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ASSUNTOS CONTÁBEISASSUNTOS CONTÁBEISASSUNTOS CONTÁBEISASSUNTOS CONTÁBEIS    
 

AJUSTE SINIEF 02/2009 
ALTERAÇÃO 

 
AJUSTE SINIEF Nº 08, de 05.07.2019 

 (DOU de 09.07.2019) 
 

Altera o Ajuste SINIEF 02/2009, que dispõe sobre a Escrituração Fiscal Digital - EFD. 
  
O CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA - CONFAZ, na sua 173ª Reunião Ordinária, realizada em Brasília, DF, no dia 5 de 
julho de 2019, tendo em vista o disposto no art. 199 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966), resolve celebrar o 
seguinte 
 
AJUSTE 
 
Cláusula primeira . Ficam acrescido os §§ 3º ao 7º à cláusula décima sexta do Ajuste SINIEF 02/2009, de 3 de abril de 2009, com as 
seguintes redações: 
 
"§ 3º Em obediência ao que dispõe a cláusula décima quarta do Convênio ICMS 190/2017, de 15 de dezembro de 2017, fica assegurado às 
administrações tributárias das unidades federadas o acesso irrestrito às informações contidas na EFD, independentemente do local da 
operação ou da prestação relativo ao ICMS. 
 
§ 4º O Ambiente Nacional do SPED será o responsável pela criação de sistema automatizado para processar os requerimentos de 
informações, bem como pela transmissão dos dados solicitados da unidade federada solicitante. 
 
§ 5º A administração tributária da unidade federada que solicitar informações da EFD de contribuintes domiciliados em outras unidades 
federadas deverá apresentar requerimento de informações ao responsável pela transmissão das informações solicitadas, instruído com ordem 
de fiscalização. 
 
§ 6º A ordem de fiscalização, que estará limitada às informações de apenas um contribuinte e suas filiais por requerimento, deverá conter 
especificação completa do contribuinte objeto da fiscalização e o período a ser fiscalizado, além de outras informações que delimitem de forma 
precisa as informações solicitadas. 
 
§ 7º O responsável pelas informações deverá atender à solicitação no prazo de 10 (dez) dias úteis.". 
 
Cláusula segunda . Este ajuste entra em vigor na data da sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir de 1º de 
janeiro de 2020. 

 

 

ASSUNTOS DIVERSOSASSUNTOS DIVERSOSASSUNTOS DIVERSOSASSUNTOS DIVERSOS    
 

AJUSTE SINIEF 01/2017 
ALTERAÇÃO 

 
AJUSTE SINIEF Nº 09, de 05.07.2019 

 (DOU de 09.07.2019) 
 

Altera o Ajuste SINIEF 1/2017, que institui o Bilhete de Passagem Eletrônico, modelo 63, e o Documento Auxiliar do Bilhete de 
Passagem Eletrônico. 

  
O CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA - CONFAZ, na sua 173ª Reunião Ordinária, realizada em Brasília, DF, no dia 5 de 
julho de 2019, tendo em vista o disposto nos arts. 102 e 199 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966) resolve 
celebrar o seguinte 
 
AJUSTE 
 
1 - Cláusula primeira. Ficam acrescidos os dispositivos a seguir indicados ao Ajuste SINIEF 01/2017, de 7 de abril de 2017, com as seguintes 
redações: 
 
I - o § 4º ao caput da cláusula quarta: 
 
"§ 4º O BP-e deverá conter o Código de Regime Tributário - CRT - de que trata o Anexo III do Convênio SINIEF s/nº, de 15 de dezembro de 
1970."; 
 
II - a cláusula décima oitava - B: 
 
"Cláusula décima oitava - B Aplicam-se ao BP-e, no que couber, as normas do Convênio SINIEF 06/1989, de 21 de fevereiro de 1989, e 
demais disposições tributárias regentes relativas a cada modal.". 
 
2 - Cláusula segunda. Este ajuste entra em vigor na data da sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir de 1º de 
janeiro de 2022. 
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ASSUNTOS PREVIDENCIÁRIOSASSUNTOS PREVIDENCIÁRIOSASSUNTOS PREVIDENCIÁRIOSASSUNTOS PREVIDENCIÁRIOS    
 

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS 
DISPOSIÇÕES 

 
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT Nº 225, de 26.06.2019 

 (DOU de 09.07.2019) 
 
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS 
 
CONSÓRCIOS. COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO DE 11%. EMPRESAS CONSORCIADAS. 
 
Em decorrência de falta de previsão legal, o consórcio de empresas não pode efetuar a compensação de débitos de contribuição previdenciária 
com créditos relativos à retenção de 11% sobre a nota fiscal, recolhidos em nome e no CNPJ das empresas consorciadas. 
 
Dispositivos Legais: Lei nº 6.404, de 1976, arts. 278 e 279; Lei nº 12.402, de 2011, art. 1º; IN RFB nº 1.199, de 2011, arts. 6º, § 1º e 10; IN 
RFB nº 971, de 2009, arts. 112 e 113; IN RFB nº 1.717, de 2017, 88 e 88-A; Parecer PGFN/CAT/Nº 814, de 2016. 
 

Fernando Mombelli 
Coordenador-Geral 

 
 

ASSUNTOS TRABALHISTASASSUNTOS TRABALHISTASASSUNTOS TRABALHISTASASSUNTOS TRABALHISTAS    
 

ABONO SALARIAL 
CANLENDÁRIO DE PAGAMENTO 

 
RESOLUÇÃO CODEFAT Nº 834, de 09.07.2019 

(DOU de 10.07.2019) 
 

Estabelece o Calendário de Pagamento do Abono Salarial - exercício de 2019/2020. 
 
O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR - CODEFAT, nos termos do artigo 9º e do 
inciso V do artigo 19 da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, e tendo em vista o inciso VIII do artigo 4º do Regimento Interno do Conselho, 
aprovado pela Resolução nº 596, de 27 de maio de 2009, resolve, ad referendum do Conselho: 
 
Art. 1º Estabelecer o Calendário de Pagamento do Abono Salarial para o exercício 2019/2020, conforme os Anexos I e II desta Resolução. 
 
Art. 2º O pagamento do Abono Salarial - PIS será efetuado pela Caixa Econômica Federal e Abono Salarial - PASEP pelo Banco do Brasil. 
 
§ 1º O Calendário de Pagamento do Abono Salarial tem início em 25 de julho de 2019 e término em 30 de junho de 2020. 
 
§ 2º Para o pagamento do Abono Salarial - PIS é considerado o mês de nascimento do trabalhador e para o pagamento do Abono Salarial - 
PASEP é considerado o dígito final do número de inscrição do PASEP. 
 
Art. 3º Compete aos agentes pagadores, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, para efetivação do disposto no artigo 1º desta 
Resolução: 
 
I - executar os serviços de pesquisa, de identificação dos trabalhadores com direito ao Abono Salarial, de apuração e controle de valores, de 
processamento de dados e de atendimento aos trabalhadores; 
 
II - realizar o pagamento do abono salarial, mediante depósito em conta corrente de titularidade do trabalhador ou por meio de saque em 
espécie; 
 
III - executar os serviços de regularização cadastral com base na Relação Anual de Informações Sociais - RAIS a partir do Ano-Base 2013; 
 
§ 1º As regularizações cadastrais de que trata o inciso III deste artigo realizadas até 12 de junho de 2020 serão pagas até o final do calendário 
estabelecido nos anexos I e II desta Resolução e, após essa data, no calendário do exercício seguinte. 
 
