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Diário Do ExEcutivo  
Governo do Estado

Governador: Fernando Damata Pimentel

Leis e Decretos

MENSAGEM Nº 426, DE 21 DE AGoSto DE 2018 .

Excelentíssimo Senhor Presidente 
da Assembleia Legislativa,

comunico a v . Exa . que, nos termos do inciso ii do art . 70 
da constituição do Estado, decidi vetar parcialmente, por conside-
rar contrária ao interesse público e inconstitucional, a Proposição de 
Lei nº 24 .035, de 9 de agosto de 2018, que dispõe sobre a cessão de 
direitos creditórios originados de créditos tributários e não tributá-
rios do Estado, reinstitui benefícios fiscais relativos ao ICMS, altera 
as Leis nº 6 .763, de 26 de dezembro de 1975, nº 14 .941, de 29 de 
dezembro de 2003, nº 15 .273, de 29 de julho de 2004, nº 22 .549, de 
30 de junho de 2017, e nº 22 .606, de 20 de julho de 2017, e dá outras 
providências .

No exercício da competência prevista no inciso viii do art . 
90 da constituição do Estado, concluo pelo veto do inciso vi do § 1º 
do art . 1º da Lei nº 22 .914, de 12 de janeiro de 2018, nos termos do 
disposto no art . 1º da Proposição de Lei nº 24 .035, de 9 de agosto de 
2018, bem como pelo veto do art . 13 da proposição de lei referida, 
pelas razões a seguir expostas:

inciso vi do § 1º do art . 1º da Lei nº 22 .914, de 12 de janeiro 
de 2018, nos termos do disposto no art . 1º da Proposição de Leinº 
24 .035, de 2018:

“Art . 1º – ( . . .)
‘Art . 1º – ( . . .)
§ 1º – ( . . .)
vi – realizar-se em até cento e vinte dias antes da data de 

encerramento do mandato do Governador, ressalvado o caso em que 
o integral pagamento pela cessão dos direitos creditórios ocorra após 
essa data;’ ” .

razões de veto:

A Secretaria de Estado de Fazenda – SEF –, ao proceder 
à análise do art . 1º da Proposição de Lei nº 24 .035, de 2018, que 
versa sobre a securitização de créditos tributários e não tributários 

ANExo
vencidos, inscritos em dívida ativa, ressaltou a contrariedade ao inte-
resse público decorrente do disposto no inciso vi do § 1º do art . 1º 
da Lei nº 22 .914, de 12 de janeiro de 2018, nos termos do disposto 
no art . 1º da Proposição de Lei nº 24 .035, de 2018 .

Esse inciso estipula o limite temporal para se realizar a ces-
são onerosa dos direitos creditórios com o respectivo recebimento de 
recursos em até cento e vinte dias antes da data de encerramento do 
mandato do Governador, inviabilizando a feitura da operação a partir 
do dia 2 de setembro até o dia 31 de dezembro de 2018 .

Desse modo, resta patente a incompatibilidade com o inte-
resse público de dispor de instrumento jurídico capaz de viabilizar 
significativa melhoria no fluxo de caixa do Estado, de forma ime-
diata, emergencial e permanente, dado que o prazo se apresenta 
demasiadamente exíguo .

Ao cabo, a manutenção do dispositivo em voga acabaria 
por castrar a possibilidade de concretizar medida fiscal tão cara ao 
Estado de Minas Gerais, quanto mais pelo momento financeiro por 
que tem passado .

Art . 13 da Proposição de Lei nº 24 .035, de 2018:

“Art . 13 – Ficam autorizadas, até 27 de dezembro de 2018, a 
repactuação das dívidas, a concessão de descontos para liquidação de 
dívidas originárias de operação de crédito rural inscritas em dívida 
ativa e a concessão de rebate para liquidação das operações de cré-
dito rural referentes a uma ou mais operações do mesmo mutuário, 
contratadas até 31 de dezembro de 2011 com o Banco de Desenvol-
vimento do Estado de Minas Gerais – BDMG –, relativas a empre-
endimentos atingidos pela seca, localizados no norte do Estado, no 
vale do Jequitinhonha e no vale do Mucuri, compreendidos na área 
de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – 
Sudene –, nos termos da Lei federal nº 13 .340, de 28 de setembro de 
2016 .” .

razões de veto:

o art . 13 da Proposição de Lei nº 24 .035, de 2018, autoriza a 
concessão de descontos e de rebate para liquidação das operações de 
crédito rural, nos termos nele especificados.

Nesse sentido, insta frisar que o § 10 do art . 73 da Lei nº 
9 .504, de 30 de setembro de 1997, veda a distribuição gratuita de 
bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública, no 
ano em que se realizar a eleição, excetuando os casos de calamidade 
pública, de estado de emergência ou de programas sociais autoriza-
dos em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior .

