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ATUALIZAÇÕES FEDERAIS 

ICMS Nacional - Divulgada a ratificação de convênios que dispõem sobre 
isenção e parcelamento de débitos 

Por meio do Ato Declaratório Confaz nº 22/2020 , foram declarados ratificados 

os Convênios ICMS nºs 156 e 160/2020, conforme segue:  

Convênio ICMS nº 156/2020 - altera e autoriza o Estado de Rondônia a 

prorrogar o prazo de adesão ao programa de parcelamento de débitos fiscais 

instituído pelo Convênio ICMS nº 139/2018 , o qual autoriza o Estado de 
Rondônia a reduzir multas e demais acréscimos legais, e a conceder parcelamento 

de débito fiscal relacionados com o ICMS, nas hipóteses que especifica;  e 

Convênio ICMS nº 160/2019 - autoriza as Unidades da Federação (UF) que 
menciona a conceder isenção nas operações com unidades de entrada de dados 

tipo mouse controláveis pelo movimento dos olhos, destinados a pessoas com 
deficiência. 

 

(Ato Declaratório CONFAZ nº 22/2020 - DOU de 18.12.2020) 

 
 

Tributos e Contribuições Federais - STF decide que indisponibilidade de 
bens de contribuinte com débito inscrito em dívida ativa da União é 

inconstitucional 

No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.881, o Supremo 

Tribunal Federal (STF) decidiu pela inconstitucionalidade da parte final do inciso 
II do § 3º do art. 20-B, onde se lê "tornando-os indisponíveis", e constitucional o 

art. 20-E da Lei nº 10.522/2002 (que dispõe sobre o Cadastro Informativo 
dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais - Cadin), ambos na 

redação dada pelo art. 25 da Lei nº 13.606/2018 . 
O inciso II do § 3º do art. 20-B, cujos capita transcrevemos para melhor 
compreensão, e cuja parte final foi julgada inconstitucional, assim dispõe:  

"Art. 20-B. Inscrito o crédito em dívida ativa da União, o devedor será notificado 
para, em até cinco dias, efetuar o pagamento do va lor atualizado 

monetariamente, acrescido de juros, multa e demais encargos nela indicados.  

... 

§ 3º Não pago o débito no prazo fixado no caput deste artigo, a Fazenda Pública 
poderá: 

... 

II - averbar, inclusive por meio eletrônico, a certidão de dívida ati va nos órgãos 
de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora, tornando -os 

indisponíveis." 

Já o art. 20-E da Lei nº 10.522/2002  , ora julgado constitucional, assim 
dispõe: 

"Art. 20-E. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional editará atos 
complementares para o fiel cumprimento do disposto nos arts. 20-B, 20-C e 20-D 

desta Lei." 

(Julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.881- DOU 1 de 

10.12.2020) 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bad%2Bconfaz%2B22%2B2020#fe%2Bad%2Bconfaz%2B22%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bconv%2Bicms%2B156%2B2020#fe%2Bconv%2Bicms%2B156%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bconv%2Bicms%2B139%2B2018#fe%2Bconv%2Bicms%2B139%2B2018
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bconv%2Bicms%2B160%2B2019#fe%2Bconv%2Bicms%2B160%2B2019
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bad%2Bconfaz%2B22%2B2020#fe%2Bad%2Bconfaz%2B22%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B10522%2B2002@art20e#fe%2Blei%2B10522%2B2002@art20e
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B10522%2B2002#fe%2Blei%2B10522%2B2002
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B13606%2B2018@art25#fe%2Blei%2B13606%2B2018@art25
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B13606%2B2018#fe%2Blei%2B13606%2B2018
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B10522%2B2002@art20e#fe%2Blei%2B10522%2B2002@art20e
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B10522%2B2002#fe%2Blei%2B10522%2B2002
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ICMS Nacional - Alterada a relação de contribuintes credenciados a 
usufruir benefícios fiscais relacionados às atividades com petróleo e gás 

natural 

Foi alterado o Ato Cotepe/ICMS nº 5/2020 que divulga a relação de 
contribuintes credenciados pelas Unidades da Federação a usufruir dos benefícios 

fiscais previstos no Convênio ICMS nº 3/2018 , o qual dispõe sobre a isenção e 
a redução de base de cálculo em operação com bens ou mercadorias destinadas 

às atividades de pesquisa, exploração ou produção de petróleo e gás natural.  
Este ato entra em vigor na data da sua publicação no Diário Oficial da União.  

(Ato COTEPE/ICMS nº 78/2020 - DOU de 17.12.2020) 

 
 

ICMS Nacional - Alterada a relação de empresas do setor aeronáutico 
beneficiárias de redução da base de cálculo  

Foi alterado o Anexo Unico do Ato Cotepe/ICMS nº 67/2019 , no campo 

correspondente ao Estado de São Paulo, cujo ato divulga a relação de empresas 
nacionais que produzem, comercializam e importam materiais aeronáuticos 

beneficiárias de redução da base de cálculo do ICMS.  