§ 2º O pagamento do Abono Salarial para trabalhadores identificados em RAIS fora do prazo, entregues até 25 de setembro de 2019, serão 
disponibilizados a partir de 04 de novembro de 2019, conforme calendário de pagamento anual constante nos Anexos I e II e, após essa data, 
no calendário do exercício seguinte. 
 
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Bruno Silva Dalcolmo 
 
ANEXO I 
CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DO ABONO SALARIAL 
 
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS 
EXERCÍCIO 2019/2020 
NAS AGÊNCIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
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NASCIDOS EM  RECEBEM A PARTIR DE  RECEBEM ATÉ  

JULHO  25.07.2019  30.06.2020  

AGOSTO  15.08.2019  30.06.2020  

SETEMBRO  19.09.2019  30.06.2020  

OUTUBRO  17.10.2019  30.06.2020  

NOVEMBRO  14.11.2019  30.06.2020  

DEZEMBRO  12.12.2019  30.06.2020  

JANEIRO  16.01.2020  30.06.2020  

FEVEREIRO  16.01.2020  30.06.2020  

MARÇO  13.02.2020  30.06.2020  

ABRIL  13.02.2020  30.06.2020  

MAIO  19.03.2020  30.06.2020  

JUNHO  19.03.2020  30.06.2020 

 
I - os Pagamentos do Abono Salarial decorrente da RAIS extemporânea nos termos do § 1º do art. 3º, desta Resolução serão disponibilizados 
no período de 04.11.2019 a 30.06.2020. 
 
II - o crédito em conta do valor do Abono Salarial - PIS será efetuado a partir do terceiro dia útil anterior ao início de cada período do calendário 
de pagamento deste anexo. 
 
ANEXO II 
CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DO ABONO SALARIAL 
 
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP 
EXERCÍCIO 2019/2020 
NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL S.A. 
 

FINAL DA INSCRIÇÃO  RECEBEM A PARTIR DE  RECEBEM ATÉ  
0  25.07.2019  30.06.2020  
1  15.08.2019  30.06.2020  
2  19.09.2019  30.06.2020  
3  17.10.2019  30.06.2020  
4  14.11.2019  30.06.2020  
5  16.01.2020  30.06.2020  
6 e 7   13.02.2020  30.06.2020  
8 e 9   19.03.2020  30.06.2020 

 
I - os Pagamentos do Abono Salarial decorrente da RAIS extemporânea nos termos do § 1º do art. 3º, desta Resolução serão disponibilizados 
no período de 04.11.2019 a 30.06.2020. 
 
II - o crédito em conta do valor do Abono Salarial - PASEP será efetuado a partir do terceiro dia útil anterior ao início de cada período do 
calendário de pagamento deste anexo. 

 
 

ICMSICMSICMSICMS    
 

AJUSTE SINIEF 09/2007 
ALTERAÇÃO 

 
AJUSTE SINIEF Nº 12, de 05.07.2019 

(DOU de 12.07.2019) 
 

Altera o Ajuste SINIEF 9/2007, que institui o Conhecimento de Transporte Eletrônico e o Documento Auxiliar do Conhecimento de 
Transporte Eletrônico. 

 
O CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA - CONFAZ E A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, na sua 173ª 
Reunião Ordinária, realizada em Brasília, DF, no dia 5 de julho de 2019, tendo em vista o disposto nos arts. 102 e 199 do Código Tributário 
Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966) resolvem celebrar o seguinte 
 
AJUSTE 
 
1 - Cláusula primeira. Fica alterado o § 2º da cláusula nona do Ajuste SINIEF 09/2007, de 25 de outubro de 2007, que passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
"§ 2º Na hipótese da administração tributária da unidade federada do emitente realizar a transmissão prevista no caput desta cláusula por 
intermédio de 'webservice', ficará responsável a Receita Federal do Brasil ou a Sefaz Virtual do Rio Grande do Sul pelos procedimentos de que 
tratam os incisos do caput desta cláusula ou pela disponibilização do acesso ao CT-e para as administrações tributárias que adotarem essa 
tecnologia." 
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2 - Cláusula segunda. Ficam acrescidos os dispositivos a seguir indicados ao Ajuste SINIEF 09/2007, com as seguintes redações: 
 
I - o § 5º à cláusula quinta: 
 
"§ 5º Deverão ser indicados no CT-e o Código de Regime Tributário - CRT de que trata o Anexo III do Convênio s/nº, de 15 de dezembro de 
1970.". 
 
II - incisos XXI e XXII ao § 1º da cláusula décima oitava-A: 
 
"XXI - Comprovante de Entrega do CT-e, registro de entrega da mercadoria, pelo transportador, mediante a captura eletrônica de informações 
relacionadas com a confirmação da entrega da carga; 
 
XXII - Cancelamento do Comprovante de Entrega do CT-e, registro de que houve o cancelamento do registro de entrega da mercadoria pelo 
transportador."; 
 
III - as alíneas "e" e "f" ao inciso I da cláusula décima nona: 
 
"e) Comprovante de Entrega do CT-e; 
 
f) Cancelamento do Comprovante de Entrega do CT-e;". 
 
3 - Cláusula terceira. Este ajuste entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos 
 
I - a partir de 1º de janeiro de 2022 para o inciso I da cláusula segunda deste ajuste; e 
 
I - a partir do primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação para os demais dispositivos deste ajuste. 

 
 

AJUSTE SINIEF 19/2016 
ALTERAÇÃO 

 
AJUSTE SINIEF Nº 13, de 05.07.2019 

(DOU de 12.07.2019) 
 

Altera o Ajuste SINIEF 19/2016, que institui a Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica, modelo 65, e o Documento Auxiliar da Nota Fiscal 
de Consumidor Eletrônica. 

 
O CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA - CONFAZ e a Secretaria da Receita Federal do Brasil, na sua 173ª Reunião 
Ordinária, realizada em Brasília, DF, no dia 5 de julho de 2019, tendo em vista o disposto nos arts. 102 e 199 do Código Tributário Nacional 
(Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966) resolvem celebrar o seguinte 
 
AJUSTE 
 
1 - Cláusula primeira. Ficam alterados os dispositivos a seguir indicados da cláusula quarta do Ajuste SINIEF 19/2016, de 9 de dezembro de 
2016, que passam a vigorar com as seguintes redações: 
 
I - do caput da cláusula quarta: 
 
a) o caput do inciso IX: 
 
"IX - os GTIN informados na NF-e serão validados a partir das informações contidas no Cadastro Centralizado de GTIN, que está baseado na 
Sefaz Virtual do Rio Grande do Sul (SVRS), é acessível por meio de consulta posta à disposição dos contribuintes e é composto das seguintes 
informações: "; 
 
b) os incisos X e XI: 
 
"X - os proprietários das marcas dos produtos que possuem GTIN devem disponibilizar para a administração tributária de sua unidade 
federada, por meio da SVRS, as informações de seus produtos relacionadas no inciso IX do caput desta cláusula, necessárias para a 
alimentação do Cadastro Centralizado de GTIN, que serão validadas, conforme especificado em Nota Técnica publicada no Portal Nacional da 
NFe; 
 
XI - para o cumprimento do disposto no inciso X do caput desta cláusula, os proprietários das marcas devem autorizar a organização 
legalmente responsável pelo licenciamento dos GTIN utilizados a repassar, mediante convênio, as informações necessárias diretamente para a 
SVRS;". 
 
II - o inciso III do § 1º: 
 
"III - a critério da unidade federada, para a emissão em contingência, prevista no inciso I do caput da cláusula décima primeira, devem ser 
utilizadas exclusivamente as séries 501 a 999."; 
 
2 - Cláusula segunda. Fica acrescido o § 8º ao caput da cláusula quarta do Ajuste SINIEF 19/2016, com a seguinte redação: 
 
"§ 8º A NFC-e deverá conter o Código de Regime Tributário - CRT - de que trata o Anexo III do Convênio s/nº, de 15 de dezembro de 1970.". 
 
