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ATUALIZAÇÕES FEDERAIS 

Processo Administrativo Fiscal - Receita Federal autoriza a 
disponibilização de dados não protegidos por sigilo fiscal por meio de 

fornecimento de réplicas, parciais ou totais  

A Portaria RFB nº 35/2021 incluiu o § 3º ao art. 6º da Portria RFB nº 
1.639/2016, a qual estabelece os procedimentos para a disponibilização de dados 

não protegidos por sigilo fiscal, constantes de base de dados da Secretaria da 

Receita Federal do Brasil (RFB) a órgãos e entidades da administração pública 
federal direta, autárquica e fundacional, nas hipóteses de que tratam o Decreto 

nº 8.789/2016  e a Portaria RFB nº 1.384/2016  
O disposotivo ora incluídol autorizada a disponibilização de dados por meio de 

fornecimento de réplicas, parciais ou totais,  até 31.12.2021, período em que o 
órgão ou entidade solicitante deverá adotar o mecanismo de comparti lhamento de 

dados por meio de rede permissionada Blockchain ou outro autorizado pela 
Coordenação-Geral de Tecnologia e Segurança DA Informação da Receita Federal 

do Brasil (Cotec). 
 

(Portaria RFB nº 35/2021  - DOU 1 de 20.05.2021) 
 

Tributos e Contribuições Federais - Revisão de Pronunciamentos Técnicos 
CPC 17 não contempla modificação ou adoção de métodos ou critérios 

contábeis, ou referida modificação ou adoção não produz efeitos na 
apuração dos tributos federais  

O Ato Declaratório Executivo COSIT nº 9/2021 declarou que a Revisão de 
Pronunciamentos Técnicos nº 17, emitida pelo Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis ( CPC ) e divulgada em 12.02.2021, não contempla modificação ou 
adoção de métodos ou critérios contábeis, ou referida modificação ou adoção não 
produz efeitos na apuração dos tributos federais.  

 

(Ato Declaratório Executivo COSIT nº 9/2021 - DOU de 19.05.2021) 
 

Administração Tributária - Receita Federal lança aplicativo de 
agendamento para atendimento presencial  

O objetivo é facilitar o agendamento dos serviços que ainda não podem ser 

realizados pela internet para atendimento presencial em uma das unidades da 
Receita Federal.  

Publicado em 17/05/2021 14h59 

Já está disponível para download gratuito nas lojas Google Play e Apple Store o 
aplicativo Agendamento da Receita Federal. O cidadão que quer solicitar um 

serviço no atendimento presencial da Receita Federal precisa agendar um  horário 
e poderá fazer o agendamento pelo aplicativo.  

Com o aplicativo de agendamento, é possível selecionar o serviço desejado e 

escolher a unidade mais próxima que atende o serviço desejado. A marcação da 

data e do horário é feita de forma simples: não é necessário fazer cadastro, basta 
informar o CPF ou CNPJ. Antes o contribuinte escolhia a unidade de atendimento 

sem saber se ela oferecia o serviço que precisava, causando transtorno ao 
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cidadão e aumento das filas no atendimento, o aplicativo de agendamento é uma 

solução para esses casos.  

Com o aplicativo, é possível ainda sincronizar o horário escolhido com a agenda 
pessoal, comparti lhar data e horário em outras mídias, visualizar no mapa a 

unidade de atendimento selecionada e traçar rotas até a unidade escolhida. 

Muitos serviços da Receita Federal já podem ser feitos de forma remota, em um 

dos canais de atendimento virtual. Para atendimento presencial é preciso que o 
cidadão agende o horário antes de comparecer na unidade.  

No atendimento presencial da Receita Federal você pode: 

- Inscrever e atualizar dados cadastrais de pessoa física;  

- Obter cópia de Declaração de Imposto de Renda (DIRPF) e rendimentos 

informados em DIRF; 
- Consultar dívidas e pendências de pessoa física e de MEI.  

