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ATUALIZAÇÕES FEDERAIS 

ICMS Nacional - Publicados convênios que dispõem sobre benefícios 
fiscais, redução de juros em decorrência da Covid-19 e substituição 

tributária 

Por intermédio do ato em fundamento foram publicados os Convênios ICMS nºs 74 

a 93/2021, que dispõem sobre benefícios fiscais, redução de juros em decorrência 
da Covid-19 e substituição tributária, a seguir relacionados:  

Convênio 

ICMS 

nº 74/2021 

Dispõe sobre os regimes de substituição 

tributária e de antecipação de 

recolhimento do Imposto sobre 

Operações relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestações de 

Serviço de Transporte Interestadual e 

de Comunicação (ICMS) com 

encerramento de tributação, relativos 

ao imposto devido pelas operações 
subsequentes 

Convênio 

ICMS 

nº 75/2021 

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 

Convênio 

ICMS 

nº 76/2021 

Altera o Convênio ICMS nº 134/2016 , 

que dispõe sobre o fornecimento de 

informações prestadas por instituições 

e intermediadores financeiros e de 

pagamento, integrantes ou não do 

Sistema de Pagamentos Brasileiro - 

SPB, relativas às transações com 

cartões de débito, crédito, de loja 

(private label), transferência de 

recursos, transações eletrônicas do 

Sistema de Pagamento Instantâneo e 

demais instrumentos de pagamento 

eletrônicos, bem como sobre o 

fornecimento de informações prestadas 

por intermediadores de serviços e de 

negócios referentes às transações 

comerciais ou de prestação de serviços 

intermediadas, realizadas por pessoas 

jurídicas inscritas no Cadastro Nacional 

de Pessoa Jurídica - CNPJ ou pessoas 

físicas inscritas no Cadastro de Pessoa 

Física - CPF, ainda que não inscritas no 

cadastro de contribuintes do ICMS 

Convênio 

ICMS 

nº 77/2021 

Dispõe sobre a adesão do Estado de 

Mato Grosso ao parágrafo único da 

cláusula primeira e altera o Convênio 

ICMS nº 8/2020 , que autoriza as 

unidades federadas que menciona a 
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remitir crédito tributário de pequeno 

valor inscrito em dívida ativa, reduzir 

juros e multas previstos na legislação 

tributária, bem como a conceder 

parcelamento de crédito tributário, 

relacionados com o ICMS 

Convênio 

ICMS 

nº 78/2021 

Altera o Convênio ICMS nº 30/2016 , 

que autoriza o Estado de Mato Grosso a 

dispensar ou reduzir juros e multas 

mediante parcelamento de débitos 

fiscais relacionados ao ICMS, na forma 

que especifica 

Convênio 

ICMS 

nº 79/2021 

Dispõe sobre a adesão dos Estado de 

Goiás e Mato Grosso do Sul e altera o 

Convênio ICMS nº 52/2020 , que 

autoriza as unidades federadas que 

menciona a conceder isenção do ICMS 

incidente nas operações com 

medicamento destinado a tratamento da 

Atrofia Muscular Espinal - AME 

Convênio 

ICMS 

nº 80/2021 

Altera o Convênio ICMS nº 85/2009 , 

que uniformiza procedimentos para 

cobrança do ICMS na entrada de bens 

ou mercadorias estrangeiros no país 

Convênio 

ICMS 

nº 81/2021 

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 ocorridos até 31.12.2020, 

com redução de penalidades e 

acréscimos legais, na forma que 

especifica 

Convênio 

ICMS 

nº 82/2021 

Dispõe sobre a adesão dos Estados da 

Bahia, Paraíba e Roraima e altera o 

Convênio ICMS nº 79/2019 , que 

autoriza as unidades federadas 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 

Convênio 

ICMS 

nº 83/2021 

Dispõe sobre a adesão do Estado do Rio 

Grande do Norte e altera o Convênio 

ICMS nº 78/2019 , que autoriza as 

unidades federadas que menciona a 

conceder crédito outorgado de ICMS 

equivalente ao valor destinado por 

contribuinte do imposto a projetos 

esportivos e desportivos credenciados 

pelos órgãos da administração pública 
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estadual 