3 - Cláusula terceira. Fica revogada a alínea "c" do inciso I do § 1º da cláusula décima primeira do Ajuste SINIEF 19/2016. 
 
4 - Cláusula quarta. Este ajuste entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir: 
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I - do primeiro dia do primeiro mês subsequente ao da publicação em relação ao inciso I da clausula primeira deste ajsute; 
 
II - de 1º de setembro de 2020 em relação ao inciso II da cláusula primeira e à cláusula terceira deste ajsute; 
 
III - de 1º de janeiro de 2022 em relação à cláusula segunda deste ajsute; 
 
IV - da sua publicação, em relação aos demais dispositivos deste ajuste. 

 
 

AJUSTE SINIEF 7/2005 
ALTERAÇÃO 

 
AJUSTE SINIEF Nº 14, de 05.07.2019 

(DOU de 12.07.2019) 
 

Altera o Ajuste SINIEF 7/2005, que institui a Nota Fiscal Eletrônica e o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica. 
 
O CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA - CONFAZ e a Secretaria da Receita Federal do Brasil, na 173ª Reunião Ordinária 
do CONFAZ, realizada em Brasília, DF, no dia 5 de julho de 2019, tendo em vista o disposto no art. 199 do Código Tributário Nacional (Lei nº 
5.172, de 25 de outubro de 1966), resolvem celebrar o seguinte 
 
AJUSTE 
 
1 - Cláusula primeira. Ficam alterados os dispositivos a seguir indicados do Ajuste SINIEF 07/2005, de 30 de setembro de 2005, que passam a 
vigorar com as seguintes redações: 
 
I - do caput cláusula terceira: 
 
a) o caput do inciso VII: 
 
"VII - os GTIN informados na NF-e serão validados a partir das informações contidas no Cadastro Centralizado de GTIN, que está baseado na 
Sefaz Virtual do Rio Grande do Sul (SVRS), é acessível por meio de consulta posta à disposição dos contribuintes e é composto das seguintes 
informações:"; 
 
b) os incisos VIII e IX: 
 
"VIII - os proprietários das marcas dos produtos que possuem GTIN devem disponibilizar para a administração tributária de sua unidade 
federada, por meio da SVRS, as informações de seus produtos relacionadas no inciso VII do caput desta cláusula, necessárias para a 
alimentação do Cadastro Centralizado de GTIN, que serão validadas, conforme especificado em Nota Técnica publicada no Portal Nacional da 
NFe; 
 
IX - para o cumprimento do disposto no inciso VIII do caput desta cláusula, os proprietários das marcas devem autorizar a organização 
legalmente responsável pelo licenciamento dos GTIN utilizados a repassar, mediante convênio, as informações necessárias diretamente para a 
SVRS;". 
 
c) o § 5º: 
 
"§ 5º A NF-e deverá conter o Código de Regime Tributário - CRT - de que trata o Anexo III do Convênio s/nº, de 15 de dezembro de 1970."; 
 
II - o § 5º-A da cláusula nona: 
 
"§ 5º-A Na hipótese de venda ocorrida fora do estabelecimento ou de venda a varejo para consumidor final, o DANFE poderá ser impresso em 
qualquer tipo de papel, exceto papel jornal, em tamanho inferior ao A4 (210 x 297 mm), caso em que será denominado "DANFE Simplificado", 
devendo ser observadas as definições constantes no MOC."; 
 
III - o caput do § 2º da cláusula décima quinta-A: 
 
"§ 2º Os eventos de I a XVII do § 1º desta cláusula serão registrados por:". 
 
2 - Cláusula segunda. Ficam acrescidos os dispositivos a seguir indicados ao Ajuste SINIEF 07/2005, com as seguintes redações: 
 
I - o § 5º-C à cláusula nona: 
 
"§ 5º-C Na hipótese prevista no § 5º-A, o emissor do documento deverá enviar o arquivo e a imagem do "DANFE simplificado" em formato 
eletrônico."; 
 
II - à cláusula décima quinta-A: 
 
a) os incisos XVIII e XIX ao § 1º: 
 
"XVIII - Comprovante de Entrega do CT-e, resultante da propagação automática do registro de um evento "Comprovante de Entrega do CT-e" 
em um Conhecimento de Transporte Eletrônico que referencia esta NF-e; 
 
XIX - Cancelamento do Comprovante de Entrega do CT-e, resultante da propagação automática do cancelamento do evento registro de 
entrega do CT-e propagado na NF-e."; 
 
b) o § 2º-A: 
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"§ 2º-A Os eventos de XVIII a XIX do § 1º desta cláusula serão registrados de forma automática pela propagação do registro do evento 
relacionado em um C Te que referencia a NF-e.". 
 
3 - Cláusula terceira. Fica revogado o Anexo I - CÓDIGOS DE DETALHAMENTO DO REGIME E DA SITUAÇÃO, do Ajuste SINIEF 07/2005. 
 
4 - Cláusula quarta. Este ajuste entra em vigor na data da sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir: 
 
I - de 1º de janeiro de 2022 em relação à alínea "c", do inciso I da cláusula primeira e à cláusula terceira deste ajuste; 
 
II - do primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação em relação aos demais dispositivos deste ajuste. 

 
 

CONVÊNIO ICMS 188/17 
ALTERAÇÃO 

 
CONVÊNIO ICMS Nº 55, de 05.07.2019 

 (DOU de 09.07.2019) 
 

Altera o Convênio ICMS 188/17, que dispõe sobre benefícios fiscais do ICMS nas operações e prestações relacionadas à construção, 
instalação e operação de Centro Internacional de Conexões de Voos - HUB, e de aquisição de querosene de aviação. 

 
O CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA - CONFAZ, na sua 173ª Reunião Ordinária, realizada em Brasília, DF, no dia 5 de 
julho de 2019, tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o seguinte 
 
CONVÊNIO 
 
Cláusula primeira. Fica alterada a cláusula quinta do Convênio ICMS 188/17, de 4 de dezembro 2017, que passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
 
"Cláusula quinta. Ficam os Estados e o Distrito Federal autorizados a conceder redução de base de cálculo na saída interna de querosene de 
aviação - QAV - promovida por distribuidora de combustível com destino a consumo de empresa de transporte aéreo de carga ou de pessoas, 
observadas as disposições, condições e requisitos previstos em ato normativo da própria unidade federada, de forma que a carga tributária não 
seja menor que: 
 
I - 3% (três por cento) para as operações realizadas nos Estados da região Norte; 
 
II - 7% (sete por cento) para as operações realizadas nos Estados das regiões Centro-Oeste, Nordeste, Sul, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio 
de Janeiro e o Distrito Federal; e 
 
III - 10% (dez por cento) para as operações realizadas no Estado de São Paulo.". 
 
Cláusula segunda. O disposto na cláusula primeira deste convênio não prejudica as normas editadas e publicadas pelas unidades federadas 
com base nas regras vigentes no Convênio ICMS 188/17 anteriormente à ratificação deste convênio. 
 
Cláusula terceira. Este convênio entra em vigor na data da publicação no Diário Oficial da União de sua ratificação nacional. 
 
 

ISENÇÃO DO ICMS 
ALTERAÇÃO 

 
CONVÊNIO ICMS Nº 56, de 05.07.2019 

 (DOU de 09.07.2019) 
 

Autoriza o Estado de Alagoas a conceder isenção do ICMS relativa ao diferencial de alíquotas ocorridos nas operações de entradas do 
setor gráfico do Estado, bem como, a remissão e anistia dos créditos tributários, constituídos ou não. 
  

O CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA - CONFAZ, na sua 173ª Reunião Ordinária, realizada em Brasília, DF, no dia 5 de 
julho de 2019, tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o seguinte 
 
CONVÊNIO 
 
1 - Cláusula primeira. Fica o Estado de Alagoas autorizado a conceder isenção do ICMS relativa ao diferencial de alíquotas nas operações de 
entradas destinadas aos contribuintes do setor gráfico optantes pela sistemática de tributação prevista na Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006. 
 
2 - Cláusula segunda. Fica o Estado de Alagoas autorizado a conceder remissão e anistia aos créditos tributários, constituídos ou não, suas 
penalidades e demais acréscimos legais, decorrentes do Diferencial de Alíquotas do ICMS, ocasionados pelas operações de entradas 
realizadas pelo segmento gráfico do Estado de Alagoas, compreendidos entre 1º de janeiro de 2018, até a data da publicação no Diário Oficial 
da União da ratificação nacional deste convênio. 
 
Parágrafo único. A fruição do benefício objeto do presente convênio fica condicionado a: 
 
I - opção do Contribuinte do setor gráfico pelo recolhimento simplificado previsto na Lei Complementar nº 123 à época da ocorrência dos fatos 
geradores; 
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II - desistência pelo contribuinte de ações administrativas e judiciais que porventura tenha impetrado em desfavor do Estado de Alagoas, com o 
mesmo objeto; 
 
III - renúncia pelo advogado do sujeito passivo da cobrança de eventuais honorários de sucumbência do Estado de Alagoas; e 
 
IV - vedação, em qualquer hipótese, de restituição ou compensação de valores recolhidos em virtude do pagamento do ICMS sob o mesmo 
fundamento. 
 
3 - Cláusula terceira. Legislação estadual disporá sobre as demais condições e regramentos de fruição dos benefícios presentes neste 
convênio. 
 
4 - Cláusula quarta. Este convênio entra em vigor na data da publicação no Diário Oficial da União de sua ratificação nacional. 
 
 

ISENÇÃO DO ICMS 
ALTERAÇÃO 

 
CONVÊNIO ICMS Nº 57, de 05.07.2019 

 (DOU de 09.07.2019) 
 

Autoriza o Estado de Santa Catarina a conceder isenção do ICMS nas saídas de gordura animal mista proveniente de carcaças de 
animais mortos e não abatidos. 
  

O CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA - CONFAZ, na sua 173ª Reunião Ordinária, realizada em Brasília, DF, no dia 5 de 
julho de 2019, tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o seguinte 
 
CONVÊNIO 
 
1 - Cláusula primeira. Fica o Estado de Santa Catarina autorizado a conceder isenção de ICMS nas saídas de gordura animal mista, 
classificada no código 1501.90.00 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, realizadas pelo próprio estabelecimento fabricante a partir de 
carcaças de animais mortos e não abatidos provenientes de propriedades rurais situadas na própria unidade federada. 
 
§ 1º O benefício somente poderá ser concedido aos estabelecimentos industriais autorizados, por órgão competente da unidade federada, a 
realizar o recolhimento das carcaças. 
 
§ 2º A unidade federada poderá estabelecer condições para aplicação do benefício previsto neste convênio. 
 
2 - Cláusula segunda. Este convênio entra em vigor na data da publicação no Diário Oficial da União de sua ratificação nacional, produzindo 
efeitos a partir do primeiro dia do segundo mês subsequente ao da ratificação até 31 de dezembro de 2021. 
 
 

CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 
DISPOSIÇÕES 

 
CONVÊNIO ICMS Nº 58, de 05.07.2019 

 (DOU de 09.07.2019) 
 

Autoriza o Estado de Mato Grosso a não exigir os créditos tributários, no caso que especifica. 
  

O CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA - CONFAZ, na sua 173ª Reunião Ordinária, realizada em Brasília, DF, no dia 5 de 
julho de 2019, tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o seguinte 
 
CONVÊNIO 
 
1 - Cláusula primeira. Fica o Estado de Mato Grosso autorizado a conceder remissão e anistia de débitos fiscais relativos ao ICMS, 
constituídos ou não, devidos em razão da interrupção do diferimento, exclusivamente nas operações internas com madeira em tora, originadas 
de florestas plantadas ou de florestas nativas e destinadas às indústrias da madeira localizadas no território mato-grossense, em decorrência 
do enquadramento da destinatária no regime especial unificado de que trata a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
referentes a fatos geradores ocorridos no período de 5 de maio de 2016 a 19 de fevereiro de 2019. 
 
2 - Cláusula segunda. O benefício previsto neste convênio não autoriza a restituição ou compensação de importâncias já pagas. 
 
3 - Cláusula terceira. Este convênio entra em vigor na data da publicação no Diário Oficial da União de sua ratificação nacional. 
 
 

CONVÊNIO ICMS 02/2019 
ALTERAÇÃO 

 
CONVÊNIO ICMS Nº 59, de 05.07.2019 

 (DOU de 09.07.2019) 
 

Altera o Convênio ICMS 2/2019, que altera o Anexo Único do Convênio ICMS 87/2002, que concede isenção do ICMS nas operações 
com fármacos e medicamentos destinados a órgãos da Administração Pública Direta Federal, Estadual e Municipal. 
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O CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA - CONFAZ, na sua 173ª Reunião Ordinária, realizada em Brasília, DF, no dia 5 de 
julho de 2019, tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o seguinte 
 
CONVÊNIO 
 
1 - Cláusula primeira. Fica alterada a cláusula terceira do Convênio ICMS 02/2019, de 13 de março de 2019, que passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
 
"Cláusula terceira. Ficam os Estados do Rio Grande do Sul e de Roraima autorizados a não implementar as alterações referidas nos itens 185, 
187 e 195 e o acréscimo do item 197 deste convênio.". 
 
2 - Cláusula segunda. Este convênio entra em vigor na data da publicação no Diário Oficial da União de sua ratificação nacional. 
 
 

CONVÊNIO ICMS 10/2002 
ALTERAÇÃO 

 
CONVÊNIO ICMS Nº 60, de 05.07.2019 

 (DOU de 09.07.2019) 
 

Altera o Convênio ICMS 10/2002, que concede isenção do ICMS a operações com medicamento destinado ao tratamento dos portadores 
do vírus da AIDS. 
  

O CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA - CONFAZ, na sua 173ª Reunião Ordinária, realizada em Brasília, DF, no dia 5 de 
julho de 2019, tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o seguinte 
 
CONVÊNIO 
 
1 - Cláusula primeira. Fica alterado o § 3º da cláusula primeira do Convênio ICMS 10/2002, de 15 de março de 2002, que passa a vigorar com 
a seguinte redação: 
 
"§ 3º Ficam os Estados do Rio Grande do Sul e de Roraima autorizados a não aplicar as disposições deste convênio aos itens 8 a 12 da alínea 
"c" do inciso I, e aos itens 10 a 14 da alínea "b" do inciso II desta cláusula.". 
 
2 - Cláusula segunda. Este convênio entra em vigor na data da publicação no Diário Oficial da União de sua ratificação nacional. 
 
 

CONVÊNIO ICMS 134/2008 
REVIGORAÇÃO 

 
CONVÊNIO ICMS Nº 61, de 05.07.2019 

(DOU de 09.07.2019) 
 

Revigora o Convênio ICMS 134/2008, que autoriza o Estado de Goiás a conceder redução da base de cálculo do ICMS na operação 
interestadual com bovino proveniente dos municípios da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE -, 
para ser abatido no Distrito Federal. 
  

O CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA - CONFAZ, na sua 173ª Reunião Ordinária, realizada em Brasília, DF, no dia 5 de 
julho de 2019, tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o seguinte 
 
CONVÊNIO 
 
1 - Cláusula primeira. Fica revigorado, até 31 de outubro de 2019, o Convênio ICMS 134/2008, de 5 de dezembro de 2008. 
 
2 - Cláusula segunda. Este convênio entra em vigor na data da publicação no Diário Oficial da União de sua ratificação nacional. 
 
 

CONVÊNIO ICMS 44/1975 
ALTERAÇÃO 

 
CONVÊNIO ICMS Nº 62, de 05.07.2019 

 (DOU de 09.07.2019) 
 

Altera o Convênio ICM 44/1975, que dispõe sobre a isenção de produtos hortifrutigranjeiros. 
  

O CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA - CONFAZ, na sua 173ª Reunião Ordinária, realizada em Brasília, DF, no dia 5 de 
julho de 2019, tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o seguinte 
 
CONVÊNIO 
 
1 - Cláusula primeira. Fica acrescido o § 4º-A à cláusula primeira do Convênio ICM 44/1975, de 10 de dezembro de 1975, com a seguinte 
redação: 
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"§ 4ª-A Ficam os Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo e Tocantins autorizado a estender a isenção do ICMS prevista no § 4º desta 
cláusula para os produtos submetidos ao processo de branqueamento.". 
 
2 - Cláusula segunda. Este convênio entra em vigor na data da publicação no Diário Oficial da União de sua ratificação nacional, produzindo 
efeitos a partir do primeiro dia do segundo mês subsequente ao da ratificação. 
 
 

CÁLCULO DO ICMS 
REDUÇÃO 

 
CONVÊNIO ICMS Nº 63, de 05.07.2019 

 (DOU de 09.07.2019) 
 

Autoriza o Estado do Tocantins a conceder redução na base de cálculo do ICMS nas operações com milho. 
  

O CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA - CONFAZ, na sua 173ª Reunião Ordinária, realizada em Brasília, DF, no dia 5 de 
julho de 2019, tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o seguinte 
 
CONVÊNIO 
 
1 - Cláusula primeira. Fica o Estado do Tocantins autorizado a conceder redução de base de cálculo do ICMS nas operações internas com 
milho, realizadas por produtores rurais regularmente cadastrados, de forma que sua aplicação resulte numa carga tributária não inferior a 2% 
(dois por cento) sobre as saídas. 
 
2 - Cláusula segunda. Este convênio entra em vigor na data da publicação no Diário Oficial da União de sua ratificação nacional. 
 
 

CONVÊNIO ICMS 03/2017 
ALTERAÇÃO 

 
CONVÊNIO ICMS Nº 64, de 05.07.2019 

 (DOU de 09.07.2019) 
 

Altera o Convênio ICMS 3/2017, que autoriza o Estado de Santa Catarina a instituir Programa de Fomento às Empresas Prestadoras de 
Serviço de Comunicação Multimídia que migrarem do Simples Nacional para o Regime Normal, concedendo redução de base de cálculo 
do ICMS nas prestações internas de serviços de comunicação a que se refere. 
  

O CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA - CONFAZ, na sua 173ª Reunião Ordinária, realizada em Brasília, DF, no dia 5 de 
julho de 2019, tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o seguinte 
 
CONVÊNIO 
 
1 - Cláusula primeira. Fica revogada a cláusula quinta do Convênio ICMS 03/2017, de 30 de janeiro de 2017. 
 
2 - Cláusula segunda. Este convênio entra em vigor na data da publicação no Diário Oficial da União de sua ratificação nacional. 
 
 

ISENÇÃO DO ICMS 
DISPOSIÇÕES 

 
CONVÊNIO ICMS Nº 65, de 05.07.2019 

 (DOU de 09.07.2019) 
 

Autoriza o Estado do Amapá a conceder isenção do ICMS nas condições que especifica. 
  

O CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA - CONFAZ, na sua 173ª Reunião Ordinária, realizada em Brasília, DF, no dia 5 de 
julho de 2019, tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o seguinte 
 
CONVÊNIO 
 
1 - Cláusula primeira. Fica o Estado do Amapá autorizado a conceder às Empresas Mineradoras em operação em seu território: 
 
I - isenção do ICMS incidente nas operações internas com óleo diesel, classificado no código 2710.19.21 da Nomenclatura Comum do 
Mercosul - NCM - quando for destinado a insumo para geração de energia elétrica em suas usinas Termelétricas; 
 
II - isenção do ICMS incidente nas operações internas com energia elétrica fornecida pela Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA - 
destinada ao insumo para movimentar sua Usina de Beneficiamento de Minério. 
 
2 - Cláusula segunda. Legislação estadual poderá dispor sobre as condições específicas para fruição do benefício de que trata este convênio. 
 
3 - Cláusula terceira. Este convênio entra em vigor na data da publicação no Diário Oficial da União de sua ratificação nacional, produzindo 
efeitos até 31 de dezembro de 2020. 
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ISENÇÃO DO ICMS 

DISPOSIÇÕES 
 

CONVÊNIO ICMS Nº 66, de 05.07.2019 
 (DOU de 09.07.2019) 

 
Concede isenção do ICMS às operações com aceleradores lineares, destinados à prestação de serviços de saúde. 
  

O CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA - CONFAZ, na sua 173ª Reunião Ordinária, realizada em Brasília, DF, no dia 5 de 
julho de 2019, tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o seguinte 
 
CONVÊNIO 
 
1 - Cláusula primeira. Ficam isentas do ICMS as seguintes operações com aceleradores lineares, classificados no código 9022.21.90 da 
Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM: 
 
I - realizadas no âmbito do Programa Nacional de Oncologia do Ministério da Saúde; 
 
II - com destino a entidades filantrópicas, desde que classificadas como entidade beneficente de assistência social, nos termos da Lei Federal 
nº 12.101, de 27 de novembro de 2009. 
 
§ 1º Ficam os Estados e o Distrito Federal autorizados a não exigir o estorno do crédito fiscal, nos termos do art. 21 da Lei Complementar nº 
87, de 13 de setembro de 1996, nas operações de que trata este convênio. 
 
§ 2º Fica o Estado do Rio Grande do Sul e o Distrito Federal autorizados a não aplicar o disposto no § 1º desta cláusula. 
 
§ 3º O disposto no inciso II desta cláusula também se aplica às operações de importações com peças e partes, sem similar nacional, utilizados 
na produção de aceleradores lineares pelo próprio importador, desde que a saída posterior seja destinada a entidades filantrópicas a que se 
refere o caput desta cláusula. 
 
§ 4º A inexistência de produto similar produzido no país será atestada por entidade representativa do setor produtivo de máquinas, aparelhos e 
equipamentos com abrangência em todo território nacional ou por órgão federal competente. 
 
2 - Cláusula segunda. Fica revogada a cláusula terceira do Convênio ICMS 140/2013, de 18 de outubro de 2013. 
 
3 - Cláusula terceira. Este convênio entra em vigor na data da publicação no Diário Oficial da União de sua ratificação nacional, produzindo 
efeitos a partir do primeiro dia do segundo mês subsequente ao da ratificação. 
 

 
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 

ICMS RETIDO 
 

CONVÊNIO ICMS Nº 67, de 05.07.2019 
 (DOU de 09.07.2019) 

 
Autoriza o Estado do Rio Grande do Sul a não exigir os valores correspondentes à complementação do ICMS retido por substituição 
tributária, multa e juros por atraso e multa por não entrega da guia informativa, conforme especifica. 
  

O CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA - CONFAZ, na sua 173ª Reunião Ordinária, realizada em Brasília, DF, no 
dia 5 de julho de 2019, tendo em vista o disposto na Lei Complementar Federal nº 24, de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o 
seguinte 
 
CONVÊNIO 
 
1 - Cláusula primeira. Fica o Estado do Estado do Rio Grande do Sul autorizado a não exigir os valores correspondentes a juros e multas 
relativos ao atraso no pagamento da complementação do ICMS retido por substituição tributária, devido nos termos da legislação estadual, 
relativamente aos períodos de apuração de 1º de março a 30 de junho de 2019, desde que o referido pagamento da complementação ocorra 
até 20 de setembro de 2019. 
 
2 - Cláusula segunda. Fica o Estado do Rio Grande do Sul autorizado a não exigir o pagamento do crédito tributário decorrente da multa formal 
pela não entrega, no local, na forma ou no prazo previstos pela legislação tributária estadual, da guia informativa, não anual, referente ao 
ICMS, relativamente aos períodos de apuração de 1º de janeiro a 30 de junho de 2019, desde que as referidas guias informativas sejam 
entregues até 15 de setembro de 2019. 
 
3 - Cláusula terceira. Ficam os Estados do Amazonas, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e 
Santa Catarina autorizados a instituir Regime Optativo de Tributação da Substituição Tributária, para segmentos varejistas, com 
dispensa de pagamento do imposto correspondente à complementação do ICMS retido por substituição tributária, nos casos em que o 
preço praticado na operação a consumidor final for superior a base de cálculo utilizada para o cálculo do débito de responsabilidade por 
substituição tributária. 
 
§ 1º Só poderão aderir ao regime de que trata esta cláusula os contribuintes que firmarem compromisso de não exigir a restituição decorrente 
de realização de operações a consumidor final com preço inferior a base de cálculo utilizada para o cálculo do débito de responsabilidade por 
substituição tributária. 
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§ 2º Exercida a opção pelo regime o contribuinte será mantido no sistema adotado pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses, vedada a alteração 
antes do término do exercício financeiro. 
 
§ 3º Legislação estadual poderá estabelecer um percentual mínimo de adesão de empresas ao Regime. 
 
4 - Cláusula quarta. Legislação estadual poderá estabelecer outras condições para a implantação do regime de que trata a o caput da cláusula 
terceira. 
 
5 - Cláusula quinta. O disposto neste convênio não autoriza a restituição ou compensação de importâncias já pagas. 
 
6 - Cláusula sexta. Este convênio entra em vigor na data da publicação no Diário Oficial da União de sua ratificação nacional. 
 
 

AGESPISA 
AUTORIZAÇÃO 

 
CONVÊNIO ICMS Nº 68, de 05.07.2019 

 (DOU de 09.07.2019) 
 

Autoriza o Estado do Piauí a conceder anistia e remissão de crédito tributário de ICMS incidente sobre a entrada de bens e mercadorias 
pela Empresa Águas e Esgotos do Piauí S.A. - AGESPISA. 
  

O CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA - CONFAZ, na sua 173ª Reunião Ordinária, realizada em Brasília, DF, no dia 5 de 
julho de 2019, tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o seguinte 
 
CONVÊNIO 
 
1 - Cláusula primeira. Fica o Estado do Piauí autorizado a conceder anistia e remissão de créditos tributários do ICMS, constituídos ou não, 
relativos ao diferencial de alíquota na entrada de bens e mercadorias, e de obrigações acessórias, da empresa Águas e Esgotos do Piauí S.A - 
AGESPISA, CNPJ nº 06.845.747/0001-27, inscrita no CAGEP sob o nº 19.301.656-7, para fatos geradores ocorridos até a data da publicação 
da ratificação nacional deste convênio. 
 
§ 1º Legislação estadual estabelecerá as condições e limites para a fruição do benefício previsto neste convênio. 
 
§ 2º O disposto no caput desta cláusula não autoriza a restituição ou compensação de valores eventualmente recolhidos. 
 
2 - Cláusula segunda. Este convênio entra em vigor na data da publicação no Diário Oficial da União de sua ratificação nacional. 
 
 

CONVÊNIO ICMS 59/2012 
ALTERAÇÃO 

 
CONVÊNIO ICMS Nº 69, de 05.07.2019 

 (DOU de 09.07.2019) 
 

Altera o Convênio ICMS 59/2012, que autoriza a concessão de parcelamento de débitos, tributários e não tributários, das empresas em 
processo de recuperação judicial. 
  

O CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA - CONFAZ, na sua 173ª Reunião Ordinária, realizada em Brasília, DF, no dia 5 de 
julho de 2019, tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o seguinte 
 
CONVÊNIO 
 
1 - Cláusula primeira. Fica alterado o § 2º da cláusula terceira do Convênio ICMS 59/2012, de 22 de junho de 2012, que passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
 
"§ 2º O disposto no § 1º desta cláusula não se aplica aos Estados da Bahia, Goiás e Rio Grande do Norte.". 
 
2 - Cláusula segunda. Ficam acrescidos os dispositivos a seguir indicados ao Convênio ICMS 59/2012, com as seguintes redações: 
 
I - o § 3º à cláusula primeira: 
 
"§ 3º Na hipótese do caput desta cláusula, tratando-se de contribuinte optante do Simples Nacional estabelecido no Estado do Rio Grande do 
Norte, o parcelamento poderá ser efetuado em até 100 (cem) meses, desde que não se trate do imposto devido na forma do art. 13 da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006."; 
 
II - o parágrafo único à cláusula quarta: 
 
"Parágrafo único. O disposto no caput desta cláusula não se aplica ao Estado do Rio Grande do Norte.". 
 
3 - Cláusula terceira. Este convênio entra em vigor na data da publicação no Diário Oficial da União da sua ratificação nacional. 
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CONVÊNIO ICMS 51/1999 
ALTERAÇÃO 

 
CONVÊNIO ICMS Nº 70, de 05.07.2019 

 (DOU de 09.07.2019) 
 

Dispõe sobre a adesão do Estado de Alagoas e altera o Convênio ICMS 51/1999, que autoriza a concessão de isenção nas operações 
com embalagens de agrotóxicos usadas e lavadas, bem como nas respectivas prestações de serviços de transporte. 
  

O CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA - CONFAZ, na sua 173ª Reunião Ordinária, realizada em Brasília, DF, no dia 5 de 
julho de 2019, tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o seguinte 
 
CONVÊNIO 
 
Cláusula primeira. Fica o Estado de Alagoas incluído nas disposições do Convênio ICMS 51/1999, de 23 de julho de 1999. 
 
Cláusula segunda . Fica alterado o caput da cláusula primeira do Convênio ICMS 51/1999, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
"Cláusula primeira Ficam os Estados de Alagoas, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, 
Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins autorizados a concederem 
isenção do ICMS nas seguintes hipóteses:". 
 
Cláusula terceira . Este convênio entra em vigor na data da publicação no Diário Oficial da União de sua ratificação nacional. 
 
 

CONVÊNIO ICMS 101/2016 
REVIGORADO 

 
CONVÊNIO ICMS Nº 71, de 05.07.2019 

 (DOU de 09.07.2019) 
 

Revigora o Convênio ICMS 101/2016, que autoriza a concessão de isenção do ICMS nas operações com areia, brita, tijolo e telha de 
barro. 
  

O CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA - CONFAZ, na sua 173ª Reunião Ordinária, realizada em Brasília, DF, no dia 5 de 
julho de 2019, tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o seguinte 
 
CONVÊNIO 
 
Cláusula primeira. Fica revigorado o Convênio ICMS 101/2016, de 23 de setembro de 2016, até 31 de dezembro de 2020. 
 