- Parcelar débitos que não possam ser parcelados pela internet;  
- Emitir documentos de arrecadação que não possam ser emitidos pela internet; e  

- Entregar documentos, requerimentos, defesas e recursos que não possam ser 
apresentados pela internet  

 

Tributos e Contribuições Federais - Suframa regulamenta os 
procedimentos a serem observados pelas empresas com projetos 

industriais, que usufruem dos incentivos fiscais da ZFM 

A Portaria SUFRAMA nº 377/2021 regulamentou os procedimentos a serem 
observados pelas empresas com projetos industriais, que usufruem dos incentivos 

fiscais da Zona Franca de Manaus (ZFM), em função do retorno gradual e seguro 
das visitas, vistorias ordinárias e extraordinárias e inspeções técnicas às 

empresas beneficiárias de incentivos fiscais, relativas aos serviços de 

acompanhamento de projetos industriais, de acordo com a análise da necessidade 
e oportunidade, em razão das medidas de prevenção para o enfrentamento da 

situação de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 
da Covid-19, obedecendo a critérios técnicos.  

 
As novas regras estabelecidas no referido ato entram em vigor a partir de 

1º.06.2021 e produzirá efeitos até o término da declaração de emergênc ia em 

saúde pública, prevista na Portaria n° 188/GM/MS, de 2020.  

No mais, foi revogada a Portaria Suframa nº  445/2020 , que dispunha sobre o 

assunto. 
 

(Portaria SUFRAMA nº 377/2021 - DOU de 18.05.2021) 
 

e-Cac - Alterados os procedimentos para realização de serviço por meio 
de Processo Digital aberto no Centro Virtual de Atendimento  

O Ato Declaratório Executivo Cocad nº 5/2021 alterou o Ato Declaratório 

Executivo Cocad nº 3/2021 , que estabelece os procedimentos para rea lização 

de serviço por meio de Processo Digital aberto no Centro Virtual de Atendimento 
(e-CAC) e dispõe sobre o procedimento simplificado de atualização cadastral no 

Cafir. 

De acordo com as alterações ora introduzidas, devem ser realizadas via 
procedimento simplificado de atualização cadastral as seguintes operações:  
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a) operações cadastrais, no caso de falha técnica que impeça a realização da 

operação por um dos serviços digitais (serviço digital do sistema eletrônico online 
do CNIR ou do serviço digital do sistema Cafir - Coletor Web); 

b) desvinculação, no CNIR, de código cadastral vinculado a imóvel rural de 
terceiros. 

 

(Ato Declaratório Executivo Cocad nº 5/2021 - DOU 1 de 18.05.2021) 
 
 

 

 
 

 

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 desde 1º.04.2021 

Foram promovidas alterações na Portaria CAT nº 19/2021 , para atualizar 

determinados valores utilizados para base de cálculo da substituição tributária de 
sorvete e preparado para fabricação de sorvete em máquina, aplicáveis desde 

1º.04.2021. 
 

(Portaria CAT nº 31/2021  - DOE SP de 20.05.2021) 
 

ICMS/PR - Divulgada lista de preços mínimos nas operações 
interestaduais com produtos da pecuária,  a serem utilizados a partir de 

17.05.2021 

Foram fixados os valores mínimos para o cálculo do ICMS nas operações 

interestaduais com produtos da pecuária a serem observados a partir de 
17.05.2021. 

Foi revogada também, a partir da mencionada data, a Norma Procedimento Fiscal 

DRE nº 23/2021, que disciplinava esse mesmo assunto.  

 
Importante observar que os referidos valores, são atualizados e publicados 

frequentemente, devendo ser calculado sobre o valor da operação, quando esse 
for superior ao mínimo fixado em pauta.  

 

(Norma de Procedimento Fiscal DRE nº 29/2021 - DOE PR de 14.05.2021) 

 


