
 

 
 

Teófilo Otoni-MG, 19 de abril de 2021  

  

  

  

À Mesa Diretora da 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS 
Rua Rodrigues Caldas, 30, B. Santo Agostinho 

CEP: 30190-921 – Belo Horizonte–MG 

 

Ref.:  Propostas para o RECOMEÇA MINAS (apresenta) 

  

 
C/C:  Ilmo. Sr. Deputado Estadual 

  NEILANDO PIMENTA  
 

 

 

Cumprimentos,  

  

A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Teófilo Otoni, entidade 

de representação classista desta cidade, fundada em 1941, e que congrega em seu 

corpo de associados cerca de 2000 (duas mil) empresas e empreendedores de 

diferentes segmentos, vem, nesta oportunidade, através do seu presidente RICARDO 

BASTOS PERES, com o endosso de toda a nossa Diretoria, do Conselho Deliberativo, e 

principalmente dos nossos associados: 

 

APRESENTAR as seguintes PONDERAÇÕES e PROPOSTAS ao Projeto de Lei 2442/2021, 

que “Institui o Plano de Regularização e Incentivo para a Retomada da Atividade 

Econômica no Estado de Minas Gerais — RECOMEÇA MINAS — e dá outras 

providências: 
 

 

Ponderação nº 1: O parcelamento proposto por este PL, mesmo em se aplicando a 

redução de multas e juros, não trará nenhum benefício real, aplicável e sustentável às 

empresas com problemas de “caixa”, que é a realidade da grande maioria dos 

pequenos e médios empreendedores. Do jeito que está o PL 2442, ao se aplicar os 

novos tributos a vencer (e que se pretende manter em dia) acrescidos do parcelamento 

aqui proposto, teríamos como soma um percentual muito maior de pagamento do que 



 

 
 

a verdadeira condição da empresa que, neste momento, precisa produzir estratégias 

para “GERAÇÃO DE CAIXA”. O projeto, como aqui proposto, apenas sugere mais 

comprometimento da arrecadação das empresas, que já estão atoladas em dívidas e 

tributos vencidos. 

 

PROPOSTA nº 1-A — Com base na ponderação antes exposta, propomos que todos os 

parcelamentos de tributos vencidos tenham um prazo de pelo menos 6 (seis) meses 

de carência para começarem a ser quitados. 

 

PROPOSTA nº 1-B — Ainda com base nesta ponderação, PROPOMOS que os 

parcelamentos propostos pelo PL 2442 se estendam em mais 84 (oitenta e quatro) 

meses, sendo 24 (vinte e quatro meses) de pagamento do saldo devedor dos tributos 

com base no faturamento corrente da empresa, com comprometimento máximo de 

2% (dois por cento) do faturamento. A partir do 25º mês todo o saldo devedor seria 

parcelado em 60 (sessenta) meses com desconto de 70% (setenta por cento) dos juros, 

multas e honorários advocatícios da Procuradoria Pública. Esta nossa proposta 

possibilitaria que as empresas que já estão em dificuldades tenham condições reais 

de quitar as parcelas do refinanciamento. Tal medida possibilitaria uma real GERAÇÃO 

de CAIXA no período inicial dos próximos 24 meses após a carência de 6 meses — que 

é o tempo mínimo necessário para que as empresas desenvolvam uma retomada 

sustentável das suas atividades. 

Veja, no exemplo abaixo, que é de uma empresa real indicada por um profissional 

de Contabilidade consultado pela ACE-TO, a impossibilidade de quitação nos termos 
atuais do PL: 

Os valores estão expressos em reais (R$): 

 
Total devido c/ Multa + Juros + Honorários:                                  6.800.000,00  
Valor de Juros e Multas:                                  3.680.000,00  
Redução de 40% nos Juros e Multas:                                  1.472.000,00  
Saldo a Parcelar (total devido + juros, multas e honorários):                                  5.328.000,00 
Valor da parcela (em 60 meses):                                        88.800,00  

  
Faturamento médio mensal da empresa:                                  1.200.000,00 
Valor médio mensal de pagamentos de tributos:                                        96.000,00 

  
Total a recolher do tributo a vencer + parcelamento proposto:                                      184.800,00  
 
Percentual a ser pago sobre o Faturamento: 15,40% 

  
  



 

 
 

Obs.: Como uma empresa que tem margem de lucro de 10% (dez por cento) poderá assumir um 
compromisso dessa monta sem ter que aumentar os seus preços ao cliente final (o que pode implicar 
em diminuição de vendas e, consequentemente, redução de negócios)? 
— A única maneira de não promover um verdadeiro desmonte da classe empresarial em Minas Gerais 
seria através da quitação dos tributos (pelo menos os atrasados) com base no faturamento da empresa. 

 

 

Ponderação nº 02: O PL 2442 não especifica se está incluída no escopo de suas 

propostas a redução dos custos de honorários advocatícios para os processos junto às 

Procuradorias Estadual e da União. E, reconhecidamente, esses honorários são 

responsáveis por encarecer, e muito, os débitos das empresas durante os processos de 

negociação e cobrança por parte do poder público. 