Dessa forma, concluiu-se que a proposição, embora de rele-
vante justificativa, não está em consonância com a legislação elei-
toral em vigor, tendo em vista que garante benefícios por parte da 
Administração Pública no ano em que se realiza eleição .
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São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a vetar 
parcialmente a proposição em causa, por considerá-la contrária ao 
interesse público, no que se refere ao inciso vi do § 1º do art . 1º da 
Lei nº 22 .914, de 12 de janeiro de 2018, nos termos do disposto no 
art . 1º da Proposição de Lei e inconstitucional e contrária à legislação 
eleitoral, no que se refere ao art . 13, as quais ora submeto ao neces-
sário reexame dessa egrégia Assembleia Legislativa .

FErNANDo DAMAtA PiMENtEL
Governador do Estado

LEi Nº 23 .090, DE 21 DE AGoSto DE 2018 .

Altera a Lei nº 22 .914, de 12 de 
janeiro de 2018, que dispõe sobre 
a cessão de direitos creditórios ori-
ginados de créditos tributários e 
não tributários do Estado, reinsti-
tui benefícios fiscais relativos ao 
icMS, altera as Leis nº 6 .763, de 26 
de dezembro de 1975, nº 14 .941, de 
29 de dezembro de 2003, nº 15 .273, 
de 29 de julho de 2004, nº 22 .549, 
de 30 de junho de 2017, e nº 22 .606, 
de 20 de julho de 2017, e dá outras 
providências .

o GovErNADor Do EStADo DE miNAS GErAiS,
o Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 

decretou e eu, em seu nome, promulgo a seguinte lei:
Art . 1º – o caput, o § 1º e o § 3º do art . 1º da Lei nº 22 .914, 

de 12 de janeiro de 2018, passam a vigorar com a seguinte redação, e 
ficam acrescentados ao mesmo artigo os seguintes §§ 9º e 10:

“Art . 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a ceder onero-
samente a pessoas jurídicas de direito privado e a fundos de inves-
timento regulamentados pela comissão de valores Mobiliários – 
cvM – direitos originados de créditos tributários e não tributários 
vencidos, inscritos em dívida ativa:

i – parcelados administrativa ou judicialmente;
ii – a que se refere o art . 2º da Lei nº 19 .971, de 27 de dezem-

bro de 2011, cuja certidão de dívida ativa tenha sido protestada .
§ 1º – Para fins do disposto no caput, a cessão dos direitos 

creditórios, observada a destinação aos municípios mineiros de valor 
correspondente a 70% (setenta por cento) dos recursos decorrentes 
da venda de que trata este artigo e ao tribunal de Justiça do Estado 
de Minas Gerais – tJMG – de valor correspondente aos 30% (trinta 
por cento) restantes, nos termos do § 10, deverá:

i – alterar a natureza do crédito de que se tenha originado o 
direito cedido;

ii – manter inalterados os montantes representados pelo prin-
cipal, os juros e as multas, assim como as condições de pagamento 
e as datas de vencimento, os prazos e os demais termos avençados, 
originalmente, entre a Fazenda Pública ou o órgão da administração 
pública e o devedor ou contribuinte;

iii – assegurar ao cessionário a prerrogativa de cobrança 
judicial e extrajudicial dos créditos de que se tenham originado os 
direitos cedidos;

IV – realizar-se mediante operação definitiva, isentando o 
cedente de responsabilidade, coobrigação, compromisso ou dívida 

de que decorra obrigação de pagamento perante o cessionário ou 
retorno de risco de crédito a qualquer título, de modo que a obriga-
ção de pagamento dos direitos creditórios cedidos permaneça, a todo 
tempo, com o devedor ou contribuinte;

v – assegurar ao devedor ou contribuinte, depois de reali-
zada a cessão, o direito à sua regularidade fiscal mediante a expedi-
ção de certidão, desde que não haja outras restrições ou apontamen-
tos em seu nome;

vi – (vEtADo)
vii – utilizar índice de mercado para a atualização ou corre-

ção dos valores dos direitos creditórios, que nunca poderá ultrapas-
sar os índices utilizados para atualização ou correção previstos na 
legislação do Estado de Minas Gerais .

(…)
§ 3º – A cessão de direitos creditórios não poderá abranger 

percentuais do crédito que, por força de regras constitucionais de 
repartição, pertençam a outros entes da Federação, bem como os 
honorários advocatícios da Advocacia-Geral do Estado de Minas 
Gerais, devidos quando da inscrição dos créditos em dívida ativa .

(…)
§ 9º – A receita de capital decorrente da venda de ativos de 

que trata este artigo observará o disposto no art . 44 da Lei comple-
mentar federal nº 101, de 4 de maio de 2000, admitida a aplicação 
para compensar déficits de regime próprio de previdência.

