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ATUALIZAÇÕES FEDERAIS 

ITR - Disciplinados o processo digital aberto no e-CAC e o procedimento 
simplificado de atualização cadastral no Cafir  

Por intermédio do ato em fundamento, foram estabelecidos os procedimentos para 

realização de serviço por meio de Processo Digital aberto no Centro Virtual de 

Atendimento (e-CAC) e disciplinado o procedimento simplificado de atualização 
cadastral no Cadastro de Imóveis Rurais (Cafir), ficando revogados os Atos 

Declaratórios Executivos Cocad nºs 6 e 8/2017, com efeitos a partir de 
1º.04.2021. 

Nesse sentido, os atos cadastrais no âmbito do Cadastro Nacional de Imóveis 

Rurais (CNIR) e do Cafir, praticados com a utilização do serviço digital 

disponibilizado no sistema eletrônico online do CNIR ou do serviço digital 
disponibilizado por meio do sistema Cafir - Coletor Web, previstos, 

respectivamente, nos §§ 1º e 2º do art.  7º da Instrução Normativa RFB 

nº 2.008/2021  , serão analisados pela RFB com base nos dados constantes de 
seus sistemas de informação e, complementarmente, na documentação juntada ao 

processo digital aberto pelo interessado no Centro Virtual de Atendimento (e -

CAC). 
O procedimento simplificado de atualização cadastral, exclusivamente quando 

restar impossibilitado o uso do serviço digital do sistema eletrônico online do 
CNIR ou do serviço digital do sistema Cafir - Coletor Web, será iniciado mediante 

a juntada, em processo digital aberto pelo interessado no e-CAC, do Documento 
de Informação e Atualização do ITR (Diac) e da documentação prevista no art. 10 

da referida Instrução Normativa.  

No prazo de 6 meses contados a partir de 1º.04.2021, é facultada a apresentação 

em unidade de atendimento da RFB, em meio físico, dos documentos citados nos 
arts. 1º e 4º do ato em fundamento, quando o imóvel rural tiver área igual ou 

inferior a 100 ha. 

(Ato Declaratório Executivo COCAD nº 3/2021 - DOU de 19.03.2021) 
 

Processo Administrativo Fiscal - Carf altera norma que regulamenta a 
realização de reunião de julgamento não presencial  

A Portaria Carf nº 3.249/2021 , cujas disposições entrarão em vigor em 

1º.04.2021, altera a Portaria Carf nº 690/2021  , que regulamenta a realização 
de reunião de julgamento não presencial, por videoconferência ou tecnologia 

similar, prevista no art. 53, §§ 1º, 2º, 4º e 5º do Anexo II do Regimento Interno 
do Carf, bem assim de sessão extraordinária, por meio de v ideoconferência, para 

o julgamento da representação de nulidade de que trata o art. 80 do mesmo 
Anexo. 

De acordo com a alteração ora incluída, enquadram-se na modalidade de 

julgamento não presencial os processos cujo valor original seja de até R$ 
36.000.000,00 (anteriormente o limite era de até R$ 12.000.000,00), assim 

considerado o valor constante do sistema eProcesso na data da indicação para a 
pauta, bem como os recursos, independentemente do valor do processo, cuja(s) 

matéria(s) seja(m) exclusivamente objeto de: 

I - súmula ou resolução do CARF; ou 
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II - decisões transitadas em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior 

Tribunal de Justiça, proferidas na sistemática da repercussão geral ou dos 
recursos repetitivos, respectivamente.  

(Portaria Carf nº 3.249/2021  - DOU 1 de 19.03.2021) 

 

ICMS Nacional - Confaz divulga ratificação de convênios que dispõem 

sobre benefícios fiscais, anistia, dispensa, redução e parcelamento de 
débitos 

O Confaz deu publicidade à ratificação dos Convênios ICMS nºs 19, 22, 26, 28 e 

29/2021, que dispõem sobre benefícios f iscais, anistia, dispensa, redução e 

parcelamento de débitos, conforme segue:  

Convênio ICMS nº 19/2021 - dispõe sobre a adesão do Estado de Rondônia e 

altera o Convênio ICMS nº 79/2020 que autoriza as Unidades da Federação 
(UF) que menciona a dispensar ou reduzir juros, multas e demais acréscimos 

legais, mediante quitação ou parcelamento de débitos fis cais 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; 
 

Convênio ICMS nº 22/2021 - dispõe sobre a adesão dos Estados do Maranhão e 

do Rio Grande do Sul e altera o Convênio ICMS nº 181/2017 que autoriza a 
dilação de prazo de pagamento do ICMS e autoriza a remissão e a anistia de 

créditos tributários do ICMS, constituídos ou não, decorrentes da dilação de prazo 

de pagamento do imposto 

Convênio ICMS nº 26/2021 - prorroga até 31.12.2025, e altera o Convênio 

ICMS nº 100/1997 , que reduz a base de cálculo nas saídas dos insumos 

agropecuários que especifica, produzindo efeitos  a partir de 1º.04.2021 
relativamente à cláusula quinta e a partir de 1º.01.2022, quanto aos demais 

dispositivos; 
 

Convênio ICMS nº 28/2021 - prorroga até 31.03.2022, as disposições dos 
convênios que concedem benefícios fiscais, relacionados nos incisos I a CCI de 

sua cláusula primeira. Este convênio entra em vigor na data da publicação no 
Diário Oficial da União de sua ratificação nacional; e  

Convênio ICMS nº 29/2021 - prorroga até 31.12.2021, as disposições dos 
convênios que concedem benefícios fiscais, relacionados nos incisos I a XXVI de 

sua cláusula primeira. Este convênio entra em vigor na data da publicação no 

Diário Oficial da União de sua ratificação nacional.  
 

