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ATUALIZAÇÕES FEDERAIS 

e-CAC - Receita Federal publica novas regras sobre documentos digitais  

Instrução normativa dispõe sobre a entrega de documentos e a interação 
eletrônica em processos digitais e simplifica procedimentos.  

 

Publicado em 22/04/2021 08h30 
Processos Digitais 

A Receita Federal publicou na últ ima terça -feira a Instrução Normativa RFB nº 

2022 que regulamenta a entrega de documentos digitais e a tramitação de 
processos digitais. Com as novas regras, a entrega de documentos será realizada, 

obrigatoriamente, no formato digital e exclusivamente por meio do Portal e -CAC. 

Para Pessoas Físicas, Microempreendedores Individuais (MEI), Pessoas Jurídicas 

isentas, imunes ou não tributadas a regra é opcional e, portanto, ainda poderão 
entregar documentos nas unidades de atendimento presencial da Receita Federal. 

Já as empresas optantes pelo Simples Nacional somente poderão entregar 
documentos presencialmente quando o serviço de protocolo disponível no e -CAC 

exigir assinatura digital por meio de certificado digital emitido pela ICP-Brasil.  

Outra inovação é a extinção do termo "Dossiê Digital de Atendimento" (DDA) que 

passa a ser tratado unicamente como "Processo Digital". Acompanhando a 
simplificação dos procedimentos, também deixa de ser necessário o formulário 

Sodea (Solicitação de Dossiê Digital de Atendimento) para protocolar documentos 

em unidades de atendimento. O contribuinte precisa apenas apresentar os 
documentos específicos do serviço para que o servidor da Receita Federal realize 

a abertura do processo. 

Também não será mais necessário util izar o aplicativo SVA para validar os 
documentos digitais que se pretenda juntar a um processo digital. Basta que os 

documentos sejam assinados digitalmente para que possam ser recepcionados por 

um servidor da Receita Federal.  

ICMS Nacional - Confaz divulga ratificação de convênios que dispõem 
sobre benefícios fiscais  

Foram ratificados os Convênios ICMS nºs 38, 40 e 41/2021, que dispõem sobre 
benefícios fiscais, conforme segue:  

- Convênio ICMS nº 38/2021 - dispõe sobre a adesão dos Estados do Espírito 

Santo, de Goiás, do Maranhão, do Pará, do Rio de Janeiro e do Rio de Grande do 

Sul e altera o Convênio ICMS nº 66/2020 , que autoriza as Unidades da 

Federação (UF) que menciona a conceder isenção nas operações e prestações 
internas e de importação com mercadorias destinadas ao uso no âmbito das 

medidas de prevenção ao contágio, de enfretamento e de contingenciamento da 
pandemia da doença infecciosa viral respiratória causada pelo novo agentes do 

coronavírus (SARS-CoV-2), realizadas por órgão da administração pública estadual 

ou municipal, suas Fundações e Autarquias; 

- Convênio ICMS nº 40/2021 - dispõe sobre a adesão do Estado de São Paulo e 

altera o Convênio ICMS nº 63/2020 que autoriza as UF que menciona a 

conceder isenção do ICMS incidente nas operações e correspondentes prestações 
de serviço de transporte realizadas no âmbito das medidas de prevenção ao 

contágio e de enfrentamento à pandemia  causada pelo novo agente do 
Coronavírus (SARS-CoV-2); e 
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- Convênio ICMS nº 41/2021 - autoriza as UF que menciona a conceder isenção 
do ICMS incidente nas operações internas e de importação do exterior, bem como 

as correspondentes prestações de serviço de transporte, realizadas com oxigênio 

medicinal e autoriza as UF a conceder isenção do ICMS incidente nas operações e 
prestações do serviço de transporte interestaduais com oxigênio medicinal 

destinadas aos Estados que menciona.  
 