§ 10 – Fica o Estado obrigado a transferir recursos no valor 
correspondente aos seguintes percentuais da receita de capital decor-
rente da venda de ativos de que trata este artigo:

i – 30% (trinta por cento) para o tJMG, a título de paga-
mento de valores em atraso relativo aos duodécimos, limitados a 
r$500 .000 .000,00 (quinhentos milhões de reais);

ii – 70% (setenta por cento) para os municípios mineiros, a 
título de pagamento de valores em atraso relativos às transferências 
obrigatórias e recursos pactuados da saúde .” .

Art. 2º – Ficam reinstituídos os benefícios fiscais ou finan-
ceiro-fiscais relativos ao Imposto sobre Operações Relativas à Circu-
lação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação – icMS –, instituí-
dos pelo Estado em desacordo com o disposto na alínea “g” do inciso 
xii do § 2º do art . 155 da constituição da república, que tenham 
sido remitidos com observância dos termos e condições previstos na 
Lei complementar federal nº 160, de 7 de agosto de 2017, e no con-
vênio icMS nº 190, de 15 de dezembro de 2017 .

§ 1º – Para os efeitos do disposto no caput, consideram-se 
benefícios fiscais ou financeiro-fiscais aqueles concedidos para redu-
ção da carga tributária do icMS e que compreendem as seguintes 
espécies:

i – isenção;
ii – redução da base de cálculo;
iii – manutenção de crédito;
iv – devolução do imposto;
v – crédito outorgado;
vi – crédito presumido;
vii – dedução de imposto apurado;
viii – dispensa do pagamento;
ix – dilação do prazo para pagamento do imposto, inclu-

sive o devido por substituição tributária, em prazo superior ao esta-
belecido no convênio icM nº 38, de 11 de outubro de 1988, e em 
outros acordos celebrados no âmbito do Conselho Nacional de Polí-
tica Fazendária – confaz;

x – antecipação do prazo para apropriação do crédito do 
icMS correspondente à entrada de mercadoria ou bem e ao uso de 
serviços previstos nos arts . 20 e 33 da Lei complementar federal nº 
87, de 13 de setembro de 1996;
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xi – diferimento total ou parcial;
xii – outro benefício ou incentivo, sob qualquer forma, con-

dição ou denominação, do qual resulte, direta ou indiretamente, a 
exoneração, a dispensa, a redução ou a eliminação, total ou parcial, 
do ônus do imposto devido na respectiva operação ou prestação, 
mesmo que o cumprimento da obrigação vincule-se à realização de 
operação ou prestação posterior ou, ainda, a qualquer outro evento 
futuro .

§ 2º – o disposto no caput aplica-se também aos benefícios 
fiscais ou financeiro-fiscais que vierem a ser remitidos com obser-
vância dos termos e condições previstos na Lei Complementar fede-
ral nº 160, de 2017, e no convênio icMS nº 190, de 2017, a partir do 
momento em que se verificar o cumprimento dos referidos termos e 
condições .

Art . 3º – Fica acrescentado ao art . 160-B da Lei nº 6 .763, de 
26 de dezembro de 1975, o seguinte inciso vii:

“Art . 160-B – ( . . .)
vii – não pagamento do crédito tributário objeto do termo de 

autodenúncia protocolado ou efetivado eletronicamente por meio do 
Sistema integrado de Administração da receita Estadual – Siare .” .

Art . 4º – o inciso i do caput do art . 187 da Lei nº 6 .763, de 
1975, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art . 187 – ( . . .)
i – representantes dos contribuintes indicados em lista sêx-

tupla pela Federação das Associações comerciais, industriais, Agro-
pecuárias e de Serviços do Estado de Minas Gerais – Federaminas –, 
pela Federação do comércio do Estado de Minas Gerais – Fecomércio 
–, pela Federação das indústrias do Estado de Minas Gerais – Fiemg 
–, pela Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais – Faemg 
–, pela Federação das Empresas de transporte de carga do Estado 
de Minas Gerais – Fetcemg – e pela Federação das Associações de 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Femicro-MG;” .

Art . 5º – Fica acrescentado ao art . 192 da Lei nº 6 .763, de 
1975, o seguinte parágrafo único:

“Art . 192 – ( . . .)
Parágrafo único – Os Presidentes das Câmaras de Julga-

mento e da Câmara Especial serão substituídos, em suas ausências, 
por conselheiro de mesma representação .” .

Art. 6º – Para fins da legislação do ICMS, considera-se indus-
trial o estabelecimento que possua como atividade econômica princi-
pal o beneficiamento, acondicionamento ou reacondicionamento de 
arroz ou feijão .

