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ATUALIZAÇÕES FEDERAIS 

ICMS Nacional - Confaz divulga ratificação de convênios que dispõem 
sobre benefícios fiscais  

Por intermédio do ato em fundamento, o Confaz deu publicidade à ratificação dos 

Convênios ICMS nºs 1 a 3/2021, que dispõem sobre benefícios fiscais, conforme 

segue: 

Convênio ICMS nº 1/2021 - revigora, dispõe sobre a adesão dos Estados do 
Amazonas, Mato Grosso do Sul, Pará, Rio de Janeiro e do Distrito Federal e altera 

o Convênio ICMS nº 63/2020 , que autoriza as Unidades da Federação (UF) que 
menciona a conceder isenção do ICMS incidente nas operações e correspondentes 
prestações de serviço de transporte realizadas no âmbito das med idas de 

prevenção ao contágio e de enfrentamento à pandemia causada pelo novo agente 

do Coronavírus (SARS-CoV-2); 
 

Convênio ICMS nº 2/2021 - autoriza as UF 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), com efeitos até 31.07.2021; e  
 

Convênio ICMS nº 3/2021 - autoriza as UF que menciona a conceder isenção do 
ICMS incidente nas saídas interestaduais, de oxigênio medicinal, destinadas ao 

Estado do Amazonas, em razão da crise sanitária provocada pelo Covid -19 nas 
condições que especifica. Este convênio vigorará até que perdure a situação 

excepcional descrita na sua cláusula primeira, retroagindo seus efeitos a 

1º.01.2021. 
 

(Ato Declaratório Confaz nº 1/2021 - DOU 1 de 27.02.2021) 
 

Tributos e Contribuições Federais - Serviços de Negócio Jurídico 
Processual e Acordo de Transação Individual são incluídos no Portal 

Regularize 

A expectativa é de que todos os serviços da Procuradoria -Geral da Fazenda 

Nacional estejam disponíveis no portal ainda em 2021  
 

Publicado em 25/01/2021 14h18 Atualizado em 25/01/2021 15h13  
Serviços de Negócio Jurídico Processual e Acordo de Transação Individual são 

incluídos no Portal Regularize  

Para requerer os novos serviços, o contribuinte deve acessar o portal e clicar em 

Negociar Dívida. 

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) incluiu mais dois serviços no 
portal Regularize: o Negócio Jurídico Processual (NJP) e o Acordo de Transação 

Individual. As novas funcionalidades facilitarão o acesso dos contribuintes à 
negociação das dívidas nas hipóteses autorizadas pela legislação.  

Para requerer os novos serviços, o contribuinte deve acessar o portal, clicar em 

Negociar Dívida, selecionar o serviço que tem interesse, preencher os campos 

exigidos no formulário eletrônico e anexar os documentos exigidos.  

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bconv%2Bicms%2B1%2B2021#fe%2Bconv%2Bicms%2B1%2B2021
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bconv%2Bicms%2B63%2B2020#fe%2Bconv%2Bicms%2B63%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bconv%2Bicms%2B2%2B2021#fe%2Bconv%2Bicms%2B2%2B2021
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bconv%2Bicms%2B3%2B2021#fe%2Bconv%2Bicms%2B3%2B2021
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bad%2Bconfaz%2B1%2B2021#fe%2Bad%2Bconfaz%2B1%2B2021
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Caso o procurador da Fazenda Nacional necessite de mais esclarecimentos e 

documentos, abrirá prazo para o contribuinte complementar o requerimento, ou 
poderá também agendar reunião, sempre que julgar necessário. A 

complementação de documentos é feita no portal, no serviço Consultar 
Requerimento. 

Negócio Jurídico Processual  
Por meio do NJP, o contribuinte pode apresentar, perante a PGFN, propostas de 

negociação para regularização dos débitos inscritos em Dívida Ativa da União ou 
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), nos termos da Portaria PGFN 

nº 742/2018 . 
A negociação poderá tratar da calendarização da execução fiscal; criação de um 

plano de amortização do débito fiscal; aceitação, avaliação, substituição e 
liberação de garantias; e modo de constrição ou alienação de  bens. 

Acordo de Transação Individual 

Esse serviço também permite ao contribuinte apresentar, perante a PGFN, 

propostas de negociação para regularizar a situação fiscal, conforme disposto na 

Portaria PGFN nº 9.917/2020  . 
A opção, no entanto, não está disponível para todos os contribuintes, mas apenas  

para aqueles que se encaixam em alguma das seguintes situações:  

- grande devedor com capacidade de pagamento insuficiente: contribuintes com 

dívida total superior a R$ 15 milhões;  

- devedor falido, em processo de liquidação ou recuperação, independentemen te 
do valor da dívida: com falência decretada, em processo de recuperação judicial 

ou extrajudicial, em liquidação judicial e em intervenção ou l iquidação 

extrajudicial; 

- entes públicos, independentemente do valor da dívida: estados, Distrito Federal 
e municípios e respectivas entidades de direito público da administração indireta;  

- dívidas suspensas por decisão judicial de valor superior a R$ 1 milhão e 

devidamente garantidas: na situação suspensa por decisão judicial, garantidas por 
penhora, fiança ou seguro, independentemente do prazo de suspensão; e  

- devedor com débitos inscritos em dívida ativa de FGTS: cujo valor consolidado 
seja superior a R$ 1 milhão.  

