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ATUALIZAÇÕES FEDERAIS 

Simples Nacional - Prorrogado prazo de entrega da Declaração de 
Informações Socioeconômicas e Fiscais - Defis 

Comitê Gestor do Simples Nacional aprovou a Resolução CGSN nº 159/2021 que 

prorroga para dia 31 de maio o prazo para apresentação da?Defis.  

 
Publicado em 29/03/2021 18h59 Atualizado em 29/03/2021 19h00  

Em função dos impactos da pandemia da Covid-19, o Comitê Gestor do Simples 
Nacional (CGSN) aprovou a Resolução CGSN nº 159, de 29 de março de 2021, 

que prorroga para o dia?31 de maio de 2021 o prazo para apresentação da 

Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (Defis), referente ao ano-
calendário 2020. 

A prorrogação não se aplica à declaração mensal realizada por meio do 
PGDAS-D, cujo prazo de entrega está previsto no art. 18, § 15 -A da LC 

n° 123 de 14 de dezembro de 2006, sujeitando-se a multa por atraso na entrega 
da declaração nos termos do art. 38-A. 

A medida, que tem por objetivo diminuir os impactos econômicos causados pela 
pandemia do Covid-19 no Brasil, beneficia 5.327.347 optantes pelo Simples 

Nacional em 31/12/2020 (Fonte: Estatísticas do Portal do Simples Nacional).  

A entrega da Defis deve ser feita pelo site do Simples Nacional, com código de 

acesso ou certificado digital, e deve ser enviada mesmo que a empresa esteja 
inativa 

Cofins/PIS-Pasep - Receita Federal esclarece sobre receita de cessão de 

créditos de contratos de arrendamento mercantil  

A Solução de Consulta Cosit nº 65/2021 esclareceu que na determinação da 

base de cálculo da contribuição para o PIS-Pasep e da Cofins, a receita relativa 
aos valores percebidos decorrentes da cessão de direitos de créditos relacionados 

a contratos de arrendamento mercantil deve ser reconhecida no exercício a que 
competirem. 

 

(Solução de Consulta Cosit nº 65/2021 - DOU 1 de 31.03.2021) 
 

ICMS Nacional - Confaz divulga ratificação de convênios que dispõem 
sobre benefícios fiscais, anistia, dispensa, redução e parcelamento de 
débitos 

O Confaz deu publicidade à ratificação dos Convênios ICMS nºs 20, 21, 23 a 25 e 
27/2021, que dispõem sobre benefícios fiscais, anistia, dispensa, redução e 

parcelamento de débitos, conforme segue:  

Convênio ICMS nº 20/2021 - dispõe sobre a adesão do Estado da Bahia e altera 

o Convênio ICMS nº 19/2018 que autoriza as Unidades da Federação (UF) que 

menciona a conceder redução na base de cálculo do ICMS nas prestações de 
serviços de comunicação; 

Convênio ICMS nº 21/2021 - altera o Convênio ICMS nº 17/2021 , que 
autoriza o Estado de Minas Gerais a instituir programa especial de parcelamento 

de créditos tributários, formalizados ou não, inscritos ou não em Dívida Ativa, 
decorrentes de fatos geradores ocor ridos até 31.12.2020, com redução de 

penalidades e acréscimos legais, na forma que especifica;  

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blc%2B123%2B2006#fe%2Blc%2B123%2B2006
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Convênio ICMS nº 23/2021 - altera o Convênio ICMS nº 77/2020 que autoriza 
os Estados do Amapá, do Piauí, do Rio Grande do Norte e de Sergipe a dispensar 

ou reduzir multas e juros e conceder parcelamento de débitos fiscais, 

relacionados com o ICMS e altera o Convênio ICMS nº 168/2017 ; 

Convênio ICMS nº 24/2021 - dispõe sobre a adesão dos Estados de Minas 
Gerais, do Pará e do Rio Grande do Norte e altera o Convênio ICMS 

nº 218/2019 que autoriza as UF que menciona a conceder redução da base de 
cálculo do ICMS incidente nas prestações de serviço de transporte intermunicipal 

de pessoas; e 

Convênio ICMS nº 25/2021 - dispõe sobre a adesão dos Estados de Mato 

Grosso, de Minas Gerais e do Pará e altera o Convênio ICMS nº  79/2019  que 

autoriza as UF que menciona a conceder redução de base de cálculo nas 
operações internas com óleo diesel e biodiesel destinadas a empresa 

concessionária ou permissionária de transporte coletivo de passageiros por 
qualquer modal. 

Nota: Deixamos de incluir o Convênio ICMS nº  27/2021 , por ser específico. 
 

