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ATUALIZAÇÕES FEDERAIS 

ICMS Nacional - Confaz divulga ato que ratifica convênios que dispõem 
sobre benefícios fiscais 

O Confaz divulgou ato que ratifica convênios que dispõem sobre benefícios fiscais, 
conforme segue: 

a) Convênio ICMS 48/20 - Altera o Convênio ICMS 07/19, que autoriza os Estados 
que menciona a conceder crédito presumido de ICMS nas operações realizadas 
pelos estabelecimentos que exerçam atividade econômica de fabricação de 
produtos do refino de petróleo e de gás natural, bem como a redução de juros e 
multas e a remissão parcial do imposto, na forma que especifica; 

b) Convênio ICMS 49/20 - Altera o Convênio ICMS 146/19, que autoriza as 
unidades federadas que menciona a conceder crédito presumido de ICMS nas 
operações realizadas pelos estabelecimentos que exerçam atividades econômicas 
de extração de petróleo e gás natural e processamento de gás natural, bem como 
a redução de juros e multas e a remissão parcial do imposto, na forma que 
especifica; 

c) Convênio ICMS 50/20 - Autoriza as unidades federadas que menciona a 
conceder isenção sobre o ICMS incidente no serviço de comunicação destinado a 
projetos educacionais na modalidade EaD concedidos pelas Secretarias Estaduais 
de Educação; 

d) Convênio ICMS 51/20 - Autoriza as unidades federadas que menciona a 
conceder redução da base de cálculo do ICMS nas operações internas com óleo 
diesel marítimo (NCM 2710.19.2, CEST 06.006.08), de tal forma que a incidência 
do imposto resulte na aplicação do percentual de 4,5% sobre o valor da operação, 
bem como a redução de juros e multas, na forma que especifica. 

(Ato Declaratório CONFAZ nº 14/2020 - DOU de 17.08.2020) 

Fonte: Editorial IOB 

ICMS/Sped - Divulgada previamente a minuta da NT2020.005 para 
possibilitar a identificação de possíveis inconsistências 

Foi dada publicidade no Portal Nacional da Nota Fiscal Eletrônica a minuta da 
Nota Técnica 2020.05 para que as empresas emissoras de NF-e e players de 
tecnologia possam conhecer, antecipadamente, o seu conteúdo e apontar 
possíveis inconsistências. Desta forma, as empresas e players poderão se 
pronunciar até o dia 04/09/2020.Observar que a Nota Técnica ajustada será 
publicada no dia 10/09/2020, 360 dias antes de sua entrada em produção. 

Fonte: Editorial IOB 
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ICMS - Ratificados convênios que autorizam a concessão de benefícios 
fiscais e dispensa de penalidades 

O Confaz deu publicidade à ratif icação dos Convênios ICMS nºs 53, 54, 55, 57, 
58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 75 e 76, os quais dispõem 
sobre benefícios fiscais, dispensa de penal idades, concessão de parcelamentos 
conforme segue: 

Convênio ICMS 53/2020 - Dispõe sobre a convalidação das operações e define os 
critérios de ressarcimento referente às operações com Óleo Diesel B contendo 
percentual de Biodiesel (B100) inferior ao mínimo obrigatório de 12% em virtude 
da Resolução ANP Nº 821/2020;Convênio ICMS 54/2020 - Autoriza as unidades 
federadas que menciona a reduzir a base de cálculo do ICMS nas operações com 
óleo diesel e outros combustíveis que especifica; 

Convênio ICMS 55/2020 - Dispõe sobre a adesão dos Estados de Rondônia e 
Tocantins e altera o Convênio ICMS 19/2018 , que autoriza as unidades federadas 
que menciona a conceder redução na base de cálculo do ICMS nas prestações de 
serviços de comunicação; 

Convênio ICMS 57/2020 - Altera o Convênio ICMS 01/2013 , que autoriza a 
concessão de isenção do ICMS em operações com obras de arte na Feira 
Internacional de Arte do Rio de Janeiro (ArtRio) e na Feira Internacional de Arte 
de São Paulo (SP Arte);Convênio ICMS 58/2020 - Autoriza as unidades federadas 
que menciona a conceder isenção do ICMS nas operações com medicamentos 
destinados ao tratamento de câncer; 