 

PROPOSTA nº 02 — Propomos: 

a) Total exclusão de cobrança de honorários da Procuradoria Pública Estadual 

nos processos de cobrança relativos ao período da pandemia; 

b) Redução dos índices dessas cobranças no período anterior à pandemia, e  

c) Tentativa de negociação com a União para se aplicar a mesma proposta nos 

processos relativos ao Governo Federal. 

 

 

PONDERAÇÃO nº 03 — O PL 2442 prevê que os benefícios propostos sejam estendidos 

a todas às empresas do Estado. Ocorre que, por lei, as empresas optantes pelo SIMPLES 

NACIONAL não podem receber benefícios fiscais, tal como especificamos aqui: 

 
- Conforme o artigo 6º, § 5º, do RICMS/MG, as isenções previstas no Anexo I do 

RICMS/MG não se aplicam às prestações ou operações abrangidas pelo 

Simples Nacional. 

 

- As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples 

Nacional não poderão utilizar ou destinar qualquer valor a título de incentivo 

fiscal, conforme o artigo 24 da LC 123/2006 e artigo 36 da Resolução CGSN 

94/2011, por este motivo não será aplicada a redução de base de cálculo. 

LC/123: “Art. 24.: As microempresas e as empresas de pequeno porte 

optantes pelo Simples Nacional não poderão utilizar ou destinar qualquer 

valor a título de incentivo fiscal.” 

 

PROPOSTA nº 03 — Uma vez que esta realidade (a de opção pelo SIMPLES NACIONAL) 

é a da maioria das nossas empresas, sugerimos que se aprove, em parceria com a 



 

 
 

Receita Federal, a possibilidade de que os benefícios propostos pelo PL 2442 sejam, 

sim, estendidos às empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL. 

 

 

PONDERAÇÃO nº 04 — O PL 2442 não especifica se os prazos propostos para o 

parcelamento dos tributos excluem o período a vencer (no qual a quitação estará 

sendo feita) como geralmente ocorre em parcelamentos desse tipo, salvo em caso de 

campanhas especiais. 

 

PROPOSTA nº 04 — Especificar no escopo do projeto, a exclusão do período a vencer 

— o período em que a quitação se dará — das multas e juros. 

 

 

PONDERAÇÃO nº 05 — QUANTO ÀS DESPESAS CARTORIAIS: A inclusão dos débitos 

junto a cartórios de cobrança onera principalmente as empresas que já estão com 

dificuldades de caixa. Um exemplo prático é que a inclusão de um simples título de 

“IPVA” vencido junto ao cartório de protestos faz, muitas vezes, dobrar os valores 

devidos do IPVA do veículo da empresa (que já não o pagou por falta de condições). 

 

PROPOSTA nº 05 — Cancelar a cobrança através dos cartórios de protestos das dívidas 

junto à fazenda pública; ou estabelecer que esse dispositivo de cobrança seja creditado 

a quem efetuou o registro — e não ao devedor. Vale ressaltar que um devedor pode 

argumentar, no caso de cobranças judiciais, a sua incapacidade de pagamento para 

pleitear a justiça gratuita, mas não faz jus ao mesmo benefício em caso de cobrança 

cartorial, o que é simplesmente um absurdo. Portanto, REQUEREMOS o fim dessa 

cobrança. 

 

 

PROPOSTA nº 06 — Inclusão, no escopo do PL 2442, da possibilidade de pagamento 

de tributos através da entrega de IMÓVEIS, bem como através de PRECATÓRIOS, para 

a liquidação da dívida. 

 

 

PROPOSTA nº 07 — Disponibilizar a opção no Estado de Minas Gerais, através de 

regime especial, para o combate à guerra fiscal entre os Estados que competem com 

o nosso. Para tanto, propomos a alíquota de até 2% de ICMS, como ocorre, por 

exemplo, com o “COMPETE–ESPIRITO SANTO”. 



 

 
 

 

 

PROPOSTA nº 08 — Disponibilizar, para o Distrito Industrial de Teófilo Otoni, em fase 

de instalação, alíquota reduzida e especial de ICMS. Sugerimos, também, que a mesma 

alíquota seja estendida às demais indústrias já instaladas no Município. 

 

 

PROPOSTA nº 09 — Criação e formação de um “fundo de investimentos” composto 

dos recursos arrecadados junto às empresas que optarem pelo pagamento à vista dos 

seus débitos, o que permitiria ao BDMG a formulação de empréstimos de fomento sem 

garantia, ou com garantia simplificada. 

 

 

 

Convictos de que tais ponderações, propostas, sugestões e 

requerimentos encontrarão guarida junto a esta egrégia Assembleia Legislativa, bem 

como junto aos coordenadores do Plano RECOMEÇA MINAS,  antecipamos os nossos 

mais cordiais agradecimentos, reiteramos os nossos votos de admiração pela iniciativa 

do Plano, e, em nome de todos os nossos associados do ecossistema empresarial de 

Teófilo Otoni e região, que representamos, subscrevemo-nos, 

 

 
Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

RICARDO BASTOS PERES 
Presidente da ACE-Teófilo Otoni  


