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ATUALIZAÇÕES FEDERAIS 

Tributos federais - Prorrogada a vigência da MP nº 1.033/2021 que altera 
o regime tributário, cambial e administrativo das ZPE  

Por intermédio do ato em fundamento, foi prorrogada pelo período de 60 dias a 

vigência da Medida Provisória nº 1.033/2021 , a qual altera a Lei 

nº 11.508/2007 que dispõe sobre o regime tributário, cambial e administrativo 

das Zonas de Processamento de Exportação (ZPE), para conceder tratamento à 
produção de oxigênio medicinal empregado em medidas de prevenção, controle e 

contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública relacionados com à Covid -
19. 

 

(Ato CN nº 25/2021 - DOU de 15.04.2021) 
 

ICMS Nacional - Confaz divulga atos que dispõem sobre documentos 

fiscais eletrônicos 

O Confaz deu publicidade aos Ajustes Sinief nºs 2 a 10/2021 que dispõem sobre 

documentos fiscais eletrônicos e Códigos Fiscais de Operações e Prestações 
(CFOP), conforme segue: 

- Ajuste Sinief nº 2/2021 - altera o Ajuste Sinief nº 7/2005 que institui a Nota 

Fiscal Eletrônica (NF-e) e o Documento Auxil iar da Nota Fiscal Eletrônica (Danfe). 
Este ajuste entra em vigor na data da sua publicação no Diário Oficial da União, 

produzindo efeitos a partir de 1º.03.2022 para o disposto no inciso II da cláusula 
primeira, no inciso I da cláusula segunda e na cláusula terceira; a partir de 

1º.09.2021 para o disposto no inciso IV da cláusula primeira e inciso II da 

cláusula segunda; e a partir da data da publicação para os demais dispositivos;  

- Ajuste Sinief nº 3/2021 - altera o Ajuste Sinief nº 9/2007 que institui o 
Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) e o Documento Auxiliar do 

Conhecimento de Transporte Eletrônico (Dacte). Este ajuste entra em vigor na 

data da sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir de 
1º.03.2022 para o disposto no inciso I da cláusula primeira e a partir da data da 

publicação para os demais dispositivos;  

- Ajuste Sinief nº 4/2021 - altera o Ajuste Sinief nº 19/2016 que institui a 

Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica, modelo 65, e o Documento Auxiliar da Nota 
Fiscal de Consumidor Eletrônica. Este ajuste entra em vigor na data da sua 

publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir de 1º.09.2021 
para o disposto no inciso II da cláusula primeira e na cláusula segunda e da data 

da publicação para os demais dispositivos;  

- Ajuste Sinief nº 5/2021 - institui a Declaração de Conteúdo eletrônica (DC-e) 
e a Declaração Auxil iar de Conteúdo eletrônica  (DACE), para ser utilizada no 
transporte de bens e mercadorias na hipótese de não ser exigida documentação 

fiscal. As disposições deste ajuste não se aplicam ao Estado de São Paulo. Este 

ajuste entra em vigor na data da sua publicação no Diário Oficial da  União, 
produzindo efeitos a partir de 1º.03.2022;  

- Ajuste Sinief nº 6/2021 - altera o Ajuste Sinief nº 37/2019 que institui o 
regime especial de simplificação do processo de emissão de documentos fiscais 

eletrônicos, com efeitos a partir de 1º.06.2021;  

- Ajuste Sinief nº 7/2021 - altera o Ajuste Sinief nº 1/2017 que institui o 
Bilhete de Passagem Eletrônico, modelo 63, e o Documento Auxiliar do Bilhete de 

Passagem Eletrônico, com efeitos a partir de 1º.06.2021;  
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- Ajuste Sinief nº 8/2021 - altera o Ajuste Sinief nº 21/2010 que dispõe 
sobre Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e); 

- Ajuste Sinief nº 9/2021 - dispensa a emissão de nota fiscal na operação 
interna e na prestação interna de serviço de transporte, relativas à coleta, 

armazenagem e remessa de pilhas e baterias usadas coletadas  no território 
nacional por intermédio de operadoras logísticas, com efeitos a partir de 

1º.06.2021; e 

- Ajuste Sinief nº 10/2021 - altera o Anexo II do Convênio Sinief s/nº, de 
15.12.1970, relativamente ao Código Fiscal de Operações e de Prestações (CFOP). 
Este ajuste entra em vigor na data da sua publicação no Diário Oficial da União, 

produzindo efeitos a partir de 1º.06.2021.  