Convênio ICMS 60/2020 - Autoriza o Estado de Santa Catarina a conceder 
parcelamento de débitos do ICMS à indústria pesqueira; 

Convênio ICMS 61/2020 - Autoriza as unidades federadas que menciona a 
suspender, por 90 dias, a rescisão dos programas de parcelamento vigentes, e o 
restabelecimento na situação em que especifica; 

Convênio ICMS 62/2020 - Altera o Convênio ICMS 67/2019 , que autoriza as 
unidades federadas que menciona a não exigir valores correspondentes a juros e 
multas relativos ao atraso no pagamento da complementação do ICMS retido por 
substituição tr ibutária, e a multa por não entrega da guia informativa, e autoriza 
a instituição de Regime Optativo de Tributação da Substituição Tributária, 
conforme especifica; 

Convênio ICMS 63/2020 - Autoriza as unidades federadas que menciona a 
conceder isenção do ICMS incidente nas operações e correspondentes prestações 
de serviço de transporte realizadas no âmbito das medidas de prevenção ao 
contágio e de enfrentamento à pandemia causada pelo novo agente do 
Coronavírus (SARS-CoV-2);Convênio ICMS 64/2020 - Autoriza os Estados e o 
Distrito Federal a não exigir o ICMS devido pelo descumprimento de 
compromissos assumidos como requisito à concessão de benefícios fiscais 
previstos no Convênio ICMS 73/2016 e no Convênio ICMS 188/2017 , bem como 
reinstituídos nos termos da Lei Complementar 160/2017 e do Convênio ICMS 
190/2017 , quando derivar exclusivamente dos efeitos econômicos negativos 
relacionados à pandemia da doença infecciosa viral respiratória causada pelo novo 
Coronavírus (COVID-19);Convênio ICMS 65/2020 - Autoriza as unidades federadas 
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que menciona, em razão do período de isolamento social por motivo de força 
maior decorrente da situação de emergência em saúde pública causada pela 
pandemia do novo Coronavírus (COVID- 19), a instituir programa de parcelamento 
de débitos fiscais relacionados com o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
sobre Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - 
ICMS, na forma que especifica e dá outras providências; 

Convênio ICMS 66/2020 - Autoriza as unidades federadas que menciona a 
conceder isenção do ICMS nas operações e prestações internas e de importação 
com mercadorias util izadas para ao uso no âmbito das medidas de prevenção ao 
contágio, de enfretamento e de contingenciamento da pandemia da doença 
infecciosa viral respiratória causada pelo novo agentes do coronavírus (SARS-CoV-
2), realizadas por órgão da administração pública estadual ou municipal, suas 
Fundações e Autarquias; 

Convênio ICMS 67/2020 - Altera o Convênio ICMS 07/2013 , que autoriza a 
concessão de benefício fiscal nas operações com sucatas de papel, vidro e 
plástico destinadas à indústria de reciclagem; 

Convênio ICMS 68/2020 - Autoriza as unidades federadas que menciona a 
conceder isenção do ICMS nas operações internas relativas a doações para a 
Administração Pública Estadual Direta, seus órgãos, suas fundações e autarquias, 
de quaisquer mercadorias ou bens; 

Convênio ICMS 69/2020 - Dispõe sobre a adesão do Estado do Rio Grande do Sul 
à cláusula segunda Convênio ICMS 99/2018, que autoriza os Estados que 
menciona a conceder isenção de ICMS incidente nas operações com produtos 
eletrônicos e seus componentes, realizadas no âmbito do sistema de logística 
reversa; 

Convênio ICMS 70/2020 - Dispõe sobre a adesão do Estado do Rio de Grande do 
Sul ao Convênio ICMS 125/2011 , que autoriza a exclusão da gorjeta da base de 
cálculo do ICMS incidente no fornecimento de alimentação e bebidas promovido 
por bares, restaurantes, hotéis e estabelecimentos similares; 

Convênio ICMS 73/2020 - Autoriza as unidades federadas que menciona, em face 
da crise econômica decorrente da pandemia causada pelo novo agente do 
Coronavírus (SARS-CoV-2), a não exigir o crédito tributário relativo ao ICMS que 
for devido pelo descumprimento de compromissos assumidos por contribuintes 
como contrapartida à concessão de benefícios fiscais ou financeiro-fiscais; 