(Ato Declaratório CONFAZ nº 10/2021 - DOU de 22.04.2021) 
 

Simples Nacional - Adotado Pix para facilitar o dia a dia de mais de 16 
milhões de contribuintes 

Serpro implementa melhorias no sistema para facilitar a quitação do Documento 

de Arrecadação do Simples Nacional pelo novo meio de pagamento eletrônico  

por Comunicação do Serpro 

20 de abril de 2021 

A partir desta quinta-feira, 22, os mais de 16 milhões de contribuintes optantes 

pelo Simples Nacional já poderão recolher os tributos abrangidos no Documento 
de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) com o PIX, solução de pagamento 

instantâneo criada pelo Banco Central. O Serpro, empresa de inteligência em TI 

do governo federal, implementou melhorias tecnológicas no sistema de emissão 
do DAS do Portal do Simples Nacional para facilitar a quitação do tributo por meio 

de QR Code. 

O Simples Nacional é um regime de tributação especial da Receita Federal 
aplicável às microempresas (ME), empresas de pequeno porte (EPP) e ao 

microempreendedor individual (MEI). "Hoje temos mais de 11 milhões de MEI e 

mais de 5 milhões de empresas cadastradas nesse regime de tributação e que 
precisam quitar o DAS mensalmente e seguimos ampl iando nossas ações para que 

o processo de cumprimento de obrigações pelos empregadores seja cada vez mais 
simples, mais ágil" explica, André de Cesero, diretor de Relacionamento com 

Clientes do Serpro. "No âmbito da Receita Federal já é possível emitir o 

documento de arrecadação com QR Code de pagamento pelo PIX para eSocial 
doméstico (DAE), alguns DARF e agora será possível para todo Simples Nacional 

(DAS)", completa. 

A possibil idade de quitação por meio do QR Code do PIX também contemplará os 
DAS emitidos para os contribuintes que tiveram seus pedidos de parcelamento 

deferidos, facilitando o pagamento a qualquer hora e qualquer dia da semana e 

em qualquer banco que ofereça esta opção de pagamento, independente de ser 
ou não um banco habil itado para recebimento de DAS. A emissão da guia é feita 

do mesmo jeito. Não houve alteração no procedimento para o contribuinte.  

Como pagar a guia DAS usando o PIX 
O Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) deve ser emitido pelo 

empregador diretamente no Portal do Simples Nacional ou pelo app MEI , versões 

iOS (App Store) e Android (Google Play), destinado ao Microempreendedor 
Individual. 

Ao emitir o documento, será gerado também um QR Code, automaticamente, na 
guia de pagamento. Com o QR Code, o empregador pode efetuar o pagamento, 

não sendo necessária nenhuma outra ação adicional por parte do usuário.  
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O que é o Simples Nacional?  

O Simples Nacional é o nome abreviado do "Regime Especial Unificado de 
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas 

de Pequeno Porte". Trata-se de um regime comparti lhado de arrecadação, 
cobrança e fiscalização de tributos aplicáve l às Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte, previsto na Lei Complementar nº  123 , de 14 de dezembro de 
2006, além de Microempreendedor Individual.  

Abrange a participação de todos os entes federados (União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios) e unifica o pagamento de diversos tributos tais como 

Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 
(Cofins), Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre 

Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação (ICMS) e Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS).  

 
 

 
 

ATUALIZAÇÕES ESTADUAIS 

ICMS/MG - Alterado o RICMS-MG/2002 relativamente a isenção na 
entrada de vacinas e seus insumos 

Foi alterado item do Anexo I do RICMS-MG/2002 , o qual trata da isenção do 
ICMS na entrada, decorrente de importação do exterior, realizada pela Fundação 

Oswaldo Cruz e pela Fundação Ezequiel Dias, de vacinas e dos insumos 

(concentrados virais e/ou bacterianos) destinados à sua produção.  
 

(Decreto nº 48.181/2021 - DOE MG de 21.04.2021) 

ICMS/MG - Alteradas disposições sobre emissão de documentos fi scais 
eletrônicos e carta de correção 

O Estado de Minas Gerais promoveu uma série de alterações que impactarão na 
emissão de documentos fiscais eletrônicos e também nas restrições de uti lização 

da carta de correção, pelos contribuintes. Entre as alterações destacamos sobre a 

