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ATUALIZAÇÕES FEDERAIS 

ICMS Nacional - Alterado o manual de instruções para controle de 
operações interestaduais com combustíveis sob o regime de substituição 

tributária 

Foi alterado o Ato Cotepe/ICMS nº 13/2014 , o qual aprovou o manual de 
instruções que estabelece procedimentos para o controle de operações 

interestaduais com combustíveis derivados de petróleo, álcool etíl ico anidro 

combustível (AEAC), biodiesel - B100 e gás liquefeito derivado de gás natural 
(GLGN). 

Foi dada nova redação à ementa do ato em referência, nos seguintes termos: 
"Aprova os modelos dos anexos e o manual de instruções de que trata a cláusula 

vigésima terceira do Convênio ICMS nº 110/2007  , que dispõe sobre o regime 
de substituição tributária relativo ao ICMS devido pelas operações com 

combustíveis e lubrificantes, derivados ou não de petróleo, relacionados no 

Anexo VII do Convênio ICMS nº 142/2018 , e estabelece os procedimentos 

para o controle, apuração, repasse, dedução, ressarcimento e complemento do 
imposto.". 

O Manual de Instruções orienta o preenchimento dos anexos pertinentes, 
residentes no site do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) e no site 

http://scanc.fazenda.mg.gov.br/scanc, relativos às operações interestaduais com 

combustíveis derivados de petróleo e com gás l iquefeito derivado de gás natural 
(GLGN), em que o imposto tenha sido retido anterio rmente, ou com EAC ou B100, 

cuja operação tenha ocorrido com suspensão ou com diferimento do ICMS e as 
operações com etanol hidratado ou anidro para quaisquer fins.  

O Ato Cotepe ICMS nº 13/2014 será consolidado em texto único, nos termos 

vigentes em 31.05.2021, com as modificações feitas pelo Ato Cotepe/ICMS em 

fundamento, e as eventualmente realizadas até final de junho de 2021, e esta 
consolidação deverá ser publicada no Diário Oficial da União até 30.06.2021.  

A consolidação deverá ser submetida à apreciação da Comissão Técnica 

Permanente do ICMS (Cotepe/ICMS) antes da publicação.  

A partir da publicação do Ato Cotepe/ICMS nº 13/2014 consolidado, as 
modificações do referido ato passarão a ser anotadas no seu texto consolidado 

com as respectivas disponibil izações no site do Confaz.  
O Ato Cotepe/ICMS em fundamento entra em vigor em 28.04.2021, produzindo 

efeitos a partir de 1º.05.2021.  

(Ato COTEPE/ICMS nº 21/2021 - DOU de 28.04.2021) 
 

Trabalhista/Imposto de Renda - Coronavírus - Novo período de redução 
de jornada/salários e suspensão do contrato são divulgadas por MP  

Por meio da Medida Provisória nº 1.045/2021 , foi instituído o Novo Programa 
Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, pelo prazo de 120 dias com 
o objetivo de preservar o emprego e a renda; garantir a continuidade das 

atividades laborais e empresariais; e reduzir o impacto social decorrente das 

consequências da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus (covid-19). 

Destacamos as seguintes medidas:  

I - pagamento do Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda;  
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II - redução proporcional de jornada de trabalho e  de salários; e 

III - suspensão temporária do contrato de trabalho.  

Compete ao Ministério da Economia coordenar, executar, monitorar e avaliar o 

Novo Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e editar 
normas complementares necessárias à sua execução. 

BENEFÍCIO EMERGENCIAL DE MANUTENÇÃO DO EMPREGO E DA RENDA 

Este benefício será pago nas seguintes hipóteses:  

I - redução proporcional de jornada de trabalho e de salário; e  

II - suspensão temporária do contrato de trabalho.  

O benefício será: 

I - custeado com recursos da União; 

II - de prestação mensal; e  

III - devido a partir da data do início da redução da jornada de trabalho e de 

salário ou da suspensão temporária do contrato de trabalho, observadas as 
seguintes disposições: 

a) o empregador informará ao Ministério da Economia a redução da jornada de 

trabalho e do salário ou a suspensão temporária do contrato de trabalho, no 

prazo de 10 dias, contado da data da celebração do acordo;  

b) a 1ª parcela será paga no prazo de 30 dias , contado da data da celebração do 
acordo, desde que a celebração do acordo seja informada no prazo a que se 

refere a letra "a"; e 

IV - o Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda será pago 

exclusivamente enquanto durar a redução da jornada  de trabalho e do salário ou 
a suspensão temporária do contrato de trabalho.  

Ato do Ministério da Economia disciplinará a forma de:  

I - transmissão das informações e das comunicações pelo empregador;  

II - concessão e pagamento do Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego 

e da Renda; e 

III - interposição de recurso contra as decisões proferidas em relação ao 

Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda.  