Convênio 

ICMS 

nº 84/2021 

Dispõe da adesão dos Estado do 

Espírito Santo, Mato Grosso e Pará e 

altera o Convênio ICMS nº 58/2006 , 

que autoriza o Estado da Bahia a 

conceder isenção do ICMS no 

fornecimento, pela Companhia de 

Eletricidade do Estado da Bahia - 

COELBA, de energia elétrica para 

unidades consumidoras residenciais 

onde existam pessoas usuárias de 

equipamentos de autonomia limitada, 

vitais à preservação da vida humana, e 

dependentes de energia elétrica 

Convênio 

ICMS 

nº 85/2021 

Dispõe sobre a exclusão dos Estados do 

Amazonas e Rio Grande do Norte do § 

2º da cláusula primeira e altera o 

Convênio ICMS nº 79/2020 , que 

autoriza as unidades federadas que 

menciona a dispensar ou reduzir juros, 

multas e demais acréscimos legais, 

mediante quitação ou parcelamento de 

débitos fiscais relacionados com o ICM 

e o ICMS, inclusive os decorrentes da 

situação de emergência em saúde 

pública causada pela pandemia do novo 

Coronavírus (COVID-19) na forma que 

especifica 

Convênio 

ICMS 

nº 86/2021 

Autoriza os Estados do Acre e Rondônia 

a prorrogar o prazo de adesão ao 

programa de parcelamento de débitos 

fiscais, e altera o Convênio ICMS 

nº 139/2018 , que 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 

Convênio 

ICMS 

nº 87/2021 

Altera o Convênio ICMS nº 6/2021 , 

que autoriza o Estado de Santa Catarina 

a reduzir juros e multas relacionados ao 

ICMS na forma que especifica 

Convênio 

ICMS 

nº 88/2021 

Dispõe sobre a adesão dos Estados do 

Ceará, Espírito Santo, Goiás e Piauí às 

disposições da cláusula terceira e altera 

o Convênio ICMS nº 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 tributária, e a multa por 

não entrega da guia informativa, e 
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autoriza a instituição de Regime 

Optativo de Tributação da Substituição 

Tributária, conforme especifica 

Convênio 

ICMS 

nº 89/2021 

Autoriza o Estado de Mato Grosso do 

Sul a conceder anistia e remissão de 

créditos tributários do ICMS na forma 

que especifica 

Convênio 

ICMS 

nº 90/2021 

Autoriza os Estados do Espírito Santo, 

Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, 

Santa Catarina e Tocantins a conceder 

isenção do ICMS nas operações com 

medicamentos que especifica com 

destino a pessoa jurídica prestadora de 

serviço de saúde, para enfrentamento 

da pandemia causada pelo novo agente 
do Coronavírus (SARS-Cov-2) 

Convênio 

ICMS 

nº 91/2021 

Altera o Convênio ICMS nº 44/2020 , 

que autoriza o Estado do Amapá a 

conceder remissão de débitos do ICMS 

na forma que especifica 

Convênio 

ICMS 

nº 92/2021 

Dispõe sobre a adesão dos Estados de 

Alagoas, Goiás e Tocantins 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) 

Convênio 

ICMS 

nº 93/2021 

Dispõe sobre a adesão do Estado do 

Mato Grosso ao § 5º da cláusula 

primeira e altera o Convênio ICMS 

nº 18/2003 , que dispõe sobre isenção 

do ICMS nas operações relacionadas ao 

Programa Fome Zero 

 

(Despacho SE/Confaz nº 34/2021 - DOU de 1º.06.2021) 
 

Darf - Instituído o código de receita para recolhimentos referentes à 

Transação por Adesão no Contencioso Tr ibutário de Relevante e 
Disseminada Controvérsia Jurídica 

O Ato Declaratório Executivo Codar nº  10/2021 instituiu o código de receita 
6028 - Transação por Adesão no Contencioso Tributário de Relevante e 

Disseminada Controvérsia Jurídica, que deverá ser informado no Documento de 
Arrecadação de Receitas Federais (Darf) para efetuar recolhimentos decorrentes 

de acordos de transação celebrados com base na Lei nº 13.988/2020 , na 

Portaria ME nº 247/2020  e no Edital de Transação por Adesão nº 11/2021.  



 
 
 

 
comtaxnews@comtax.com.br 11 3848-9582 www.comtax.com.br 

A norma em referência entra em vigor em 31.05.2021 e seus efeitos retroagem a 

18.05.2021. 

(Ato Declaratório Executivo Codar nº 10/2021 - DOU 1 de 31.05.2021) 
 

Cofins/PIS-Pasep - Alterados os critérios para concessão do Selo 
Biocombustível Social 

A norma em referência alterou o Decreto nº 10.527/2020 , que instituiu o Selo 

Biocombustível Social e dispõe sobre os coeficientes de redução das alíquotas da  
contribuição para o PIS-Pasep e da Cofins, incidentes na produção e na 

comercialização de biodiesel, e sobre os termos e as condições para a uti lização 
das alíquotas diferenciadas.  