Convênio ICMS 74/2020 - Prorroga as disposições do Convênio ICMS 98/2019 , 
que autoriza o Estado de Minas Gerais a conceder redução de base de cálculo do 
ICMS na operação interestadual com bovino proveniente dos municípios da Região 
Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal - RIDE -, para ser abatido no 
Distrito Federal; 

Convênio ICMS 75/2020 - Autoriza o Estado de Santa Catarina a conceder isenção 
na importação de equipamentos recreativos para uso em parque de diversão, sem 
similar nacional; 

Convênio ICMS 76/2020 - Autoriza as unidades federadas que menciona a 
conceder anistia dos créditos tributários - penalidades - decorrentes do não 
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pagamento de parcelas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e sobre 
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - 
em virtude de impontualidade de programa de refinanciamento de débitos 
autorizados pelo CONFAZ, bem como, a restabelecer parcelamento cancelado. 

(Ato Declaratório CONFAZ nº 15/2020 - DOU de 19.08.2020) 

Fonte: Editorial IOB 

e-CAC - Medida Provisória que permitia a emissão não presencial de 
certificados digitais tem a vigência encerrada 

O Ato do Congresso Nacional nº 109/2020 encerrou, em 12.08.2020, o prazo de 
vigência da Medida Provisória nº 951/2020 que, entre outras providências, 
estabeleceu normas sobre compras públicas, sanções em matéria de licitação e 
certif icação digital. 

As Autoridades de Registro (AR) da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira 
(ICP-Brasil), entidades operacionalmente vinculadas a determinada Autoridade 
Certificadora (AC), compete identificar e cadastrar usuários, encaminhar 
sol icitações de certificados às AC e manter registros de suas operações. A 
identificação será feita presencialmente, mediante comparecimento pessoal do 
usuário. No entanto, a teor da Medida Provisória nº 951/2020 , havia sido 
autorizada a identificação por outra forma (que não a presencial), desde que 
garantisse nível de segurança equivalente, observada as normas técnicas da ICP-
Brasil. 

(Ato do Congresso Nacional nº 109/2020 - DOU 1 de 20.08.2020) 

Fonte: Editorial IOB 

 

 

 
ATUALIZAÇÕES ESTADUAIS 

ICMS/RS - Estabelecidas regras e procedimentos relativos ao apoio ao 
Pró-cultura 

Foram estabelecidas as regras e os procedimentos relacionados ao apoio às 
atividades culturais no âmbito do Pró-cultura, entre elas as de que os projetos 
financiados tramitarão em formato digital por meio da plataforma eletrônica do 
Pró-cultura e do Processo Eletrônico Administrativo Eletrônico (Proa), em vigor a 
partir de 20.08.2020.Os contribuintes que financiarem os projetos culturais 
devidamente aprovados poderão compensar até 100% do valor aplicado com o 
ICMS a recolher, a partir da validação de Carta de Habilitação de Patrocínio 
(CHP), que concede o benefício fiscal para compensação na Guia de Informação e 
Apuração (GIA). 
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Foram revogados os Decretos nºs 47.618/2010, 47.654/2010, 49.080/2012, 
51.528/2014, e 51.831/2014. 

(Decreto nº 55.448/2020 - DOE RS de 20.08.2020) 

Fonte: Editorial IOB 

ICMS/RJ - Prorrogado o prazo para encerramento da emissão de GNRE 
em lote pelo site da Sefaz/RJ 

Através do ato em fundamento o Fisco Estadual disciplinou sua adequação, até 
31.12.2020, para a emissão de GNRE em lote pelo sistema disponibil izado no 
Portal GNRE, no sítio http://www.gnre.pe.gov.br/.Sendo assim, a contar da 
referida data, os contribuintes que quiserem emitir GNRE em lote, deverão 
adequar seus sistemas de informática para a estrutura do webservice XML, versão 
2.0, disponibilizada no Portal GNRE.Com isso, a emissão de GNRE em lote, deixará 
de ser recepcionadas pelo webservice do Portal de Pagamentos da Sefaz-RJ, na 
qual, a Superintendência de Arrecadação, divulgará a data de início da emissão 
das guias pelo Portal GNRE.O ato ora publicado entra em vigor na data da sua 
publicação. 