O recebimento do Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda 
não impede a concessão e não altera o valor do seguro-desemprego a que o 

empregado vier a ter direito, desde que cumpridos os requisitos previstos na Lei 

nº 7.998/1990  (Lei do Seguro-Desemprego), no momento de eventual 

dispensa. 
REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO/SALÁRIO 

O empregador poderá acordar a redução proporcional da jornada de trabalho e de 

salário de seus empregados, de forma setorial, departamental, parcial ou na 

totalidade dos postos de trabalho, por até 120 dias, observados os seguintes 
requisitos: 

I - preservação do valor do salário-hora de trabalho; 
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II - pactuação por convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo de trabalho ou 

acordo individual escrito entre empregador e empregado; e  

III - na hipótese de pactuação por acordo individual escrito, o encaminhamento 
da proposta de acordo ao empregado deverá ser feito com antecedência de, no 

mínimo, 2 dias corridos, e a redução da jornada de trabalho e do salário somente 

poderá ser feita com os seguintes percentuais:  

a) 25%; 

b) 50%; ou 

c) 70%. 

Ressalte-se que a jornada de trabalho e o salário pago anteriormente serão 
restabelecidos no prazo de 2 dias corridos, contado:  

I - data estabelecida como termo de encerramento do período de redução 
pactuado; ou 

II - data de comunicação do empregador que informe, ao empregado, a sua 

decisão de antecipar o fim do período de redução pactuado. 

O Poder Executivo, observadas as disponibilidades orçamentárias, poderá 
prorrogar o prazo para o Novo Programa Emergencial de Manutenção do Emprego 

e da Renda e o prazo máximo de redução proporcional de jornada de trabalho e 

de salário, na forma prevista em regulamento. 

O termo final do acordo de redução proporcional de jornada e de salário não 
poderá ultrapassar o último dia do período estabelecido (120 dias) exceto na 

hipótese de prorrogação do prazo.  

SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO CONTRATO DE TRABALHO 

O empregador poderá acordar a suspensão temporária do contrato de trabalho de 

seus empregados de forma setorial, departamental, parcial ou na totalidade dos 
postos de trabalho, por até 120 dias.  

Para que isso possa ocorrer, a suspensão temporária do contrato de trabalho será 

pactuada por convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo de trabalho ou 

acordo individual escrito entre empregador e empregado.  

Na hipótese de acordo individual escrito entre empregador e empregado, a 
proposta deverá ser encaminhada ao empregado com antecedência de, no 

mínimo, 2 dias corridos. 

Durante o período de suspensão temporária do contrato, o empregado:  

I - fará jus a todos os benefícios concedidos pelo empregador aos seus 

empregados; e 

II - ficará autorizado a recolher para o Regime Geral de Previdência Social (RGPS) 
na qualidade de segurado facultativo.  

Se durante o período de suspensão temporária do contrato de trabalho o 

empregado mantiver as atividades de trabalho, ainda que parcialmente, por meio 
de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância, ficará descaracterizada a 

suspensão temporária do contrato de trabalho, e o empregador estará sujeito:  

I - ao pagamento imediato da remuneração e dos encargos sociais referentes a 

todo o período; 
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II - às penalidades previstas na legislação em vigor; e  

III - às sanções previstas em convenção ou em acordo coletivo.  

A empresa que tiver auferido, no ano-calendário de 2019, receita bruta superior a 

R$ 4.800.000,00, somente poderá suspender o contrato de trabalho de seus 
empregados mediante o pagamento de ajuda compensatória mensal no valor de 

30% do valor do salário do empregado, durante o período da suspensão 

temporária de trabalho pactuado.  

Ressalte-se que o contrato de trabalho será restabelecido no prazo de 2 dias 
corridos, contado: 

a) data estabelecida como termo de encerramento do período de suspensão 

pactuado; ou 

b) data de comunicação do empregador que informe, ao empregado, a sua 

decisão de antecipar o fim do período de suspensão pactuado. 

O Poder Executivo, observadas as disponibilidades orçamentárias, poderá 
prorrogar o prazo para o Novo Programa Emergencial de Manutenção do Emprego 

e da Renda e o prazo máximo de suspensão temporária do contrato de trabalho 
na forma prevista em regulamento. 

O termo final do acordo de suspensão temporária de contrato de trabalho não 
poderá ultrapassar o último dia do período estabelecido (120 dias), exceto na 

hipótese de prorrogação do prazo.  

(Medida Provisória nº 1.045/2021 - DOU de 28.04.2021) 
 

 
 

ATUALIZAÇÕES ESTADUAIS 

ICMS/SP - Ratificados convênios que dispõem sobre benefícios fiscais 

O governo do Estado, tornou publica a ratificação dos seguintes convênios, 

seguindo a determinação prevista no art.  23 da Lei nº 17.293/2020 , o qual 
determina que os novos benefícios fiscais e financeiros -fiscais somente serão 

concedidos após manifestação do Poder Legislativo:  

a) Convênio ICMS nº 39/2021 , o qual altera o Convênio ICMS nº 64/2020 , 
que 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 nº  73/2016 e no Convênio ICMS 

nº 188/2017 , bem como reinstituídos nos termos da Lei Complementar 

nº 160/2017 e do Convênio ICMS nº 190/2017  , quando derivar 
exclusivamente dos efeitos econômicos negativos relac ionados à pandemia da 

doença infecciosa viral respiratória causada pelo novo Coronavírus (COVID -19); 

b) Convênio ICMS nº 40/2021 , o qual dispõe sobre a adesão do Estado de São 

Paulo e altera o Convênio ICMS nº 63/2020 , que 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); 

