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ATUALIZAÇÕES FEDERAIS 

 

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 de gás natural . 
Este ato entra em vigor em 28.07.2021.  

(Ato COTEPE/ICMS nº 48/2021 - DOU de 28.07.2021) 

 
 

ICMS Nacional - Divulgados convênios que dispõem sobre benefícios 
fiscais, parcelamento de débitos e substituição tributária  

O Confaz deu publicidade aos Convênios ICMS nºs 119 a 123/2021 que dispõem 

sobre benefícios fiscais, parcelamento de débitos e substituição tributária, 

conforme segue: 

- Convênio ICMS nº 119/2021 - autoriza a concessão de crédito presumido do 
ICMS correspondente ao preço pago pelos selos fiscais efetivamente utilizados 

nos vasilhames acondicionadores de água mineral natural, água natural ou água 
adicionada de sais, produzindo efeitos até 31.12.2022;  

 

- Convênio ICMS nº 120/2021 - altera o Convênio ICMS nº 83/2000 que 

dispõe sobre o regime de substituição tributária nas operações interestaduais com 
energia elétrica não destinada à comercialização ou à industrialização, com 

efeitos a partir de 1º.08.2021; 
 

- Convênio ICMS nº 121/2021 - altera o Convênio ICMS nº 79/2020 que 
autoriza as Unidades da Federação (UF) que menciona a dispensar ou a reduzir 

juros, multas e demais acréscimos legais, mediante qui tação 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. Ficam os Estados do Amazonas, 
do Mato Grosso e do Rio Grande do Norte, autorizados a estender o prazo 

disposto no § 2º da cláusula quinta do Convênio ICMS nº 79/2020, até 
31.12.2021; 

 

- Convênio ICMS nº 122/2021 - autoriza o Estado de Santa Catarina a conceder 
redução da base de cálculo nas prestações internas de serviços de 
telecomunicações a consumidor final realizadas por Prestadoras de Pequeno 

Porte; e 

- Convênio ICMS nº 123/2021 - dispõe sobre a adesão do Estado da Bahia e 

altera o Convênio ICMS nº 53/2021 , 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, no âmbito das medidas de prevenção ao 



 
 
 

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

contágio e de enfrentamento à pandemia causada pelo novo agente do 

Coronavírus (SARSCoV-2). 
 

(Despacho CONFAZ nº 53/2021 - DOU de 28.07.2021) 
 

 

ICMS Nacional - O Estado de Minas gerais está autorizado a publicar 

relação com identificação de ato normativo não vigente relativo a 
benefício fiscal em desacordo com a CF/1988 

O Estado de Minas Gerais está autorizado, nos termos do Convênio ICMS 

nº 190/2017 , a publicar no Diário Oficial do Estado, até 31.07.2021, relação 
com a identificação de ato normativo não vigente em 08.08.2017, relativo a 

benefício fiscal instituído por legislação estadual ou distrital publicada até a 

mencionada data, em desacordo com a Constituição Federal/1988 , na 
forma do anexo único da resolução em fundamento.  
O prazo para Minas Gerais registrar e depositar na Secretaria Executiva do Confaz 

a documentação comprobatória do referido ato normativo, inclusive os 

correspondentes atos concessivos, fica estendido até 29.10.2021.  

A Resolução em fundamento entra em vigor  em 29.07.2021, retroagindo seus 
efeitos a partir do dia 23.07.2021.  

(Resolução CONFAZ nº 10/2021 - DOU de 29.07.2021) 

 
 

ICMS Nacional - Estado do Espírito Santo está autorizado a registrar e a 
depositar relação de atos concessivos não vigentes de benefícios fiscais 

em desacordo com a CF/1988 

O Estado do Espírito Santo está autorizado, nos termos do Convênio ICMS 

nº 190/2017 , a registrar e a depositar na Secretaria Executiva do Confaz 
relações de atos concessivos não vigentes em 08.08.2017, relativos aos benefícios 

fiscais instituídos por legislação estadual publicada até a mencionada data, em 

desacordo com a Constituição Federal/1988  , e a respectiva documentação 
comprobatória, conforme solicitação recebida na SE/Confaz. 

O ato em fundamento entra em vigor em 29.07.2021.  

(Resolução CONFAZ nº 9/2021 - DOU de 29.07.2021) 
 

 

 
 

 

ATUALIZAÇÕES ESTADUAIS 

ICMS/MS - Alterados os valores do PMPF das bebidas especificadas  

Pela norma em fundamento, foi alterada com efeitos a partir de 29.07.2021, a 

lista de preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) para os seguintes 
produtos: Bebidas II: Água mineral.  

Ressalte-se que os produtos incluídos na l ista de PMPF estão suje itos, a partir da 

data de sua inclusão, à revisão a qualquer tempo do PMPF, por iniciativa da 
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Secretaria de Estado de Fazenda ou por provocação fundamentada de entidade 

representativa do setor interessado.  

(Portaria SAT nº 2.872/2021  - DOE MS de 28.07.2021) 
 

 

ICMS/RJ - Disciplinados os procedimentos de emissão e escrituração de 

documentos fiscais eletrônicos em diversas modalidades de serviços de 
transporte 

O Fisco estadual disciplinou os procedimentos de emissão e escrituração de 

documentos fiscais eletrônicos em diversas modalidades e situações de serviços 

de transporte. 

