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ATUALIZAÇÕES FEDERAIS 

Processo Administrativo Fiscal - Carf disciplina sobre a competência para 
julgamento de inclusão e exclusão de empresas do Simples e Simples 

Nacional 

A partir de 1º.03.2021 , a competência das turmas extraordinárias da 1ª Seção 

de Julgamento (Sejul) de que trata o art. 23-B, I, do Anexo II do Regimento 
Interno do CARF (RICARF), abrangerá processos de exclusão e inclusão de 

empresas do Simples e do Simples Nacional, desvinculados dos autos de exigência 
de crédito tributário decorrente ou para os quais não haja recurso voluntário, bem 

como processos de exigência do crédito tributário decorrente cujo valor, na data 

do sorteio para turma de julgamento, não ultrapasse o limite de 60 salários 
mínimos. 

O mesmo se aplica aos processos já sorteados para as turmas extraordinárias e 
não exclui a competência para julgamento pelas turmas ordinárias.  

No mais, fica estendida, temporariamente, à 1ª Sejul, a competência para julgar 
recursos relativos a processos de exigência de crédito tributário decorrente da 

exclusão de empresas do Simples e Simples Nacional, independentemente da 

natureza do tribute exigido. 
 

(Portaria CARF nº 1.339/2021 - DOU de 05.02.2021) 
 

ICMS Nacional - Alterada a relação de empresas do setor aeronáutico 
beneficiárias de redução da base de cálculo  

oi alterado o Anexo Unico do Ato Cotepe/ICMS nº 67/2019 , no campo 

correspondente ao Estado de São Paulo, cujo ato divulga a relação de empresas 
nacionais que produzem, comercializam e importam materiais aeronáuticos 

beneficiárias de redução da base de cálculo do ICMS.  
Este ato entra em vigor na data da sua publicação no Diário Oficial da União. 

(Ato COTEPE/ICMS nº 3/2021 - DOU de 03.02.2021) 

Sped - Publicação da Versão 8.0.1 do Programa da ECD 

ublicado em 02/02/2021 

Versão 8.0.1 do Programa da ECD 

Foi publicada a versão 8.0.1 do programa da ECD, com a correção do erro crítico 

da aplicação causado nas ECD do ano-calendário 2018. 

O programa está disponível no link abaixo, a partir da área de downloads do site 

do Sped: 

https://www.gov.br/receitafederal /pt-br/assuntos/orientacao-
tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/sped-sistema-publico-de-escrituracao-

digital/escrituracao-contabil-digital-ecd/escrituracao-contabil-digital-ecd 

 

 
 

ATUALIZAÇÕES ESTADUAIS 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bport%2Bcarf%2B1339%2B2021#fe%2Bport%2Bcarf%2B1339%2B2021
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B67%2B2019#fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B67%2B2019
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/sped-sistema-publico-de-escrituracao-digital/escrituracao-contabil-digital-ecd/escrituracao-contabil-digital-ecd
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/sped-sistema-publico-de-escrituracao-digital/escrituracao-contabil-digital-ecd/escrituracao-contabil-digital-ecd
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/sped-sistema-publico-de-escrituracao-digital/escrituracao-contabil-digital-ecd/escrituracao-contabil-digital-ecd
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ICMS/MG - Retificada norma sobre remetentes mineiros de desperdícios 
e resíduos de sucata para São Paulo 

Foi realizada retificação referente a estabelecimentos remetentes mineiros 

credenciados, para fins de inaplicabilidade da responsabilidade do 
estabelecimento industrial destinatário localizado no Estado de São Paulo, pelo 

recolhimento do ICMS por substituição, nas operações interestaduais com 
desperdícios e resíduos, inclusive a sucata, de metais ferrosos classificados na 

posição NBM/SH 72.04. 

(Portaria SUTRI nº 1.032/2021 - DOE MG de 04.02.2021 - Ret. DOE MG de 

05.02.2021) 

ICMS/MG - Divulgado o montante global máximo de crédito acumulado 

passível de utilização em fevereiro/2020 

O montante global máximo de crédito acumulado de ICMS passível de 

transferência ou utilização a que se refere o art. 39 do Anexo  VIII do RICMS-

MG/2002 , relativamente ao mês de fevereiro/2021, é de R$ 6.000.000,00.  

(Resolução SEF nº 5.444/2021 - DOE MG de 04.02.2021) 

ICMS/MG - Credenciados novos estabelecimentos mineiros remetentes de 

resíduos para São Paulo para fins de inaplicabilidade da Substituição 
tributária 

Foram credenciados os estabelecimentos remetentes mineiros identificados no 
Anexo Único da Portaria em fundamento, para fins de inaplicabilidade da 

responsabilidade do estabelecimento industrial destinatário localizado no Estado 
de São Paulo, pelo recolhimento do ICMS por substituição, nas operações 

interestaduais com desperdícios e resíduos, inclusive a sucata, de metais ferrosos 
classificados na posição NBM/SH 72.04.  

(Portaria SUTRI nº 1.032/2021 - DOE MG de 04.02.2021 - Ret. DOE MG de 
05.02.2021) 

ICMS/MG - Divulgados os valores de transferências ou utilizações de 

créditos acumulados e solicitações atendidas  

O Subsecretário da Receita Estadual comunica, em relação às transferências ou 

util izações de crédito acumulado do ICMS do mês de janeiro/2021, os valores de 
que tratam os incisos I a III do § 8º do art. 39 do Anexo VIII do RICMS, bem 

como as solicitações atendidas, a senha e a respectiva data e hora do protocolo, 
de que trata o inciso IV do § 8º do art. 39 do Anexo VIII do RICMS, e a situação 

do pedido. 

(Comunicado SRE nº 2/2021 - DOE MG de 04.02.2021) 
 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-mg%2Bd%2B43080%2B2002@anviii#es-mg%2Bd%2B43080%2B2002@anviii
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=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=es-mg%2Bres%2Bsef%2B5444%2B2021#es-mg%2Bres%2Bsef%2B5444%2B2021
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-mg%2Bport%2Bsutri%2B1032%2B2021#es-mg%2Bport%2Bsutri%2B1032%2B2021
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-mg%2Bcomun%2Bsre%2B2%2B2021#es-mg%2Bcomun%2Bsre%2B2%2B2021