 

c) Convênio ICMS nº 41/2021 , que autoriza as unidades federadas que 
menciona a conceder isenção do ICMS incidente nas operações  
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internas e de importação do exterior, bem como as correspondentes prestações 

de serviço de transporte, realizadas com oxigênio medicinal e autoriza as 
unidades federadas a conceder isenção do ICMS incidente nas operações e 

prestações do serviço de transporte interestaduais com oxigênio medicinal 
destinadas ao Estado do Maranhão; 

 

d) Convênio ICMS nº 47/2021 , o qual altera o Convênio ICMS nº 87/2002 , 
que concede isenção do ICMS nas operações com fármacos e medicamentos 
destinados a órgãos da Administração Pública Direta Federal, Estadual e 

Municipal; 

e) Convênio ICMS nº 48/2021 , o qual altera o Convênio ICMS nº 1/1999 , 
que concede isenção do ICMS às operações com equipamentos e insumos 

destinados à prestação de serviços de saúde; 
 

f) Convênio ICMS nº 49/2021  , o qual altera o Convênio ICMS nº 162/1994  , 
que autoriza os Estados e o Distrito Federal a conceder isenção do ICMS nas 

operações com medicamentos destinados ao tratamento de câncer;  

g) Convênio ICMS nº 51/2021 , o qual altera o Convênio ICMS 66/2019 , que 
concede isenção do ICMS às operações com aceleradores lineares, destinados à 

prestação de serviços de saúde; 

 

h) Convênio ICMS nº 55/2021 , o qual altera o Convênio ICM nº 12/1975  , 
que equipara à exportação o fornecimento de produtos para uso ou consumo de 

embarcações ou aeronaves de bandeira estrangeira aportadas no País e revoga o 

Convênio ICMS 84/1990 ; 
 

i) Convênio ICMS nº 57/2021  , o qual altera o Convênio ICMS nº 27/2005 , 

que concede isenção do imposto nas saídas de pilhas e baterias usadas; 
 

j) Convênio ICMS nº 58/2021 , o qual revigora e altera o Convênio 

ICMS 123/1997 , que concede isenção do ICMS nas operações que destinem 

mercadorias ao Programa de Modernização e Consolidação da Infraestrutura 
Acadêmica das IFES e HUS, e autoriza a não exigência do ICMS correspondente a 

operações realizadas em conformidade com o referido convênio; 
 

k) Convênio ICMS nº 59/2021 , o qual dispõe sobre a adesão do Estado de 

Sergipe e altera o Convênio ICMS nº 7/2019 , 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;  

 

l) Convênio ICMS nº 60/2021  , o qual revigora dispositivo do Convênio ICMS 

nº 3/1990 , que concede isenção do ICMS às saídas de óleo lubrificante usado 

ou contaminado, e revoga disposit ivo do Convênio ICMS 28/2021 ; 
 

m) Convênio ICMS nº 70/2021 , o qual dispõe sobre a adesão dos Estados do 
Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Rio de Janeiro e São Paulo e altera o 

Convênio ICMS nº 224/2017 , que autoriza os Estados do Acre, Amapá, Bahia e 
Paraná a conceder isenção do ICMS nas operações internas com produtos 
essenciais ao consumo popular que compõem a cesta básica.  

 

(Decreto nº 65.650/2021 - DOE SP de 24.04.2021) 
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ICMS/MG - Alterado o prazo de obrigatoriedade da NFC-e 

Por meio do ato legal em fundamento, foi alterado o critério de obrigatoriedade 

de utilização da Nota Fiscal a Consumidor Eletrônica (NFC-e). 

Ficou estipulado que os contribuintes, cuja receita bruta anual auferida no ano -

base 2018 seja inferior ou igual ao montante de R$ 360.000,00, estão obrigados a 
emitir este modelo de documento fiscal a contar de 1º.08.2021, tendo ocorrido, 

portanto, a postergação do prazo de início de exigência.  

Relativamente ao ECF já autorizado ao contribuinte:  

a) fica facultada a sua util ização: 

a.1) por até 12 meses, contados das respectivas datas a que se referem os incisos 

I a VI do caput do art. 2º, da Resolução nº SEF nº 5.234/2019 ou até que finde a 
memória do equipamento, o que ocorrer primeiro, para os contribuintes 

enquadrados nos respectivos critérios;  

a.2) por até 9 meses, contados de 1º.08.2021 ou até que finde a memória do 

equipamento, o que ocorrer primeiro, para os contribuintes enquadrados neste 
prazo de obrigatoriedade. 

Estas disposições entram em vigor a contar de 28.04.2021. 

(Resolução SEF nº 5.465/2021 - DOE MG de 28.04.2021) 

 

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

GNV, com aplicação a partir de 1°.05.2021 

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 1°.05.2021. 

(Portaria SUT nº 389/2021 - DOE RJ de 28.04.2021) 
 