Cláusula segunda . Este convênio entra em vigor na data da publicação no Diário Oficial da União de sua ratificação nacional. 
 
 

CONVÊNIO ICMS 17/13 
ALTERAÇÃO 

 
CONVÊNIO ICMS Nº 72, de 05.07.2019 

 (DOU de 09.07.2019) 
 

Altera o Convênio ICMS 17/13, que dispõe sobre concessão de regime especial na cessão de meios de rede entre empresas de 
telecomunicação. 
  

O CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA - CONFAZ, na sua 173ª Reunião Ordinária, realizada em Brasília, DF, no dia 5 de 
julho de 2019, tendo em vista o disposto no art. 199 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966), resolve celebrar o 
seguinte 
 
CONVÊNIO 
 
Cláusula primeira . Fica alterado e renumerado o parágrafo único da cláusula primeira do Convênio ICMS 17/2013, de 5 de abril de 2013, que 
passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
"§ 1º Aplica-se, também, o disposto nesta cláusula às empresas prestadoras de serviços de telecomunicações que tenham como tomadoras de 
serviço as empresas referidas no caput desta cláusula, desde que observado o disposto na cláusula segunda e as demais obrigações 
estabelecidas em cada unidade federada.". 
 
Cláusula segunda . Fica acrescido o § 2º à cláusula primeira do Convênio ICMS 17/2013, com a seguinte redação: 
 
"§ 2º Não poderão constar no Ato COTEPE 13/2013, previsto na cláusula quarta deste convênio, operadoras de Serviço Móvel Pessoal - SMP 
por meio de Rede Virtual (RRV-SMP).". 
 
Cláusula terceira . Este convênio entra em vigor na data da sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir do primeiro 
dia do segundo mês subsequente ao da publicação. 
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CONVÊNIO ICMS 53/2005 
REVOGAÇÃO 

 
CONVÊNIO ICMS Nº 73, de 05.07.2019 

 (DOU de 09.07.2019) 
 

Revoga o Convênio ICMS 53/2005, que dispõe sobre os procedimentos para operacionalização do disposto no § 6º do art. 11 da Lei 
Complementar 87/1996, relativamente aos serviços não-medidos de provimento de acesso à internet. 
  

O CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA - CONFAZ, na sua 173ª Reunião Ordinária, realizada em Brasília, DF, no dia 5 de 
julho de 2019, tendo em vista o disposto no art. 199 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966), resolve celebrar o 
seguinte 
 
CONVÊNIO 
 
Cláusula primeira. Fica revogado o Convênio ICMS 53/2005, de 1º de julho de 2005. 
 
Cláusula segunda . Este convênio entra em vigor na data da sua publicação no Diário Oficial da União. 
 
 

CONVÊNIO ICMS 13/1997 
DISPOSIÇÕES 

 
CONVÊNIO ICMS Nº 74, de 05.07.2019 

 (DOU de 09.07.2019) 
 

Dispõe sobre a exclusão dos Estados do Maranhão, Paraná, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul das disposições do Convênio 
ICMS 13/1997, que harmoniza procedimento referente a aplicação do § 7º, artigo 150, da Constituição Federal e do artigo 10 da Lei 
Complementar 87/1996, de 13.09.1996. 
  

O CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA - CONFAZ, na sua 173ª Reunião Ordinária, realizada em Brasília, DF, no dia 5 de 
julho de 2019, 
 
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 102 e 199 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966), resolve celebrar o 
seguinte 
 
CONVÊNIO 
 
Cláusula primeira. Ficam excluídos os Estados do Maranhão, Paraná, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul das disposições do Convênio 
ICMS 13/1997, de 21 de março de 1997. 
 
Cláusula segunda . Este convênio entra em vigor na data da sua publicação no Diário Oficial da União. 
 
 

ISENÇÃO DO ICMS 
DISPOSIÇÕES 

 
CONVÊNIO ICMS Nº 75, de 05.07.2019 

 (DOU de 09.07.2019) 
 

Autoriza as unidades federadas que menciona a isentar do ICMS em operações internas com mercadorias ou bens em doação 
destinadas a entidades filantrópicas de educação ou de assistência social e as organizações da sociedade civil. 
  

O CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA - CONFAZ, na sua 173ª Reunião Ordinária, realizada em Brasília, DF, no dia 5 de 
julho de 2019, tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o seguinte 
 
CONVÊNIO 
 
Cláusula primeira. Ficam autorizados os Estados da Bahia, Espírito Santo e Pernambuco a isentar do ICMS as operações internas com 
mercadorias ou bens, em doações destinadas a entidades filantrópicas, bem como as operações subsequentes por elas realizadas, cujas 
receitas líquidas sejam integralmente aplicadas na manutenção de suas finalidades assistenciais ou educacionais no País, sem distribuição de 
qualquer parcela a título de lucro ou participação. 
 
Parágrafo único. O benefício previsto no caput desta cláusula alcança exclusivamente: 
 
I - entidade beneficente educacional ou de assistência social, a pessoa jurídica de direito privado certificada como entidade beneficente, nos 
termos da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009; 
 
II - entidade filantrópica, a pessoa jurídica detentora de "Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos" ou "Atestado de Registro", emitidos pelo 
Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS. 
 
III - organizações da sociedade civil, nos termos da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014. 
 
Cláusula segunda . As unidades federadas, em suas respectivas legislações, poderão estabelecer condições para fruição da isenção do 
ICMS e formas de controle em relação às operações de que trata este convênio. 
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Cláusula terceira . Este convênio entra em vigor na data da publicação no Diário Oficial da União de sua ratificação, produzindo efeitos até 30 

de dezembro de 2020. 

 

 

IMPOSTO DE RENDAIMPOSTO DE RENDAIMPOSTO DE RENDAIMPOSTO DE RENDA    
 

DECRETO Nº 6.761/2009 
ALTERAÇÃO 

 
DECRETO Nº 9.904, de 08.07.2019 

(DOU de 09.07.2019) 
 

Altera o Decreto nº 6.761, de 5 de fevereiro de 2009, que dispõe sobre a aplicação da redução a zero da alíquota do imposto sobre a 
renda incidente sobre os rendimentos de beneficiários residentes ou domiciliados no exterior. 

 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto 
no art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.481, de 13 de agosto de 1997, no art. 16 da Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, e nos art. 25 e art. 27 da Lei 
12.546, de 14 de dezembro de 2011,  
 
DECRETA: 
 
Art. 1º O Decreto nº 6.761, de 5 de fevereiro de 2009, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
 
“Art. 2º  .... 
 
§ 1º  As operações referidas nos incisos I e II do caput do art. 1º serão registradas em sistema mantido pelo Ministério da Economia, que 
estabelecerá regras complementares para esse fim. 
 
... 
 
§ 3º As operações referidas nos incisos III e IV do caput do art. 1º serão registradas, para fins de fruição do benefício previsto neste Decreto, 
no Sistema Integrado de Comércio Exterior de Serviços, Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações no Patrimônio - 
SISCOSERV ou em outro sistema que venha a substituí-lo.” (NR) 
 
Art. 2º  Fica revogado o § 4º do art. 2º do Decreto nº 6.761, de 2009. 
 
Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Brasília, 8 de julho de 2019; 198º da Independência e 131º da República. 
 

Jair Messias Bolsonaro 
Paulo Guedes 

 
Este texto não substitui o publicado no DOU de 9.7.2019 
 
 

TRIBUTOS FEDERAISTRIBUTOS FEDERAISTRIBUTOS FEDERAISTRIBUTOS FEDERAIS    
 

PMPF 
DISPOSIÇÕES 

 
ATO COTEPE/PMPF Nº 16, de 10.07.2019 

(DOU de 11.07.2019) 
 

Preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) de combustíveis. 
 