(Portaria SUAR nº 40/2020 - DOE RJ de 19.08.2020) 

Fonte: Editorial IOB 

ICMS/MT - Promovidas alterações relativas aos procedimentos 
relacionados à importação de bens ou mercadorias do exterior 

O Fisco estadual publicou o ato em comento para dispor sobre os procedimentos 
relacionados à importação de bens dou mercadorias do exterior. 

Diante disso, os procedimentos para análise e liberação de bem ou mercadoria 
importados do exterior serão executados pela Superintendência de Execução do 
Atendimento Descentralizado da Secretaria Adjunta de Relacionamento com o 
Contribuinte - SEAD/SARC que concederá tratamento eletrônico às operações de 
importação de bens e mercadorias, por meio do módulo Pagamento Centralizado 
de Comércio Exterior - PCCE do Portal Único de Comércio Exterior - PUCOMEX.A 
sol icitação de análise e liberação de mercadorias e bens do exterior, pelo módulo 
PCCE, será instruída, mediante anexação digitalizada, dos documentos previstos 
no § 2º do art. 1º do ato ora publicado. 

Relativamente a solicitação de análise e l iberação de mercadorias e bens do 
exterior, efetuada nas modalidades de despachos de importação previstas no art. 
2º, § 3º deste ato, será feita, exclusivamente, por meio do Sistema e-Process, 
disponível para acesso no sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Fazenda 
www.sefaz.mt.gov.br, nos termos dos arts. 1.037 e 1.038 do RICMS-MT/2014 e 
será vinculada ao assunto “EXPORTAÇÃO/IMPORTAÇÃO - ATIVO”, tipo de processo 
“GUIA PARA LIBERAÇAO DE MERCADORIA ESTRANGEIRA (GLME) - ATIVO”Os 
despachos de importação baseados em Declaração Única de Importação - DUIMP 
serão tratados no módulo PCCE, exceto na hipótese de pedido de cancelamento, 
cuja tramitação 
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O recolhimento do ICMS devido nas operações de importação de bens ou 
mercadorias do exterior, por pessoa física ou jurídica, ainda que não contribuinte 
habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade, deverá ser efetuado na 
seguinte forma quando o desembaraço aduaneiro for realizado em território 
matogrossense, deverá ser util izado o Documento de Arrecadação Estadual - DAR-
1/AUT (modalidade DAR 1 Diversos), informando: 

a) no campo “25-CÓDIGO”: o código de receita pertinente, previsto nos itens 
desta alínea, conforme o caso: 

a.1) 1121 - ICMS Importação Rem. Postal Internacional”, quando se tratar de 
bens ou mercadorias, trazidos mediante remessa postal internacional; 

a.2) 1414 - ICMS Comércio Importação”, quando se tratar de revenda de 
mercadorias nacionalizadas; 

a.3) 1415 - ICMS Importação Courier”, quando se tratar de bens ou mercadorias 
nacionalizadas, trazidas por empresas de courier; 

a.4) 1821 - ICMS Comércio Combustíveis Líquidos e Gasosos Substituição 
Tributária - Combustíveis”, quando se tratar de operações de que trata o artigo 
6º desta portaria; 

a.5) 2410 - ICMS Indústria Importação”, quando se tratar de insumos 
nacionalizados para a industrialização de produto nacional final; 

a.6) 3417 - ICMS Transporte Importação”, quando se tratar de insumos 
nacionalizados para o setor de transportes; 

a.7) 4413 - ICMS Pecuária Importação”, quando se tratar de insumos 
nacionalizados para a produção da pecuária (ou de atividade equiparada à 
pecuária) nacional; 

a.8) 4421 - ICMS Agricultura Importação”, quando se tratar de insumos 
nacionalizados para a produção agroindustrial nacional; 

b) no campo “09 - NÚMERO DA NAI/RENAVAN”: o número da Declaração de 
Importação - DI, da Declaração Simplificada de Importação - DSI, da Declaração 
de Importação de Remessa Expressa - DIRE ou da Declaração Única de 
Importação - DUIMP, sem caracteres não numerais.Na hipótese em que o 
desembaraço aduaneiro for realizado em outro Estado o recolhimento do imposto 
será efetuado mediante Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - On 
Line - GNRE-On Line, informando: 

