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ATUALIZAÇÕES FEDERAIS 

Processo Administrativo Fiscal - Elevado, temporariamente, o limite de 
valor para julgamentos de recursos em sessões não presenciais pelo Carf 

e autorizada a realização de julgamento de representação de nulidade em 
sessão virtual 

A Portaria ME nº 665/2021 eleva temporariamente, até 31.03.2021, o limite 
de valor para julgamentos de recursos em sessões não presenciais pelo Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), bem assim autoriza a realização de 
julgamento de representação de nulidade em sessão virtual.  

De acordo com a norma em referência, fica estabelecido em R$ 12.000.000,00 o 

limite de valor previsto no § 2º do art. 53 do Anexo II à Portaria MF 

nº 343/2015 . 

O julgamento da representação de nulidade de que trata o art. 80 do Anexo  II à 

Portaria MF nº 343/2015  , poderá ocorrer em sessão virtual por meio de 
videoconferência, nos termos de ato definido pelo Presidente do Carf.  

No mais, fica revogada a Portaria ME nº 296/2020 , que dispunha sobre o 
assunto. 

 

(Portaria ME nº 665/2021  - DOU de 15.01.2021) 

 
 

Administração Tributária - Autorizada solicitação do serviço de 
apresentação de esclarecimentos para as cartas de convocação, 

acompanhamento ou regularização de obra de construção civil por meio 
do DDA 

O Ato Declaratório Executivo Corat nº  1/2021 autorizou a solicitação, por meio 
de Processo Dossiê de Atendimento (DDA), acessado com mecanismo de acesso 

digital único (Acesso Gov.BR), conforme art.  2º da Instrução Normativa RFB 

nº 1.995/2020  , do serviço de apresentação de esclarecimentos para as cartas 
de convocação, acompanhamento ou regularização de obra de construção civil.  

 

(Ato Declaratório Executivo Corat nº 1/2021 - DOU 1 de 15.01.2021) 

 

ICMS Nacional - Alterada a cadeia de certificados no ambiente de 
produção da NF-e 

Foi noticiada no Portal da Nota Fiscal Eletrônica (NF -e) a alteração relativa ao 
certificado digital do endereço nfe.fazenda.gov.br.  

Se o usuário tiver dificuldade de util ização dos serviços disponíveis neste 

endereço, orienta-se baixar e instalar a nova cadeia de certificados.  

(Disponível em 

https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/informe.aspx?ehCTG=false&Informe=n7r4
W1B+3tg=acesso em 15.01.2021) 

 

 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bport%2Bme%2B665%2B2021#fe%2Bport%2Bme%2B665%2B2021
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bport%2Bmf%2B343%2B2015@anii#fe%2Bport%2Bmf%2B343%2B2015@anii
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bport%2Bmf%2B343%2B2015#fe%2Bport%2Bmf%2B343%2B2015
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bport%2Bmf%2B343%2B2015@anii#fe%2Bport%2Bmf%2B343%2B2015@anii
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bport%2Bmf%2B343%2B2015#fe%2Bport%2Bmf%2B343%2B2015
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bport%2Bme%2B296%2B2020#fe%2Bport%2Bme%2B296%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bport%2Bme%2B665%2B2021#fe%2Bport%2Bme%2B665%2B2021
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bade%2Bcorat%2B1%2B2021#fe%2Bade%2Bcorat%2B1%2B2021
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1995%2B2020@art2#fe%2Bin%2Brfb%2B1995%2B2020@art2
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1995%2B2020#fe%2Bin%2Brfb%2B1995%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bade%2Bcorat%2B1%2B2021#fe%2Bade%2Bcorat%2B1%2B2021
https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/informe.aspx?ehCTG=false&Informe=n7r4W1B+3tg
https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/informe.aspx?ehCTG=false&Informe=n7r4W1B+3tg
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ICMS Nacional - Sefaz/SP informa sobre a manutenção do aplicativo da 
Manifestação do Destinatário para suporte da nova cadeia de certificados 

digitais 

A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo (Sefaz SP), responsável pela 

manutenção do aplicativo da Manifestação do Destinatário disponibilizada na 
opção "Downloads", "Manifestador de Nota Fiscal Eletrônica (NF -e), informa que 

está efetuando as devidas alterações para suporte da nova cadeia de certificados 

digitais. 

Enquanto isso, o contribuinte poderá utilizar o serviço disponível na opção 
"Serviços", "Manifestação Destinatário".  