Este ato entra em vigor na data da sua publicação no Diário Oficial da União.  

(Ato COTEPE/ICMS nº 77/2020 - DOU de 17.12.2020) 
 
 

 

 
 

 

ATUALIZAÇÕES ESTADUAIS 

ICMS/SP - Fixado o valor mínimo para o cálculo do imposto nas 
operações com revestimento cerâmico classificado como Extra ou Tipo A 
para aplicação em 2021 

Foi fixado o valor mínimo de R$ 6,40/m² para o cálculo do ICMS nas operações 
com revestimento cerâmico classificado como Extra ou Tipo A (posição 6907 da 

NCM) para util ização no período de 1º.01 a 31.12.2021.  

Observa-se que o imposto será calculado sobre o valor da operação quando este 

for superior ao mínimo fixado.  

Para fins de cálculo da retenção e pagamento do imposto devido por substituição 
tributária, relativo às saídas subsequentes da mercadoria, o respec tivo Índice de 

Valor Adicionado Setorial (IVA-ST) deverá ser aplicado sobre o valor mínimo ou 

sobre o valor da operação, quando este for superior ao mínimo, acrescido dos 
valores correspondentes a frete, carreto, seguro, impostos e outros encargos 

transferíveis ao adquirente. 

(Portaria CAT nº 97/2020  - DOE SP de 16.12.2020 - Retificada no DOE SP de 
18.12.2020) 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B5%2B2020#fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B5%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bconv%2Bicms%2B3%2B2018#fe%2Bconv%2Bicms%2B3%2B2018
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B78%2B2020#fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B78%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B67%2B2019#fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B67%2B2019
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B77%2B2020#fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B77%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sp%2Bport%2Bcat%2B97%2B2020#es-sp%2Bport%2Bcat%2B97%2B2020
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ICMS/RJ - Fisco dispõe sobre os procedimentos contingenciais para o 
pedido de inscrição especial  

A inscrição especial será concedida para pessoa jurídica não sujeita a inscrição 

obrigatória, quando exigida em legislação específica para exercício de direito, e, 

nos demais casos, a critério da SUCIEF.  

Neste sentido, tendo em vista a necessidade de se de terminar procedimentos 
alternativos para o pedido de inscrição especial, uma vez que o requerimento 

eletrônico disponível no REGIN ainda não está sendo processado automaticamente 
pela Sefaz, o Fisco estadual determinou que o pedido de inscrição especial de verá 

ser apresentado à repartição fiscal mais próxima do endereço do estabelecimento, 

acompanhado da documentação relacionada no art. 30 do Anexo  I da Resolução 

Sefaz nº 720/2014 . 
A norma em fundamento entra em vigor na data da sua publicação, revogando a 

Portaria SUCIEF nº 40/2018 . 

(Portaria SUCIEF nº 89/2020 - DOE RJ de 17.12.2020) 
 

 

ICMS/RJ - Fisco aprova parecer com entendimento quanto ao requisito 

para fruição de benefícios fiscais, quando a mercadoria for importada por 
portos e aeroportos localizados neste Estado 

Através do ato em fundamento, o Fisco estadual aprovou o Parecer SUT nº 
3/2020, fixando o entendimento quanto ao requisito para fruição de benefícios 

fiscais, no sentido de que a mercadoria seja importada por portos e aeroportos 
localizados neste Estado e desembaraçada no território fluminense.  

Neste sentido, o teor do parecer é acerca da dúvida apresentada pelo órgão 
fiscalizador, no que tange aos benefícios concedidos pelo Decreto 

nº 36.450/2004 e Leis nºs 6.979/2015 e 6.331/2012, que condicionam o 
diferimento do ICMS incidente sobre importação de bens e mercadorias a que a 

entrada se dê por portos ou aeroportos do Estado do Rio de Janeiro e o 
desembaraço ocorra no território fluminense.  

O ato ora publicado entra em vigor na data de sua publicação, ressaltando que o 
parecer somente produzirá efeitos a partir de 1º.01.2021.  

(Portaria SUT nº 359/2020 - DOE RJ de 17.12.2020) 

 
 

 
 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rj%2Bres%2Bsefaz%2B720%2B2014@ani#es-rj%2Bres%2Bsefaz%2B720%2B2014@ani
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rj%2Bres%2Bsefaz%2B720%2B2014#es-rj%2Bres%2Bsefaz%2B720%2B2014
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rj%2Bport%2Bsucief%2B40%2B2018#es-rj%2Bport%2Bsucief%2B40%2B2018
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rj%2Bport%2Bsucief%2B89%2B2020#es-rj%2Bport%2Bsucief%2B89%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rj%2Bd%2B36450%2B2004#es-rj%2Bd%2B36450%2B2004
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rj%2Bport%2Bsut%2B359%2B2020#es-rj%2Bport%2Bsut%2B359%2B2020