a) no campo “Código da Receita”: o código “100056”; 

b) no campo “Nº Documento de Origem”: o número da Declaração de Importação 
- DI, da Declaração Simplif icada de Importação - DSI, da Declaração de 
Importação de Remessa Expressa - DIRE ou da Declaração Única de Importação - 
DUIMP, sem caracteres não numerais.Em se tratando de operações de importação 
por encomenda, em que o encomendante seja mato-grossense, conforme 
estipulado no contrato de prestação de serviços entre o importador e o 
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encomendante, no documento de arrecadação deverá ser indicado o nome do 
encomendante mato-grossense como autor do pagamento do ICMS devido ao 
Estado de Mato Grosso. 

Quando nas adições ou nos itens da declaração do despacho de importação 
constar bem ou mercadoria abaixo arroladas, a autorização da liberação fica 
condicionada ao recolhimento do ICMS devido e do adicional destinado ao Fundo 
Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza - FECEP, devendo ser observados 
os procedimentos específicos para desembaraço aduaneiro no território mato-
grossense ou em outra Unidade da Federação: 

a) bebidas alcoólicas, classificadas nos códigos 22.04, 22.05, 2206.00, 22.07 e 
22.08 da NCM 

b) embarcações de esporte e de recreação, classificadas no código 89.03 da NCM; 

c) joias, classificadas nos códigos 71.13 a 71.16 da NCM; 

d) cosméticos e perfumes, classificados nos códigos 3303.00, 33.04, 33.05, 33.07 
da NCM, excluídos os códigos 3305.10.00, 3307.10.00 e 3307.20, bem como os 
protetores solares e as soluções para lentes de contato ou para olhos artificiais, 
classificados, respect ivamente, nos códigos 3304.99.90 e 3307.90.00, todos da 
NCM; 

e) cervejas e chopes classificados no código 2203.00.00 da NCM; 

f) armas e munições, suas partes e acessórios, classificados no capítulo 93 da 
NCM; 

g) cigarro, fumo e seus derivados, classificados no capítulo 24 da NCM. 

Em se tratando de importação de mercadoria sujeita ao regime de substituição 
tributária deverá ser aplicado o disposto no Anexo X do RICMS-MT/2014 em 
relação às operações ou prestações subsequentes que devam ocorrer no território 
mato-grossense. 

Em virtude de imunidade, isenção, não incidência, diferimento, redução de base 
de cálculo, em razão de decisão judicial ou por outro motivo, sem prejuízo da 
exigência do imposto em momento posterior, nos termos da legislação, se 
considerado devido deverá ser apresentada a Guia para Liberação de Mercadoria 
Estrangeira Sem Comprovação do Recolhimento do ICMS - GLME, conforme 
modelo previsto no Anexo Unico do Convênio ICMS nº 85/2009 , tem por 
finalidade comprovar ao depositário do recinto alfandegado ou à autoridade 
aduaneira a não exigência do recolhimento do ICMS, integral ou parcialmente. 

Ressalta-se que fica dispensada a utilização da GLME, quando se tratar de 
mercadoria despachada com suspensão do Imposto de Importação, em 
decorrência da aplicação do regime especial de Trânsito Aduaneiro. 

O ato em comento entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a 
partir de 1º.10.2020, quando então ficará revogada a Portaria Sefaz nº 163/2017. 
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(Portaria Sefaz nº 142/2020 - DOE MT de 19.08.2020) 

Fonte: Editorial IOB 

ICMS/SE - Alterada a pauta fiscal de cerveja, chope e bebidas 
energéticas 

O Secretário de Estado da Fazenda de Sergipe alterou o Anexo Unico da Portaria 
Sefaz nº 431/2019 , que estabelece a pauta fiscal de valores mínimos para 
cobrança do ICMS, retido ou antecipado, nas operações com cerveja, chope, 
refr igerante, xarope ou extrato concentrado destinado ao preparo de refrigerante 
em máquina pre-mix e post-mix, bebidas hidroeletrol íticas (isotônicas) e 
energéticas e água mineral. 
Esta norma entra em vigor na data de sua publicação. 
(Portaria Sefaz nº 213/2020 - DOE SE de 20.08.2020) 
 

Fonte: Editorial IOB 

 
 
 
 
 
 