(Ato Declaratório CONFAZ nº 7/2021 - DOU de 31.03.2021) 
 

 
 

 

ATUALIZAÇÕES ESTADUAIS 

 

ICMS/PE - Dispensado o crédito tributário nas operações com oxigênio 
medicinal 

Tendo em vista a autorização prevista no Convênio ICMS nº  2/2021 , ficam 
dispensados os créditos tributários do ICMS, constituídos ou não, referentes aos 

fatos geradores ocorridos no período de 1º a 27.01.2021, relativos às seguintes 
operações e prestações com oxigênio medicinal, realizadas no âmbito das medidas 

de enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional, 
decorrente do coronavírus (Covid-19): 

a) saída interna ou importação, destinada a:  

a.1) pessoa jurídica pública, prestadora de serviço de saúde; ou  

a.1) pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não do ICMS, desde que as 

mercadorias objeto dessas operações sejam doadas a instituições públicas 
prestadoras de serviço de saúde; 

b) aquisição interestadual realizada pelas pessoas mencionadas na letra "a",  nas 

condições ali previstas, relativamente ao ICMS Diferencial de Alíquotas; e  

c) prestação de serviço de transporte relativa às operações previstas nas letras 

"a" e "b". 

Para utilização do benefício nas operações de que tratam a letra "a.2" e "b", a 
mercadoria deverá ser entregue diretamente à instituição pública prestadora de 

serviço de saúde. 

Ressalta-se, ainda, que a aplicação do disposto na lei em comento não confere ao 

sujeito passivo direito à restituição ou à compensação de valores eventualmente 
recolhidos. 
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O ato ora publicado entra em vigor na data de sua publicação em 27.03.2021.  

(Lei Complementar nº 448/2021 - DOE PE de 27.03.2021) 
 

ICMS/PE - Pernambuco concede redução de multa e juros relativos ao 
crédito tributário do ICMS, cujo fato gerador tenha ocorrido até 

31.08.2020 

O Estado de Pernambuco concedeu redução de multa e juros relativos ao crédito 

tributário do ICMS, constituído ou não, cujo fato gerador tenha ocorrido até 
31.08.2020, inclusive ao saldo remanescente já parcelado ou reparcelado pelo 

sujeito passivo. 

A redução do crédito tributário corresponde aos seguintes percentuais da multa e 

dos juros: 

a) 90%, na hipótese de pagamento integral;  

b) 80%, na hipótese de pagamento parcelado em até 6 parcelas;  

c) 70%, na hipótese de pagamento parcelado entre 7 e 12 parcelas;  

d) 60%, na hipótese de pagamento parcelado entre 13 e 24 parcelas;  

e) 50%, na hipótese de pagamento parcelado entre 25 e 36 parcelas;  

f) 40%, na hipótese de pagamento parcelado entre 37 e 48 parcelas; ou  

g) 30%, na hipótese de pagamento parcelado entre 49 e 60 parcelas. 

Na hipótese de pagamento parcelado do crédito tributário, ocorre a perda do 

parcelamento quando não houver pagamento de 2 parcelas, consecutivas ou não, 

referentes ao parcelamento do crédito tributário ou aos encargos e honorários 
advocatícios. 

A redução em questão: 

a) não se aplica ao: 

a.1) crédito tributário garantido por depósito em dinheiro, bloqueio de valores, 

carta de fiança ou seguro garantia, que tenha sido objeto de decisão judicial 

transitada em julgado favorável à Fazenda Pública;  e 

a.2) crédito tributário constituído, após o oferecimento de denúncia -crime perante 
o Poder Judiciário pelo Ministério Público; e  

a.3) contribuinte optante pelo Simples Nacional.  

b) fica condicionado ao atendimento dos seguintes requisitos:  

b.1) pagamento do valor integral ou da primeira parcela, no caso de 
parcelamento, em até 90 dias contados de 27.03.2021;  

b.2) confissão irrevogável e irretratável dos respectivos débitos, bem como 

concordância expressa com o levantamento de depósitos judic iais eventualmente 
existentes, mediante sua conversão em renda, ou a execução de garantias, exceto 

as reais; 

b.3) desistência expressa de eventuais impugnações, defesas e recursos 

existentes no âmbito administrativo;  
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b.4) desistência expressa e irrevogável  das respectivas ações judiciais, com a 

renúncia ao direito sobre o qual se fundamentam, bem como à renúncia a 
eventuais verbas sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, em desfavor 

do Estado de Pernambuco; e 

b.5) em se tratando de créditos tributários inscritos em dívida ativa, pagamento 

de 5% sobre o valor do saldo após as reduções previstas na lei em fundamento ou 
sobre cada fração do parcelamento, a título de encargos e honorários 

advocatícios, obedecidos, para fins de destinação da verba, os cr itérios previstos 
nas Leis nº 15.119/2013 e nº 15.711/2016.  

Ao parcelamento objeto deste texto, aplicam-se as regras gerais de parcelamento 

do ICMS, previstas no Decreto nº 27.772/2005  . 
A norma em fundamento entra em vigor em 27.03.2021.  

(Lei Complementar nº 449/2021 - DOE PE de 27.03.2021) 

 


