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Tabela atualizada em 9 de fevereiro de 2022. 

 

Estado Base legal Reduções Abrangência Prazo para adesão 

 

 Alagoas 

 

Decreto nº 76.695/2021 e 
Instrução Normativa SEF 
nº 01/2022  

 

Reduções de 
multas, juros e 
demais 
acréscimos 
legais.   

 

Créditos tributários de ICMS 
cujos fatos geradores 
tenham ocorrido até 30 de 
abril de 2021, constituídos 
ou não, inscritos ou não em 
dívida ativa e remanescentes 
de parcelamentos em curso 
ou cancelados. 

  

 

Adesão até 29 de 
abril de 2022. 

 

Distrito Federal 

 

Lei Complementar nº 
996/2021 e Decreto nº 
42.902/2022 

 

Redução do 
principal, entre 
30% até 50% e 
redução de 
multas e juros, 
entre 50% até 
95%. 

 

Créditos tributários de ICMS 
cujos fatos geradores 
tenham ocorrido até 31 de 
dezembro de 2020, 
constituídos ou não, 
inscritos ou não em dívida 
ativa e saldos de 
parcelamentos deferidos 
até 31 de dezembro de 
2020. 

  

 

Adesão até 31 de 

março de 2022. 

 

Mato Grosso 

 

Decreto nº 1.225/2021 

 

Redução de até 
95% dos juros e 
das multas. 

 

Créditos tributários de ICMS 
cujos fatos geradores 
tenham ocorrido até 31 de 
dezembro de 2020, 
constituídos ou não, 
inscritos ou não em dívida 
ativa, inclusive os saldos 
remanescentes de 
parcelamentos e de 
reparcelamentos anteriores. 

  

 

Adesão até 30 de 

junho de 2022. 

 

Mato Grosso do 
Sul 

 

Lei nº 5.802/2021 e 
Decreto nº 15.843/2021 

 

Redução de até 
80% dos juros e 
das multas. 

 

Créditos tributários de ICMS 
cujos fatos geradores 
tenham ocorrido até 31 de 
julho de 2021, constituídos 
ou não, inscritos ou não em 
dívida ativa, e inclusive os 
ajuizados. 

  

 

Adesão até 28 de 

fevereiro de 2022. 

 

Paraná 

 

Lei nº 20.946/2021 

 

Redução de até 
80% dos juros e 
das multas. 

 

Créditos tributários de ICMS 
cujos fatos geradores 
tenham ocorrido até 31 de 
julho de 2021, constituídos 

 

Pendente de 

regulamentação. 

https://taxpratico.com.br/pagina/decreto-n-76695-de-22-de-dezembro-de-2021
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=425472
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=425472
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=426298
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=426298
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=425487#:~:text=Altera%20o%20Decreto%20n%C2%BA%20905,Extraordin%C3%A1rio%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.&text=Decreta%3A,Art.
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=424613
https://leisestaduais.com.br/ms/decreto-n-15843-2021-mato-grosso-do-sul-regulamenta-os-arts-7o-8o-e-9o-da-lei-no-5-802-de-16-de-dezembro-de-2021-que-dispoe-sobre-formas-excepcionais-de-pagamento-de-creditos-tributarios-relativos-ao-imposto-sobre-operacoes-relativas-a-circulacao-de-mercadorias-e-sobre-prestacoes-de-servicos-de-transporte-interestadual-e-intermunicipal-e-de-comunicacao-icms-e-da-outras-providencias
https://www.sefanet.pr.gov.br/dados/SEFADOCUMENTOS/107202120946.pdf


ou não, inscritos ou não em 
dívida ativa, inclusive 
objetos de parcelamentos 
anteriores e ajuizados. 

 

 

Pará 

 

Lei nº 9.389/2021 e 
Decreto nº 2.149/2022  

 

Redução de até 
95% dos juros e 
das multas. 

 

Créditos tributários de ICMS 
cujos fatos geradores 
tenham ocorrido até 30 de 
junho de 2021, constituídos 
ou não, inscritos ou não em 
dívida ativa, inclusive 
objetos de parcelamentos 
anteriores e ajuizados. 

 

 

Adesão até 25 de 

fevereiro de 2022. 

 

Rondônia 

 

Lei nº 5313/2022 

 

Redução de até 
95% dos juros e 
das multas. 

 

Créditos tributários de ICMS 
cujos fatos geradores 
tenham ocorrido até 30 de 
dezembro de 2020, 
constituídos ou não, 
inscritos ou não em dívida 
ativa, inclusive objetos de 
parcelamentos anteriores e 
ajuizados. 

 

 

Adesão até 30 de 

junho de 2022. 

 

Santa Catarina 

 

Lei nº 18.165/2021 e 
Decreto nº 1.487/2021 

 

Redução de até 
80% dos juros e 
das multas. 

 

Créditos tributários de ICMS 
cujos fatos geradores 
tenham ocorrido até 31 de 
maio de 2021, constituídos 
ou não, inscritos ou não em 
dívida ativa. 

 

 

Adesão até 25 de 

fevereiro de 2022 

 

Tocantins 

 

Portaria SEFAZ n° 
68/2022 

 

Redução de até 
95% dos juros e 
das multas. 

 

Créditos tributários de ICMS 
cujos fatos geradores 
tenham ocorrido até 31 de 
dezembro de 2020, 
constituídos ou não, 
inscritos ou não em dívida 
ativa, inclusive objetos de 
parcelamentos anteriores e 
ajuizados. 

 

 

Adesão até 28 de 

fevereiro de 2022. 

 

https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=424738
https://leisestaduais.com.br/pa/decreto-n-2149-2022-para-altera-o-decreto-estadual-no-2-103-de-28-de-dezembro-de-2021-que-instituiu-o-programa-de-regularizacao-fiscal-prorefis-relacionado-com-o-imposto-sobre-operacoes-relativas-a-circulacao-de-mercadorias-icm-e-com-o-imposto-sobre-operacoes-relativas-a-circulacao-de-mercadorias-e-sobre-prestacao-de-servicos-de-transporte-interestadual-e-intermunicipal-e-de-comunicacao-icms-com-o-imposto-sobre-a-propriedade-de-veiculos
https://legislacao.sefin.ro.gov.br/textoLegislacao.jsp?texto=1653
https://www.sc.gov.br/images/Secom_Noticias/Documentos/lei18.1652021.pdf
https://legislacao.sef.sc.gov.br/html/decretos/2021/dec_21_1487.htm
http://dtri.sefaz.to.gov.br/legislacao/ntributaria/portarias/sefaz/2022/Portaria68.22.htm
http://dtri.sefaz.to.gov.br/legislacao/ntributaria/portarias/sefaz/2022/Portaria68.22.htm