(Despacho CONFAZ nº 24/2021 - DOU de 13.04.2021) 
 

Simples Nacional - Prorrogação do prazo para entrega da DEFIS e 

pagamento dos tributos do Simples Nacional e MEI  

Conforme notícia divulgada neste Portal em 25/03/2021, a Resolução 

CGSN 158/2021 prorrogou o prazo para pagamento dos tributos apurados no 
Simples Nacional e no Simei, para os períodos de apuração (PA) 03 a 05/2021 e 

permitiu que o pagamento fosse efetuado em até duas quotas da seguinte 
maneira: 

 

Per íodo 

de 

Apuração 

(PA) 

Vencimento 

Or iginal 

Vencimento 

Prorrogado 

1ª Quota 

Vencimento 

Prorrogado 

2ª Quota 

03/2021 20/04/2021 20/07/2021 20/08/2021 

04/2021 20/05/2021 20/09/2021 20/10/2021 

05/2021 21/06/2021 22/11/2021 20/12/2021 

 

O PGDAS-D, DAS Avulso, PGMEI e APPMEI ainda estão sendo adaptados para 

permitir a geração de um DAS e DASMEI para cada quota, com vencimentos 
distintos. Assim que os sistemas estiverem ajustados, divulgaremos novas 

orientações. 

Quanto à prorrogação do prazo para apresentação da DEFIS, nos termos da 

Resolução CGSN nº 159/2021  , o sistema já está ajustado para reconhecer a 
nova data de vencimento (31/05/2021).  
ORIENTAÇÕES PARA OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL  

Neste momento, a opção "Gerar DAS" do aplicativo PGDAS-D foi alterada para 

permitir a emissão de um único DAS por PA, com valor integral e com a data de 
vencimento da primeira quota.  

Para a geração de DAS contendo apenas o valor proporcional da primeira quota, o 

contribuinte pode util izar o serviço "Emissão de DAS Avulso", no portal do Simples 
Nacional. 

Para facilitar o preenchimento do DAS Avulso, após transmitir a declaração, o 
contribuinte pode gerar o DAS no PGDAS-D e utilizar este documento como 

modelo para emitir o DAS Avulso, informando 50% do valor de cada tributo 
apurado. 
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Para os contribuintes que transmitiram as declarações dos PA 03 e 04/2021 até 

09/04/2021 e geraram DAS com o vencimento original, é necessário realizar a 
retificação da declaração no PGDAS-D antes de gerar nova guia para pagamento. 

Se o DAS com a data original já foi recolhido, não há necessidade de qualquer 
providência. 

ORIENTAÇÕES PARA MEI 
Neste momento, o PGMEI foi alterado para permitir a apuração e geração de um 

único DAS do PA 03/2021, com valor integral e com a data de vencimento da 
primeira quota. Os períodos de apuração 04 a 12/2021 continuam indisponíveis 

para geração de DAS. 

Para o MEI que recolhe os tributos apurados no PGMEI por meio de débito 

automático, o valor integral relativo a cada período de apuração prorrogado será 
debitado de sua conta corrente na data do vencimento da primeira quota.  

 

 
 

ATUALIZAÇÕES ESTADUAIS 

ICMS/RJ - Divulgada a base de cálculo do imposto nas operações 
interestaduais com café cru no período de 19 a 25.04.2021  

Foi divulgada a base de cálculo do ICMS a ser util izada, no período de 19 a 

25.04.2021, nas operações interestaduais com café cru. Segundo o ato ora 

publicado, o valor por saca de 60 kg é de US$ 148,0000 para o café arábica e de 
US$ 83,0000 para o café conillon. 

(Portaria SUT nº 387/2021 - DOE RJ de 15.04.2021) 
 

ICMS/RJ - Divulgado o PMPF para gasolina, diesel, GLP, QAV, AEHC e 
GNV, com aplicação a partir de 16.04.2021 

Foram divulgados novos preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) de 
gasolina, diesel, gás liquefeito de petróleo (GLP), querosene de aviação (QAV), 

álcool etíl ico hidratado combustível (AEHC) e gás natural veicular (GNV), com 
aplicação a partir de 16.04.2021. 

(Portaria SUT nº 386/2021 - DOE RJ de 14.04.2021) 
 

ICMS/MG - Alterada a lista de contribuintes credenciados do segmento de 

combustíveis autorizados a recolher o imposto fora dos prazos 
convencionais 

Alterada lista de contribuintes credenciados autorizados a recolher o ICMS relativo 
à operação própria e à substituição tributária, nas operações de saídas de Etanol 

Hidratado Combustível (EHC), Etanol Anidro Combustível (EAC) e Etanol Outros 
Fins (EOF) com base no saldo devedor do imposto na apuração mensal do 

respectivo período, em substituição aos prazos de recolhimento convencionais 

estabelecidos no RICMS-MG/2002 . 
As alterações entram em vigor a contar de 14.04.2021.  

(Portaria SUFIS nº 85/2021 - DOE MG de 14.04.2021) 
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