Acesse o portal Regularize: https://www.regularize.pgfn.gov.br/  

 

Cofins/PIS-Pasep - Receitas de serviços de informática e de 

telecomunicações estão sujeitas ao regime cumulativo das contribuições  

A Solução de Consulta Cosit nº 2/2021 esclareceu que: 

a) em face do disposto no inciso XXV do art. 10 e no inciso V do art.  15 da Lei 

nº 10.833/2003 , estão sujeitas ao regime de apuração cumulati va da Cofins e 
da contribuição para o PIS-Pasep as receitas auferidas por empresas de serviços 

de informática em decorrência das atividades de desenvolvimento de software e 

de seu licenciamento ou cessão de direito de uso, bem como da prestação de 
serviços de análise, programação, instalação, configuração, assessoria, 

consultoria, suporte técnico e manutenção ou atualização de softwares, 
compreendidas ainda como softwares as páginas eletrônicas. Para fazer jus à 

apuração cumulativa das contribuições é necessário que se comprove que a 

receita auferida advenha da prestação dos serviços acima listados, e que eles 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bport%2Bpgfn%2B742%2B2018#fe%2Bport%2Bpgfn%2B742%2B2018
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bport%2Bpgfn%2B9917%2B2020#fe%2Bport%2Bpgfn%2B9917%2B2020
https://www.regularize.pgfn.gov.br/
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bsc%2Bcosit%2B2%2B2021#fe%2Bsc%2Bcosit%2B2%2B2021
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B10833%2B2003@art15#fe%2Blei%2B10833%2B2003@art15
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B10833%2B2003#fe%2Blei%2B10833%2B2003
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tenham sido faturados de forma individualizada. Não se encontrando os serviços 

de provedores de acesso às redes de comunicação, os quais dizem respeit o à 
conexão de internet, VPN - Rede Privada Virtual, gestão de rede governo e 

instalação de rede dentre os serviços expressamente relacionados pelo inciso XXV 

do art. 10 da Lei nº 10.833/2003 , as receitas deles decorrentes estão 

sujeitas ao regime não cumulativo de apuração da Cofins, dado que auferidas por 
pessoa jurídica tributada pelo lucro real.  

 

b) Por força do disposto no inciso VIII do art.  10 da Lei nº 10.833/2003 , e 

no inciso VIII do art. 8º da Lei nº 10.637/2002  estão sujeitas ao regime de 
apuração cumulativa da Cofins e da contribuição para o PIS-Pasep as receitas 

decorrentes de serviços de telecomunicações. O Serviço de Comunicação 
Multimídia (SCM), caso prestado conforme as normas que regulamentam os 

serviços de telecomunicações, caracteriza -se como serviço fixo de 
telecomunicações de interesse coletivo. A esse serviço de telecomunicação se 

aplica o disposto no inciso VIII do art.  10 da Lei nº 10.833/2003 , e no inciso 

VIII do art. 8º da Lei nº 10.637/2002  , de forma que as receitas dele 

decorrentes, caso tenham sido faturadas de forma individualizada por pessoa 
jurídica tributada pelo lucro real, estarão sujeitas ao regime cumulativo de 

apuração das contribuições.  
 

(Solução de Consulta Cosit nº 2/2021 - DOU 1 de 25.01.2021) 
 

 

 
 

ATUALIZAÇÕES ESTADUAIS 

ICMS/RJ - Incluídas mercadorias na lista que dispõe do PMPF nas 
operações com bebidas frias, com efeitos a contar de 1º.01.2021  

O Fisco estadual incluiu mercadorias no Anexo  Unico da Portaria SSER 

nº 238/2020 , que dispõe sobre a base de cá lculo da substituição tributária do 
ICMS nas operações com cerveja, chope, refrigerantes, água mineral e bebida 
isotônica e energética.  

 

O ato ora publicado entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 1º.01.2021. 

ICMS/RJ - Divulgado o PMPF para gasolina, diesel, GLP, QAV, AEHC e 

GNV, com aplicação a partir de 1º.02.2021 

Foram divulgados novos preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) de 
gasolina, diesel, gás liquefeito de petróleo (GLP), querosene de aviação (QAV), 

álcool etíl ico hidratado combustível (AEHC) e gás natural veicular (GNV), com 
aplicação a partir de 1º.02.2021. 