(Ato Declaratório CONFAZ nº 6/2021 - DOU de 19.03.2021) 
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ATUALIZAÇÕES ESTADUAIS 

 

SP: Governo de São Paulo reduz ICMS para carne e leite  

O governador de São Paulo, João Doria, anunciou nesta quarta -feira (17) a volta 

de benefícios fiscais para carne e leite.  

O leite pasteurizado voltará a ter isenção de ICMS na venda para o consumidor. 

Deixa, portanto, de pagar alíquota de 4,14%, que havia sido estabelecida em 
janeiro. No caso da carne, os estabelecimentos enquadrados no Simples Nacional, 

que são em geral os açougues de bairro, voltam a pagar 7% de ICMS na compra 
de carne para revenda - pagavam 13,3% desde janeiro. As duas medidas valem a 

partir de 1º de abril.  

As alíquotas dos dois produtos haviam sido alteradas após o ajuste fiscal 

aprovado no ano passado pela Assembleia Legislativa, como parte da reforma 
administrativa do estado. O ajuste promoveu uma redução linear de 20% em 

todos os benefícios fiscais concedidos pelo Estado. "Quando a reforma 
administrativa foi implementada, o governo deixou claro que estudaria alguns 

casos específicos", afirma o secretário da Fazenda e Planejamento, Henrique 

Meirelles. Foi assim no caso dos medicamentos genéricos. O mesmo acontece 
agora no caso da carne e do leite. Após reuniões com representantes dos dois 

setores, que expuseram a situação, o governo decidiu restaurar os benefícios.  

A mudança é pontual e não altera o conjunto da política fiscal do governo. O 
objetivo do ajuste é proporcionar ao estado de São Paulo recursos necessários 

para manter serviços essenciais e combater os efeitos da pandemia. Os benefícios 

fiscais fazem com que São Paulo deixe de arrecadar R$ 40 bilhões anuais, 
equivalente a um terço da arrecadação anual do ICMS. Neste momento dramático, 

o governo acredita que todos podem e devem dar sua cota de colaboração. 

O governador anunciou ainda a regulamentação do Regime Optativo de Tributação 
(ROT) no regulamento do ICMS. O objetivo da medida é simplificar a cobrança do 

imposto para o setor varejista, que usa o sistema de Substituição Tributária.  

ICMS/MG - Promovida alteração no PMPF utilizado para cálculo do ICMS 

devido por substituição tributária nas operações com cerveja e chope  

Foi alterada a Portaria Sutri nº 902/2019 que divulga os preços médios 

ponderados a consumidor final (PMPF) para cálculo do ICMS devido por 
substituição tributária, nas operações com cerveja e chope. Os novos valores 

devem ser observados a contar de 20.03.2021. 

(Portaria SUTRI nº 1.044/2021 - DOE MG de 18.03.2021) 

 

ICMS/RJ - Instituído tratamento tributário especial para as empresa que 

implementarem ou já tenham implementado projetos de usinas de 
geração de energia elétrica no Estado 

Foi publicado o ato em comento para instituir tratamento tributário especial para 

às empresas ou consórcios estabelecidos ou que venham a se estabelecer no 

Estado do Rio de Janeiro que implementarem ou tenham implementado projetos 
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de usinas de geração de energia elétrica, desde já consideradas de relevante 

interesse econômico e social e aplica-se a: 

a) empreendimentos que já tenham obtido a licença prévia ambiental;  

b) empresas ou consórcios vencedores dos Leilões de Energia realizados no ano 
de 2021. 

Diante disso, fica concedido diferimento do ICMS nas seguintes operações:  

a) importação de máquinas, equipamentos, peças, partes e acessórios destinados 
à instalação do empreendimento, desde que importados e desembaraçados pelos 

portos e aeroportos fluminenses;  

b) aquisição interna de máquinas, equipamentos, peças, partes e acessórios 
destinados à instalação do empreendimento;  

c) aquisição interestadual de máquinas, equipamentos, peças, partes e acessórios 
destinados à instalação do empreendimento, no que se refere ao diferencial de 

alíquota. 

Também fica concedida, às empresas termoelétricas, vencedoras de leilões, 
isenção nas operações de importação de gás natural, ainda que liquefeito, a ser 

util izado no seu processo de geração de energia elétrica, desde que importado e 

desembaraçado pelos portos fluminenses.  

Ressalta-se que não poderá aderir pode aderir ao tratamento tributário especial 
mencionado o contribuinte que se enquadrar em qualquer uma das seguintes 

situações: 

a) esteja irregular no Cadastro Fiscal do Estado do Rio de Janeiro; 

b) tenha débito para com a Fazenda Estadual, salvo se suspensa sua exigibil idade 

na forma do art. 151 do CTN ; 
c) participe ou tenha sócio que participe de empresa com débito inscrito na Dívida 
Ativa do Estado do Rio de Janeiro ou com inscrição estadual cancelada ou 

suspensa em consequência de irregularidade fiscal, salvo se suspensa sua 

exigibil idade na forma do art.  151 do CTN ; 
d) esteja irregular ou inadimplente com parcelamento de  débitos fiscais de que 
seja beneficiário; 

e) tenha passivo ambiental não equacionado junto aos órgãos estaduais 
competentes; 

f) esteja irregular quanto a Certidão de Regularidade do FGTS e a Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);  

g) esteja inscrita no Cadastro de Empregadores que tenham submetido 

trabalhadores a condições análogas á de trabalho escravo.  

O ato em questão entra em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos 
até a data de 31.12.2032. 

(Lei nº 9.214/2021 - DOE RJ de 18.03.2021) 

 