O DIRETOR DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA - CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso 
IX, do art. 5º do Regimento do CONFAZ; 
 
CONSIDERANDO O DISPOSTO NA CLÁUSULA DÉCIMA DO CONVÊNIO ICMS 110/2007, DE 28 DE setembro de 2007; e 
 
CONSIDERANDO as informações recebidas das unidades federadas, constantes no processo SEI nº 12004.100735/2019-08, 
 
RESOLVE: 
 
Torna Público que os Estados e o Distrito Federal adotarão, a partir de 16 de julho de 2019, o seguinte preço médio ponderado ao consumidor 
final (PMPF) para os combustíveis referidos no convênio supra: 
 

PREÇO MÉDIO PONDERADO AO CONSUMIDOR FINAL   
UF   GAC  GAP  DIESEL S10  ÓLEO DIESEL  GLP (P13)  GLP  QAV  AEHC  GNV  GNI  ÓLEO COMBUSTÍVEL   

(R$/litro)  (R$/litro)  (R$/litro)  (R$/litro)  (R$/kg)  (R$/kg)  (R$/litro)  (R$/litro)  (R$/m³)  (R$/m³)  (R$/litro)  (R$/Kg)  
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AC  **4,9205  **4,9205  **4,4710  **4,4608  **6,4399  **6,4399  -  **3,8451  -  -  -  -  
AL  *4,6810  *4,7707  **3,8671  **3,8165  -  **4,5028  **2,9491  **3,8550  **3,4995  -  -  -  
AM  **4,5874  **4,5874  **3,8031  **3,6764  -  **5,7461  -  **3,3446  *2,2216  1,4720  -  -  
AP  3,9570  3,9570  4,6080  4,1360  6,0646  6,0646  -  3,9500  -  -  -  -  
BA  4,7900  5,2500  3,7100  3,6600  4,7800  4,8500  -  3,5000  2,4400  -  -  -  
CE  4,6000  4,6000  3,6578  3,5822  4,9300  4,9300  -  3,5345  -  -  -  -  
DF  *4,3190  **6,1130  *3,9030  *3,7740  **5,4416  **5,4416  -  **3,1330  3,7990  -  -  -  
ES  4,6422  6,3300  3,7336  3,6805  5,0763  5,0763  -  3,6435  -  -  -  -  
GO  **4,5139  **5,4656  **3,6213  **3,5222  **5,5046  **5,5046  -  **2,7964'  -  -  -  -  
MA  **4,5140  5,7000  **3,6730  *3,6140  -  **5,3523  -  **3,7100  -  -  -  -  
MG  4,9205  6,4093  3,8027  3,6951  5,4458  6,3014  5,1060  3,0106  -  -  -  -  
MS  4,4215  6,1990  3,7865  3,6940  5,6122  5,6122  3,3847  3,4496  2,8976  -  -  -  
MT  **4,5780  **6,4697  **4,0134  **3,9317  **7,4621  **7,4621  **5,0871  **2,5259  2,6990  2,2000  -  -  
PA  *4,6480  *4,6480  *3,9500  *3,9330  *5,9038  *5,9038  -  *3,8430  -  -  -  -  
PB  **4,4977  *7,9982  **3,6631  **3,5921  -  **5,3791  **2,9457  **3,6050  **3,7199  -  2,9500  2,9500  
PE  4,6011  4,6011  3,6001  3,6001  5,0715  5,0715  -  3,4910  -  -  -  -  
PI  4,7100  4,7100  3,7600  3,6800  4,6413  4,6413  3,5543  3,5200  -  -  -  -  
PR  **4,2200  5,7700  3,3700  3,2800  5,0400  5,0400  -  **2,8300  -  -  -  -  
RJ  **4,9270  **6,3952  3,7400  3,6160  -  **4,9115  2,4456  **3,7860  *3,0590  -  -  -  
RN  4,6420  7,3900  3,8550  3,7260  5,4190  5,4190  -  3,7320  3,5660  -  1,6900  1,6900  
RO  **4,6070  **4,6070  **3,9060  **3,8360  -  *6,0950  -  **3,8610  -  -  2,9656  -  
RR  4,2650  4,3110  3,7200  3,6860  6,4020  6,9930  3,7440  3,7240  -  -  -  -  
RS  4,8369  6,6446  3,6636  3,5753  5,6654  6,6227  -  4,2778  3,3964  -  -  -  
SC  4,1800  5,9400  3,4500  3,3500  5,3600  5,3600  -  3,6200  2,8600  -  -  -  
SE  **4,4118  **4,4666  **3,6220  **3,5440  **4,5500  **4,5500  **3,2730  **3,6270  **3,6860  -  -  -  
SP  **4,1420  **4,1420  **3,5740  **3,4480  *5,1454  5,6351  -  **2,5570  -  -  -  -  
TO  4,6970  7,3600  3,6326  3,5610  6,2000  6,2000  4,9000  3,6500  -  -  -  - 

 
Notas Explicativas: 
 
a) * valores alterados de PMPF; e 
 
b) ** valores alterados de PMPF que apresentam redução. 
 

Bruno Pessanha Negris 
 
 

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1.888/2019 
ALTERAÇÃO 

 
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1.899, de 10.07.2019 

(DOU de 11.07.2019) 
 

Altera a Instrução Normativa RFB nº 1.888, de 3 de maio de 2019, que institui e disciplina a obrigatoriedade de prestação de informações 
relativas às operações realizadas com criptoativos à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB). 

 
O SECRETÁRIO ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 327 do Regimento 
Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF nº 430, de 9 de outubro de 2017, e tendo em vista o 
disposto no art. 113 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional e no art. 16 da Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 
1999, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º A Instrução Normativa RFB nº 1.888, de 3 de maio de 2019, passa a vigorar com seguintes alterações: 
 
"Art. 3º O conjunto de informações enviado de forma eletrônica deverá ser assinado digitalmente mediante o uso de certificado digital válido, 
emitido por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), sempre que for exigido no portal e-CAC da 
RFB." (NR) 
 
"Art. 7º ... 
 
... 
 
§ 1º Em relação aos titulares da operação, devem constar das informações a que se refere este artigo: 
 
I - o nome da pessoa física ou jurídica; 
 
II - o endereço; 
 
III - o domicílio fiscal; 
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IV - o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), conforme o caso, ou o 
Número de Identificação Fiscal (NIF) no exterior, quando houver, no caso de residentes ou domiciliados no exterior; e 
 
V - as demais informações cadastrais. 
 
§ 2º Caso os titulares das operações sejam residentes ou domiciliados no Brasil, a prestação da informação relativa ao número de inscrição no 
CPF ou no CNPJ, conforme o caso, é obrigatória a partir da data da entrega do primeiro conjunto de informações, prevista no § 1º do art. 8º. 
 
§ 3º Caso os titulares das operações sejam residentes ou domiciliados no exterior, a prestação das informações relativas ao país do domicílio 
fiscal, endereço e NIF no exterior é obrigatória a partir da entrega de informações a ser efetuada em janeiro de 2020, referentes às operações 
realizadas em dezembro de 2019. 
 
§ 4º A entrega das informações relativas ao endereço da wallet de remessa e de recebimento, se houver, é obrigatória apenas na hipótese de 
recebimento de intimação efetuada no curso de procedimento fiscal." (NR) 
 
Art. 2º Ficam revogadas a alínea "h" do inciso I e a alínea "h" do inciso II do art. 7º da Instrução Normativa RFB nº 1.888, de 3 de maio de 
2019. 
 
Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União. 
 

Marcos Cintra Cavalcanti de Albuquerque 


