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ATUALIZAÇÕES FEDERAIS 

ICMS Nacional - Alterada a relação de contribuintes que operam no 
transporte de gás natural por meio do gasoduto  

Foi alterado o Anexo Unico do Ato Cotepe/ICMS nº 2/2020 , no campo 

correspondente ao Estado do Mato Grosso do Sul, cujo ato divulga relação de 
contribuintes remetentes, destinatários e prestadores de serviço de transporte de 

gás natural, que operam por meio do gasoduto.  

O ato em fundamento entra em vigor em 21.09.2021.  

(Ato COTEPE/ICMS nº 55/2021 - DOU de 21.09.2021) 
 

IPI - Divulgada a adequação da TIPI às alterações introduzidas na 

Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) 

A Tabela de Incidência do IPI (  Tipi ), aprovada pelo Decreto nº 8.950/2016 , 
passa a vigorar com as alterações constantes do Ato Declaratório Executivo RFB 

nº 6/2021 , mantidas as alíquotas vigentes, com efeitos a partir de 1º.10.2021, 
conforme segue: 

a) alterada a descrição do código de classificação 3204.15.10 (Anexo I);  

b) criados os códigos de classificação constantes do Anexo II, com a descrição 

dos produtos, observadas as respectivas alíquotas;  

c) suprimidos os códigos de classificação 5402.20.00, 7408.29.11, 8521.90.10, 
8521.90.90, 8522.90.10, 8522.90.30, 8522.90.40, 8522.90.50, 8525.80.13 e 

8541.40.16; e 

d) incluída, na tabela de Abreviatura e Símbolos, linha co rrespondente à 
abreviatura CMOS, com a redação constante do Anexo III.  

ANEXO I - TABELA 1 

Código TIPI DESCRIÇÃO ALÍQUOTA 

(%) 

3204.15.10 Indigo blue segundo Colour Index 73000 0 

 

ANEXO II - TABELA 2 

Código TIPI DESCRIÇÃO  ALÍQUOTA 

(%) 

3822.00.20 Reagentes para determinação de glicose no 

sangue, sobre suporte em tiras, para uso 

direto 

0 

5402.20 - Fios de alta tenacidade, de poliésteres, 

mesmo texturizados 

 

5402.20.10 De copolímero de ácido p-hidroxibenzoico e 0 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bd%2B8950%2B2016#fe%2Bd%2B8950%2B2016
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bd%2B8950%2B2016#fe%2Bd%2B8950%2B2016
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ácido hidroxinaftoico 

5402.20.90 Outros 0 

7408.29.12 Fosforoso, de seção transversal circular, de 

diâmetro inferior ou igual a 0,8 mm 

5 

7408.29.13 Outros, fosforosos 5 

8521.90.00 - Outros 15 

 Ex 01 - Aparelho de gravação ou 

reprodução, e edição, de imagem e som de 

televisão em disco rígido, por meio 

magnético, óptico ou optomagnético 

0 

 Ex 02 - Aparelhos de reprodução de 

imagem e som em disco por meio óptico 

ou optomagnético 

25 

8525.80.14 Com sensor de imagem a semicondutor 

tipo CMOS, de mais de 490 x 580 

elementos de imagem (pixels) ativos, 

sensíveis a intensidades de iluminação 

inferiores a 0,20 lux 

20 

8525.80.15 Outras, próprias para captar imagens 

exclusivamente no espectro infravermelho 

de comprimento de onda igual ou superior 

a 2 micrômetros (mícrons), mas não 

superior a 14 micrômetros (mícrons) 

20 

8541.40.17 Células solares orgânicas 0 

8541.40.18 Outras células solares 0 

 

ANEXO III - TABELA 3 

CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor (Semicondutor 

de Óxido de Metal Complementar) 

 

Este Ato Declaratório Executivo entra em vigor na data de sua publicação no 

Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir de 1º.10.2021.  

(Ato Declaratório Executivo RFB nº 6/2021 - DOU de 22.09.2021) 
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ATUALIZAÇÕES ESTADUAIS 

ICMS/RJ - Prorrogada até dezembro/2021 a suspensão de procedimentos 
administrativos e obrigações tributárias acessórias que não foram 
cumpridas em decorrência da Covid-19 

Através do ato em comento foram prorrogados para até 31.12.2021, todos os 

prazos previstos na Lei nº 9.160/2020  que dispõe sobre a suspensão de 

procedimentos administrativos e obrigações acessórias que não foram cumpridas 
por conta do impacto causado pela pandemia do coronavírus (COVID -19). 