(Disponível em 

https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/informe.aspx?ehCTG=false&Informe=KJBC
E/r4w58= acesso em 15.01.2021) 

 

 

ATUALIZAÇÕES ESTADUAIS 

ICMS/SP - Alterados os valores para a base de cálculo da substituição 
tributária de sorvete e preparado para fabricação de sorvete em máquina, 
com efeitos a partir de 1º.02.2021 

Foram promovidas alterações na Portaria CAT nº 78/2020 , para atualizar os 
valores utilizados para base de cálculo da substituição tributária de sorvete e 

preparado para fabricação de sorvete em máquina, aplicáveis a partir de 
1º.02.2021. 

(Portaria CAT nº 3/2021 - DOE SP de 14.01.2021) 

ICMS/SP - Prorrogado para 07 de fevereiro o prazo de adoção de medidas 
de caráter temporário no âmbito da Nota Fiscal Paulista  

Foram promovidas alterações na Resolução SFP nº  29/2020 , que dispõe sobre 
a adoção de medidas, de caráter temporário e emergencial, no âmbito do 

Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de São Paulo (Nota Fiscal 
Paulista), em decorrência da pandemia do novo coronavírus (Covid -19) para 

prorrogar sua vigência até 07.02.2021, podendo ser prorrogada se perdurar a 
situação de emergência de saúde pública.  

As medidas mencionadas referem-se a procedimentos adotados, por exemplo, na 

impossibil idade de acesso ao sistema da Nota Fiscal Paulista devido a bloqueio de 
senha, disposições sobre o sorteio, prazo para transferência de créditos, entre 

outros. 

(Resolução SFP nº 2/2021 - DOE SP de 12.01.2021) 
 

ICMS/RJ - Divulgada a base de cálculo do imposto nas operações 
interestaduais com café cru no período de 18 a 24.01.2021  

Foi divulgada a base de cálculo do ICMS a ser util izada, no período de 18 a 

24.01.2021, nas operações interestaduais com café cru. Segundo o ato ora 

https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/informe.aspx?ehCTG=false&Informe=KJBCE/r4w58=%20acesso%20em%2015.01.2021
https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/informe.aspx?ehCTG=false&Informe=KJBCE/r4w58=%20acesso%20em%2015.01.2021
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sp%2Bres%2Bsfp%2B29%2B2020#es-sp%2Bres%2Bsfp%2B29%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sp%2Bres%2Bsfp%2B2%2B2021#es-sp%2Bres%2Bsfp%2B2%2B2021
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publicado, o valor por saca de 60 kg é de US$ 134,5000 para o café arábica e de 

US$ 80,5000 para o café conillon. 

(Portaria SUT nº 367/2021 - DOE RJ de 15.01.2021) 
 

ICMS/MG - Alterado o Regulamento quanto a emissão da Nota Fiscal de 
Consumidor Eletrônica (NFC-e) 

Com efeitos a paritr de 05.04.2021, foi altterado o inciso VIII do caput do 

art. 36-C da Parte 1 do Anexo V do RICMS-MG/2002 , o qual trata da 
emissão da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica - NFC-e. 

A NFC-e deverá ser emitida em conformidade com o disposto no Manual de 
Orientação do Contribuinte - MOC - publicado em Ato COTEPE/ICMS e nas Notas 

Técnicas emitidas pelo Encontro Nacional de Coordenadores e Administradores 

Tributários - ENCAT -, observadas ainda as disposições do Ajuste SINIEF 

nº 19/2016 , e ainda, entre outras condições, deverá conter indicação do 
número do CPF ou CNPJ do intermediador ou agenciador da transação comercial 

realizada em ambiente virtual ou presencial.  

 

(Decreto nº 48.122/2021 - DOE MG de 15.01.2021) 
 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rj%2Bport%2Bsut%2B367%2B2021#es-rj%2Bport%2Bsut%2B367%2B2021
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-mg%2Bd%2B43080%2B2002@anvart36c#es-mg%2Bd%2B43080%2B2002@anvart36c
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-mg%2Bd%2B43080%2B2002@anvart1#es-mg%2Bd%2B43080%2B2002@anvart1
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-mg%2Bd%2B43080%2B2002@anv#es-mg%2Bd%2B43080%2B2002@anv
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-mg%2Bd%2B43080%2B2002#es-mg%2Bd%2B43080%2B2002
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bajuste%2Bsinief%2B19%2B2016#fe%2Bajuste%2Bsinief%2B19%2B2016
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-mg%2Bd%2B48122%2B2021#es-mg%2Bd%2B48122%2B2021