(Portaria SUT nº 369/2021 - DOE RJ de 26.01.2021) 

 
 

 
 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B10833%2B2003@art10#fe%2Blei%2B10833%2B2003@art10
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B10833%2B2003#fe%2Blei%2B10833%2B2003
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B10833%2B2003@art10#fe%2Blei%2B10833%2B2003@art10
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B10833%2B2003#fe%2Blei%2B10833%2B2003
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B10637%2B2002@art8#fe%2Blei%2B10637%2B2002@art8
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B10637%2B2002#fe%2Blei%2B10637%2B2002
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B10833%2B2003@art10#fe%2Blei%2B10833%2B2003@art10
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B10833%2B2003#fe%2Blei%2B10833%2B2003
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B10637%2B2002@art8#fe%2Blei%2B10637%2B2002@art8
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B10637%2B2002#fe%2Blei%2B10637%2B2002
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bsc%2Bcosit%2B2%2B2021#fe%2Bsc%2Bcosit%2B2%2B2021
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rj%2Bport%2Bsser%2B238%2B2020@anunico#es-rj%2Bport%2Bsser%2B238%2B2020@anunico
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rj%2Bport%2Bsser%2B238%2B2020#es-rj%2Bport%2Bsser%2B238%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rj%2Bport%2Bsut%2B369%2B2021#es-rj%2Bport%2Bsut%2B369%2B2021
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Tributos Estaduais/RJ - Prorrogado o prazo dos tributos vencidos nos 

dias 25, 26 e 27.01.2021 

Tendo em vista a indisponibil idade dos serviços e do sítio oficial da Sefaz na 

internet, o Fisco estadual prorrogou para até o dia 28.01.2021, o prazo para 
pagamento, sem acréscimos, dos tributos vencidos nos dias 25, 26 e 27.01.2021.  

Neste sentido, foram prorrogados, também, para o dia 28.01.2021, os prazos para 

apresentação de impugnação ou recurso, no âmbito do processo administrativo -
tributário, com término nos dias citados anterioremnte.  

O ato ora publicado entra em vigor na data de sua publicação.  

(Resolução SEFAZ nº 193/2021 - DOE RJ de 28.01.2021) 
 

IPVA - Prorrogado o vencimento do imposto incidente sobre a 

propriedade de ônibus e micro-ônibus referente ao exercício de 2021 

Por meio do Ato Legal em fundamento foi prorrogado o vencimento do IPVA 

referente ao exercício de 2021, de ônibus e micro -ônibus usados que tenham sido 
emplacados no Estado até 31.12.2020, em face da prorrogação o prazo de 

vencimento passa para 31.03.2021.  

Observar que a prorrogação do vencimento se aplica exclusivamente ao ônibus ou 

micro-ônibus que estiver registrado no Departamento de Trânsito de Minas Gerais 
- Detran-MG e não abrange os ônibus ou micro-ônibus transferido para o Estado a 

partir de 1º .01.2021. 

Estas disposições entram em vigor a contar de 28.01.2021.  

(Decreto nº 48.128/2021 - DOE MG de 28.01.2021) 
 

ICMS/MG- Promovida alteração na lista de PMPF utilizados no cálculo do 
imposto devido por substituição tributária nas operações com cerveja e 

chope 

Por meio do ato legal em fundamento foi alterada a Portaria Sutri 

nº 902/2019 , que elenca o PMPF utilizado no cálculo do ICMS pago por 
substituição tributária, nas operações com cerveja e chope. Dentre as alterações 

foram incluídos novos itens ao Anexo I da referida norma.  
Estas alterações entram em vigor em 30.01.2021.  

(Portaria SUTRI nº 1.031/2021 - DOE MG de 26.01.2021) 
 

ICMS/MG- Promovida alteração na lista de PMPF utilizados no cálculo do 
imposto devido por substituição tributária nas operações com bebidas 

alcoólicas que especifica 

Foi alterada a Portaria Sutri nº 924/2020 , que divulga os preços médios 

ponderados a consumidor final (PMPF) para cálculo do ICMS devido por 
substituição tributária nas operações com bebidas alcoólicas que especifica.  

Dentre outras alterações, foram revogados os itens 2.2.19, 4.72, 4.201, 4.214 e 
8.2.9 do Anexo Único, da citada norma e seu prazo de vigência postergado para 

até 31.07.2021. 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rj%2Bres%2Bsefaz%2B193%2B2021#es-rj%2Bres%2Bsefaz%2B193%2B2021
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-mg%2Bd%2B48128%2B2021#es-mg%2Bd%2B48128%2B2021
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-mg%2Bport%2Bsutri%2B902%2B2019#es-mg%2Bport%2Bsutri%2B902%2B2019
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-mg%2Bport%2Bsutri%2B1031%2B2021#es-mg%2Bport%2Bsutri%2B1031%2B2021
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-mg%2Bport%2Bsutri%2B924%2B2020#es-mg%2Bport%2Bsutri%2B924%2B2020
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Estas alterações entram em vigor a contar de 30.01.2021.  

(Portaria SUTRI nº 1.030/2021 - DOE MG de 26.01.2021) 
 

 

 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-mg%2Bport%2Bsutri%2B1030%2B2021#es-mg%2Bport%2Bsutri%2B1030%2B2021