Ressalta-se que a Lei nº 9.160/2020 foi regulamentada pelo Decreto 

nº 47.512/2021 , o qual, considerou a suspensão nos prazos para os 
procedimentos administrativos e obrigações acessórias não foram cumpridas no 

período de 11.03 a 29.12.2020.  

O ato ora publicado entra em vigor na data de sua publicação em 17.09.2021, 

revogando a Lei nº 9.233/2021 . 
 

(Lei nº 9.402/2021 - DOE RJ - Ed. Extra de 17.09.2021) 

 

ICMS/RJ - Regulamentado o tratamento especial para as empresas que 
implementarem ou já tenham implementado projetos de usinas de 

geração de energia elétrica no Estado 

Através do ato em comento fica regulamentado o tratamento tributário especial 

para as empresas ou consórcios de empresas estabelecidos ou que venham a se 
estabelecer no Estado do Rio de Janeiro, que tenham implementado ou visem 

implementar projetos de usinas de geração de energia termelétrica no território 

deste Estado, de que trata a Lei nº 9.214/2021  . 
Dessa forma, observadas as demais disposições, destacamos:  

a) as empresas interessadas em aderir ao tratamento especial, deverão protocolar 

requerimento perante a Secretaria de Estado de Fazenda, instruídos com todos os 
documentos que demonstrem as regularidades a que se referem a situações 

previstas no art. 9º do Decreto nº 47.201/2020, bem como, apresentar os 
documentos requeridos no Anexo Único do ato em comento, e ainda:  

a.1) comprovar sua condição de vencedor de leilão de energia realizado em 2021; 

ou 

a.2) comprovar a obtenção de licença prévia ambiental para o projeto de usina de 

geração de energia elétrica já instalado ou que será instalado no Estado do Rio de 
Janeiro; 

b) em adição às informações e documentos indicados acima, para fazer jus ao 

tratamento tributário especial, a empresa ou consórcio de empresas  beneficiárias 
da isenção na aquisição do gás natural, deverá, no requerimento de 

enquadramento no tratamento tributário especial a ser apresentado, 

comprometer-se a efetuar os investimentos previstos no art.  7º da Lei 

nº 9.214/2021  ; 
 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rj%2Blei%2B9214%2B2021@art7#es-rj%2Blei%2B9214%2B2021@art7
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c) uma vez deferido o enquadramento da empresa ou consórcio de empresas 

requerente no tratamento tributário especial, fica diferido o ICMS incidente sobre 
a aquisição de bens que sejam ou venham a ser destinados à instalação de 

projeto de usina de geração de energia termelétrica, nas modalidades previstas 
no art. 6º do ato em comento; 

d) a empresa ou consórcio de empresas enquadrado no tratamento tributário 
especial, poderá gozar de isenção nas operações de importação de gás natural, 

ainda que l iquefeito, a ser uti lizado no seu processo de geração de energia 
termelétrica; 

e) perderá o direito à utilização do tratamento tributário especial o contribuinte 

que, na vigência da Lei nº 9.214/2021 , apresentar qualquer irregularidade 
com relação ao cumprimento das condições nele estabelecidas, hipótese em que 

tais contribuintes ficaram obrigados a recolher, dentro dos prazos normais, o 
ICMS que seria devido pelas operações que vierem a realizar e estornar eventuais 

créditos gerados durante a sua operação.  

Ressalta-se que o referido tratamento especial decorre da extensão dos efeitos do 

Decreto nº 45.308/2015  , devidamente reinstituído pelo Decreto 

nº 46.409/2018 , e da adesão do tratamento concedido as operações internas 

com gás natural a ser utilizado em usinas de geração de energia elétrica, nos 
termos do Decreto nº 45.490/2000, e em especial, aos arts. 422 e 429 do 

Regulamento do ICMS do Estado de São Paulo.  
Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos até 

31.12.2032. 

(Decreto nº 47.767/2021 - DOE RJ de 21.09.2021) 

 

ICMS/MG - Estabelecido o PMPF para cálculo da substituição tributária de 
rações secas pet para cães e gatos  

O Superintendente de Tributação, por meio de portaria, estabeleceu os preços 
médios ponderados a consumidor final (PMPF) para o cálculo do ICMS devido por 

substituição tributária nas operações com rações secas tipo pet para cães e gato.  

Esta norma entra em vigor em 1º.10.2021.  

(Portaria Sutri nº 1.105/2021  - DOE MG de 23.09.2021) 

 


