos necessários 
para a adesão ao Programa, bem como demais 
condições, em especial o prazo para adesão ainda 
dependem de regulamentação.

Para mais informações, consulte nossa equipe de 
Direito Tributário.

Pagamento até
12 parcelas
24 parcelas
36 parcelas
60 parcelas
84 parcelas

Desconto
85%
80%
70%
60%
50%

Pagamento até
12 parcelas
24 parcelas

Desconto
100%
50%

Parcelas
1 a 12
13 a 24
25 a 36 
37 a 179 
180 

Valor da parcela mensal
0,25% (do débito consolidado*)
0,30%
0,35%
0,63%
saldo devedor remanescente