Dessa forma, observadas as demais disposições, destacamos:  

I) no caso de transporte de carga prestado por transportador estabelecido em 
outra Unidade da Federação, quando o imposto destinado a este Estado for 

devido por substituição tributária, o prestador do serviço deverá emitir CT -e, com 

série distinta específica para esse caso, observado, para preenchimento dos 
campos abaixo indicados, o seguinte:  

a) no campo "UF do início da prestação", inserir a sigla RJ;  

b) no campo "CFOP", inserir o código 5.932 ou 6.932, conforme o caso, de acordo 

com o percurso físico da carga, independentemente do endereço do tomador;  

c) no grupo "Valores da Prestação de Serviço":  

c.1) no campo "Valor Total da Prestação do Serviço", informar o valor da 

prestação, incluído o ICMS; 

c.2) no campo "Valor a Receber", informar o valor líquido a  ser recebido pelo 
prestador, assim entendido o correspondente ao valor da prestação, descontado o 

valor do ICMS retido pelo tomador;  

d) no grupo "Tributação pelo ICMS60 - ICMS cobrado por substituição tributária":  

d.1) no campo "Classificação Tributária do Serviço (CST)", inserir o código 60;  

d.2) no campo "Valor da Base de Cálculo do ICMS ST retido", informar o valor da 

base de cálculo do tributo; 

d.3) no campo "Valor do ICMS ST retido", informar o valor do ICMS retido;  

d.4) no campo "Alíquota do ICMS", informar a alíquota aplicada à prestação;  

II) no caso de transporte realizado por transportador autônomo de carga (TAC), 

em que o imposto destinado a este Estado é devido por substituição tributária, 
caso o substituto seja o remetente, a NF-e correspondente às mercadorias 

transportadas deverá ser emitida com as seguintes informações:  

a) no grupo "Retenção ICMS Transporte":  

a.1) o valor do serviço; 

a.2) a base de cálculo da retenção do ICMS-ST; 

a.3) a alíquota aplicável;  
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a.4) o valor do ICMS-ST; 

a.5) no campo "CFOP", inserir o código 5.360 ou 6.360, conforme o caso, de 

acordo com o percurso físico da carga, independentemente do endereço do 
tomador; 

a.6) o código do município de ocorrência do fato gerador do ICMS do transporte, 

conforme tabela do IBGE; 

b) o responsável pelo pagamento do imposto deverá escriturar, regularmente, na 

EFD-ICMS/IPI, a NF-e, preenchendo o registro C100, com os dados referentes à 
mercadoria transportada, e, quanto ao serviço de transporte, lançar o valor 

retido: 

b.1) no campo VL_AJ_CREDITOS do registro E110 a título de outros créditos, 

detalhado no registro C197 com o código RJ10001002, observadas, para 

apropriação, as condições dispostas no Livro I do RICMS-RJ/2000 e em 
legislação relativa a eventual benefício fiscal usufruído pelo contribuinte;  

b.2) no campo DEB_ESP_ST do registro E210, a tí tulo de débitos especiais, e 

detalhado no registro C197 com os códigos RJ71001002 e RJ71001003, para ICMS 
e adicional de ICMS relativo ao FECP, respectivamente;  

III) no transporte de bens ou mercadorias pertencentes a pessoas físicas ou 

jurídicas não contribuintes do imposto ou a contribuintes dispensados de inscrição 
estadual, o transportador deverá observar, para preenchimento dos campos 

abaixo indicados do CT-e, o seguinte: 

a) no campo "CFOP": inserir o código 5.359 ou 6.359, conforme o caso, de acordo 

com o percurso físico da carga, independentemente do endereço do tomador;  

b) se não tiver sido emitida NFA-e, no grupo "Informações dos documentos 
Transportados", subgrupo "Informações dos demais documentos", preencher os 

campos: 

b.1) "Tipo de documento originário", com o código "00 - declaração"; 

b.2) "Descrição do documento", com a descrição do(s) bem(ns) transportado(s);  

c) se tiver sido emitida NFA-e: preencher o grupo "Informações dos Documentos 

Transportados" com o subgrupo "Informações das NF-e", constando, no campo 
"Chave de acesso da NF-e", a chave de acesso da NFA-e; 

IV) os seguintes códigos das tabelas da EFD-ICMS/IPI, serão habilitados no 

sistema SPED com data início no 1º dia do mês em que ocorrer a publicação desta 

Resolução: "RJ10001002", "RJ71001002", "RJ71001003", "RJ10001004", 
"RJ71001004", "RJ71001005", "RJ10001005", "RJ70000012" e "RJ20000001".  

Ressalta-se que ficam revogados os seguintes dispositivos da Parte II da 

Resolução Sefaz n° 720/2014 : 
a) os arts. 110 a 116 do Anexo XIII, que tratavam sobre os procedimentos pela 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT); e  

b) o Anexo XIX, que tratava sobre os procedimentos especiais aplicáveis aos  
prestadores de serviços de transporte enquadrados nas Leis nºs 2.778, 2.804 e 

2.869/1997. 

O ato ora publicado entra em vigor na data de sua publicação em 27.07.2021.  

(Resolução SEFAZ nº 246/2021 - DOE RJ de 27.07.2021) 
 