Parágrafo único – o disposto no caput possui caráter inter-
pretativo, retroagindo seus efeitos nos termos do inciso i do art . 106 
da Lei federal nº 5 .172, de 25 de outubro de 1966 – código tributá-
rio Nacional .

Art . 7º – o § 5º do art . 6º da Lei nº 15 .273, de 29 de julho de 
2004, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art . 6º – ( . . .)
§ 5º – o pagamento da primeira parcela poderá ser efetuado 

até o penúltimo dia útil do mês do protocolo do pedido de parcela-
mento, e as parcelas subsequentes vencerão no penúltimo dia útil de 
cada mês .” .

Art . 8º – o disposto no § 5º do art . 6º da Lei nº 15 .273, de 
2004, com a redação dada pelo art . 7º desta lei, aplica-se também às 
parcelas vincendas dos parcelamentos em curso na data de publica-
ção desta lei .

Art . 9º – o caput do art . 8º e o inciso ii do caput do art . 45 
da Lei nº 22 .549, de 30 de junho de 2017, passam a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art . 8º – o crédito tributário relativo ao imposto sobre 
transmissão causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos 
– itcD –, a suas multas e aos demais acréscimos legais, vencido até 

30 de junho de 2017, formalizado ou não, inscrito ou não em dívida 
ativa, ajuizada ou não sua cobrança, poderá ser pago à vista, até 20 de 
dezembro de 2018, com redução de 15% (quinze por cento) do valor 
do imposto e de 50% (cinquenta por cento) dos juros sobre o imposto, 
sem incidência das multas e dos juros sobre as multas, observados a 
forma, os prazos e as condições previstos em regulamento .

( . . .)
Art . 45 – (…)
ii – 0% (zero por cento);” .
Art . 10 – o caput do art . 31 da Lei nº 22 .606, de 20 de julho 

de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art . 31 – o Fecidat detém, como ativo permanente, os cré-

ditos que lhe forem cedidos pelo tesouro Estadual relativamente a 
créditos inadimplidos inscritos em dívida ativa ou não, de natureza 
tributária ou não, que estejam com parcelamento em vigor ou não, 
que não estejam com exigibilidade suspensa nem tenham sido cedi-
dos à Minas Gerais Participações S .A . – MGi –, bem como as demais 
receitas decorrentes de sua atuação .” .

Art . 11 – o Poder Executivo encaminhará, no prazo de ses-
senta dias contados da publicação desta lei, projeto de lei específica 
para a criação do Fundo Especial da Advocacia-Geral do Estado de 
Minas Gerais – Feage –, de natureza programática e de garantia, des-
tinado à execução de programas de trabalho voltados à consecução 
das finalidades institucionais da Advocacia-Geral do Estado – AGE 
– e ao aperfeiçoamento profissional dos membros das carreiras que a 
integram, o qual terá como órgão gestor a AGE .

Parágrafo único – constituem receita do fundo de que trata 
o caput, dentre outras, 5% (cinco por cento) dos recursos arrecada-
dos dos créditos tributários e não tributários vencidos, inscritos em 
dívida ativa, não parcelados, desde que não tenham sido ajuizados e 
a certidão de dívida ativa tenha sido protestada, na forma do art . 2º 
da Lei nº 19 .971, de 27 de dezembro de 2011 .

Art . 12 – o pagamento do crédito tributário a que se refere 
o art . 8º da Lei nº 22 .549, de 2017, alterado pelo art . 9º desta lei, no 
período entre 1º de abril de 2018 e a data de entrada em vigor desta 
lei não autoriza a devolução, restituição ou compensação de valores, 
nos termos do inciso i do § 5º do mesmo art . 8º .

Art . 13 – (vEtADo)
Art . 14 – Fica criada comissão especial de acompanhamento 

de execução das transferências a que se refere o § 10 do art . 1º da 
Lei nº 22 .914, de 2018, acrescentado pelo art . 1º desta lei, composta 
por um representante da Assembleia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais, um representante da Associação Mineira de Municípios, um 
representante do tJMG e um representante do Poder Executivo .

Art . 15 – Ficam revogados:
i – a alínea “b” do inciso i e o inciso iii, ambos do § 1º do 

art . 187 da Lei nº 6 .763, de 1975;
ii – o parágrafo único do art . 23 da Lei nº 14 .941, de 29 de 

dezembro de 2003;
iii – o inciso iii do caput do art . 45 da Lei nº 22 .549, de 

2017;
iv – o art . 2º da Lei nº 22 .914, de 2018 .
Art . 16 – Esta lei entra em vigor em 10 de agosto de 2018 .
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 21 de agosto 

de 2018; 230º da Inconfidência Mineira e 197º da Independência do 
Brasil .

FErNANDo DAMAtA PiMENtEL
21 1136225 - 1
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