Entre as disposições ora introduzidas, destacamos que foram alterados os 

critérios para concessão do Selo Biocombustível Social:  

a) concessão do Selo Biocombustível Social: o Selo Biocombustível Social 
será concedido ao produtor de biodiesel que promover a inclusão produtiva dos 

agricultores familiares que estejam enquadrados no Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e que lhe forneçam matéria -prima; 

e comprovar regularidade fiscal junto ao Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores (Sicaf). Para esse efeito, o produtor de biodiesel deverá adquirir da 
agricultura familiar a matéria-prima para a produção nacional de biodiesel, em 

parcela igual ou superior ao percentual a ser estabelecido pelo Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento; firmar, previamente, contratos de 

aquisição de matéria-prima da agricultura familiar, especificadas as condições 
comerciais que garantam aos agricultores familiares, no mínimo, os preços 

mínimos estabelecidos no Programa de Garantia de Preços para a Agr icultura 

Familiar, de que trata o Decreto nº  5.996/2006 , e os prazos compatíveis com 
a atividade, de acordo com os requisitos a serem estabelecidos pelo Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento; e assegurar assistência e capacitação 
técnicas aos agricultores familiares. Para estabelecer o percentual menciona do, o 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento:  
a.1) poderá diferenciá-lo por região; 

a.2) deverá estipulá-lo em relação ao valor do biodiesel comercializado 

anualmente pelo produtor de biodiesel (anteriormente o critério de estipulação 

era em relação às aquisições anuais de matéria -prima efetuadas pelo produtor de 
biodiesel); e 

a.3) excluirá da sua composição os valores proporcionais ao volume de biodiesel 

exportado; 

b) regulamentação:  o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
disporá de um ano, contado da data de entrada em vigor do referido Decreto, 

para regulamentar as normas e os prazos necessários à adequação ao disposto na 

letra "a"; 
c) regra de transição: até que seja editada a regulamentação de que trata a 

letra "b", o percentual de aquisição de matéria-prima da agricultura familiar para 
a produção nacional de biodiesel será estipulado, conforme a redação anterior 

mencionada na letra "a.2", qual seja, em relação às aquisições anuais de matéria -

prima efetuadas pelo produtor de biodiesel, considerados os demais critérios para 
estabelecer o percentual de que trata a letra "a".  

 

(Decreto nº 10.708/2021 - DOU - Edição Extra de 28.05.2021) 
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ATUALIZAÇÕES ESTADUAIS 

 

Tributos Estaduais/MG - Alterados os valores para fins de cancelamento e 
dispensa de formalização de crédito tributário  

Por meio do ato legal em fundamento, ficou definido que ficará cancelado o 

crédito tributário, relativamente a cada espécie tributária, cujo valor total, em 
31.03.2021, incluídos o tributo, multas e juros, consideradas as reduções legais 

previstas, seja igual ou inferior a R$ 50,00.  

Pelo critério anterior, o cancelamento ocorria apenas quando o montante devido 

em 28.02.2018, era igual ou inferior a 100 - Unidades Fiscais do Estado de Minas 
Gerais (Ufemgs). 

Também foram revistos os critérios para dispensa de  formalização do crédito 

tributário de IPVA e as taxas estaduais previstas no item 2, da Tabela B, no 

subitem 4.8 da tabela D ou no art. 120-A, todos da Lei nº 6.763/1975  . 
Entre outras hipóteses em que a dispensa de formalização não se aplica temos:  

a) o crédito tributário relativo às obrigações principais e acessórias do ICMS, 

apurado em situação de flagrante fiscal ou fraude;  

b) quando houver necessidade de desmembramento de Processo Tributário 
Administrativo (PTA) - em razão de diversidade de sujeitos passivos, observado os 

princípios da conveniência e efic iência. 

Estas disposições entram em vigor a contar de 1º.06.2021.  

(Resolução SEF nº 5.470/2021 - DOE MG de 01.06.2021) 
 

 
ICMS/RS - Permitido diferir o imposto na importação de milho em grão  

Por meio do decreto em fundamento foi alterado o Regulamento do ICMS, a fim 
de permitir a aplicação do diferimento do imposto devido na importação de milho 

em grão, classificado na subposição 1005.90 da NBM/SH-NCM, realizada por 
estabelecimento industrial até 31.12.2021. 

O decreto em fundamento entrou em vigor na data de sua publicação, ou seja, em 

1º.06.2021. 

(Decreto nº 55.917/2021 - DOE RS - 2ª Edição de 01.06.2021) 
 

 