NF-e: 

a) atendendo ao leiaute atual estabelecido no "Manual de Orientação do 
Contribuinte (MOC)" - deverão ser informados: 

a.1) a identificação ou CNPJ do intermediador ou agenciador da transação 

comercial realizada em ambiente virtual ou presencial;  

a.2) os códigos cEAN e cEANTrib da NF-e em conformidade com o disposto no 

Ajuste SINIEF 07/2005 , quando o produto comercializado possuir código de 
barra GTIN (Numeração Global de Item Comercial);  
a.3) as informações descritas nos campos cEAN e cEANTrib deverão ser validadas 

pelos sistemas de autorização da NF-e a partir das informações contidas no 

Cadastro Centralizado de GTIN, conforme previsto no Ajuste SINIEF  07/2005  ; 
a.4) deverá conter o Código de Regime Tributário - CRT de que trata o Anexo III 
do Convênio s/nº, de 15/1970 (exigência prevista para ter início em janeiro de 

2022); 

b) "Registro de Saída": 
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b.1) caso as informações relativas à data, à hora de saída e ao transporte não 

constarem do arquivo XML da NF-e, o contribuinte deverá comunicar estes dados 
do documento por meio do "Registro de Saídas";  

b.2) o registro deverá ser assinado pelo emitente com assinatura digital 

certificada por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas 

Brasileira - ICP-Brasil, contendo o número do CPF ou CNPJ de qualquer dos 
estabelecimentos do contribuinte, a fim de garantir a autoria do documento 

digital; 

b.3) a transmissão poderá ser realizada por meio de software desenvolvido ou 
adquirido pelo contribuinte ou por meio do Sistema Integrado de Administração 

da Receita - SIARE, módulo Registro de Saída - NF-e.". 

Outra adaptação importante realizada na legislação mineira que envolve a NF-e 

diz respeito ao emitente ou destinatário da NF-e, que poderão realizar o evento 
"Ator interessado na NF-e Transportador" para permissão ao download da NF-e 

pelos transportadores envolvidos na  

Observar que a "SEF" poderá suspender ou bloquear o acesso ao ambiente 
autorizador da NF-e ao contribuinte que praticar, mesmo que de maneira não 

intencional, o consumo indevido de tal ambiente em desacordo com os padrões 

estabelecidos no MOC, nos seguintes termos:  

a) o acesso ao ambiente autorizador será restabelecido automaticamente ao fim 
do prazo da suspensão; 

b) no caso de aplicação reiterada de suspensões, conforme especificado no MOC, 

a SEF poderá determinar o bloqueio do acesso ao ambiente autorizador;  

c) no caso de bloqueio, o restabelecimento do acesso ao ambiente autorizador 

dependerá de liberação realizada na forma e no prazo estabelecidos em portaria 
da "Superintendência de Arrecadação e Informações Fiscais - SAIF." 

Também foram promovidas alterações relacionados ao evento "EPEC", 

cancelamento e consulta da NF-e. 

No tocante a utilização da "Carta de Correção" como instrumento para solucionar 

erro ocorridos na emissão do documento fiscal, ficou convencionado que é vedada 
a comunicação por carta para: 

a) corrigir valores ou quantidades;  

b) substituir ou suprimir a identificação das pessoas consignadas no documento 

fiscal, da mercadoria ou do serviço e da data de emissão ou de saída da 

mercadoria; 

c) corrigir campos da nota fiscal de exportação informados na Declaração Única 
de Exportação - DU-E (novidade); e 

d) incluir ou alterar parcelas de vendas a prazo (novidade).  

Foi alterado o "caput" do art. 53-C, do Anexo V , do RICMS-MG/2002 , que 

dispõe sobre as hipóteses de emissão da "Nota Fiscal Avulsa Eletrônica - NFA-e, 
tendo sido incluído a designação de modelo - modelo 55. 

Referente ao CT-e e o cancelamento do comprovante de entrega do CT-e estes 
serão registrados de forma automática pela propagação do registro do evento 

correspondente relacionado em um CT-e que referência a NF-e. 
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Estas alterações entram em vigor a contar de 21.04.2021, exceto no tocante ao 

CRT de que trata o Anexo III, do Convênio s/nº, de 15/1970 que tem exigência 
prevista para ter início em janeiro de 2022.  

(Decreto nº 48.179/2021 - DOE MG de 21.04.2021) 


