
 

DECRETO Nº 47.724, DE 27 DE SETEMBRO DE 2019 

(MG de 28/09/2019) 

 

Altera o Regulamento do ICMS - RICMS -, aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002, 

e o Decreto nº 46.817, de 10 de agosto de 2015, que dispõe sobre o Programa REGULARIZE, que 

estabelece procedimentos para pagamento incentivado de débitos tributários. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso de atribuição que lhe confere o inciso VII 

do art. 90 da Constituição do Estado e tendo em vista o disposto na Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, 

DECRETA: 

 

Art. 1º  - O art. 31 do Anexo VIII do Regulamento do ICMS - RICMS -, aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 

13 de dezembro de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 31 - Nas hipóteses de pagamento parcial de crédito tributário, o valor remanescente deverá ser pago em 

até trinta e seis parcelas.”. 

Art. 2º  - O inciso V do art. 20-B do Decreto nº 46.817, de 10 de agosto de 2015, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

“Art. 20 -B - (...) 

V - incisos II a V do art. 35;”. 

Art. 3º  - Fica revogado o § 2º do art. 35 do Anexo VIII do Regulamento do ICMS - RICMS -, aprovado pelo 

Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002. 

Art. 4º  - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Belo Horizonte, aos 27 de setembro de 2019; 231º da Inconfidência Mineira e 198º da Independência do Brasil. 

 

ROMEU ZEMA NETO 

 

ORIGEM: Superintendência do Crédito e Cobrança (SUCRED) EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS: A presente 

minuta de decreto altera dispositivos do Anexo VIII do RICMS, que dispõem sobre a transferência e a 

utilização de crédito acumulado de ICMS, a fim de reduzir as hipóteses de vedação de pagamento de débitos 

tributários com créditos acumulados do imposto. Para tanto, altera-se a redação do art. 31 do Anexo VIII do 

RICMS, com o propósito de ajustá-lo ao disposto no Decreto nº 46.817/2015, que dispõe sobre o Programa 

REGULARIZE, que estabelece procedimentos para pagamento incentivado de débitos tributários, 

possibilitando a solução de casos pendentes nas unidades administrativas da SEF. Ademais, revoga-se o § 2º do 

art. 35 do Anexo VIII do RICMS, o qual amplia as hipóteses de vedação de utilização do crédito acumulado de 

ICMS previstas no caput do referido artigo. A revogação do parágrafo supramencionado repercute na parte final 

do inciso V do art. 20-B do Decreto nº 46.817/2015, razão pela qual modifica-se esse inciso, a fim de ajustá-lo 

à alteração do § 2º do art. 35 do Anexo VIII do RICMS. Salientamos que essas alterações possibilitam a 

quitação de débitos tributários com créditos acumulados, visto que em muitos casos os contribuintes não 

possuem créditos acumulados suficientes para quitar a totalidade dos débitos tributários formalizados no 

Processo Tributário Administrativo (PTA). 
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