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ATUALIZAÇÕES FEDERAIS 

 

ICMS Nacional - Divulgado o PMPF para gasolina C, diesel, GLP, 
querosene de aviação, AEHC e gás natural  

Foi divulgado o preço médio ponderado a consumidor final (PMPF) de gasolina C, 

diesel, gás liquefeito de petróleo (GLP), querosene de aviação, álcool etílico 

hidratado combustível (AEHC) e gás natural para as Unidades da Federação 

indicadas na tabela constante do Ato Cotepe/PMPF nº 21/2021 , com aplicação 
a contar de 16.06.2021. 

 

(Ato COTEPE/PMPF nº 21/2021 - DOU de 10.06.2021) 
 

Sped - Publicação da Versão 7.0.5 do Programa da ECF 

Publicado em 07/06/2021 

Versão 7.0.5 do Programa da ECF 

Foi publicada a versão 7.0.5 do programa da ECF, com as seguintes alterações:  

1 - Correção do problema no preenchimento dos dados do Bloco V - Derex. 

2 - Melhorias no desempenho do programa no momento da validação do arquivo 
da ECF. 

As instruções referentes ao leiaute 7 constam no Manual da ECF e no arquivo de 
Tabelas Dinâmicas, disponíveis no 

link http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/1644 . 
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-fiscal-ecf/sped-programa-

sped-contabil-fiscal 
 

ICMS Nacional - Publicado relação de contribuinte do ICMS para 
aplicação do tratamento diferenciado no processamento de gás natural  

Por meio do Ajuste Sinief nº 1/2021 , foi possibilitado a concessão de 
tratamento diferenciado aos contribuintes do ICMS industrial izadores ou autores 
da encomenda, para o processamento de gás natural.  

Neste sentido, o ato em questão relaciona os contribuintes em seu anexo único 

para util izarem o tratamento diferenciado para cumprimento de obrigações 
tributárias, relacionadas ao processamento de gás natural previsto no referido 

ajuste. 

(Ato COTEPE/ICMS nº 25/2021 - DOU de 08.06.2021) 
 

IR/CSL - Promulgada a convenção para eliminar a dupla tributação entre 
Brasil e Suíça 

http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/1644
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/sped-sistema-publico-de-escrituracao-digital/escrituracao-contabil-fiscal-ecf/sped-programa-sped-contabil-fiscal
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/sped-sistema-publico-de-escrituracao-digital/escrituracao-contabil-fiscal-ecf/sped-programa-sped-contabil-fiscal
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/sped-sistema-publico-de-escrituracao-digital/escrituracao-contabil-fiscal-ecf/sped-programa-sped-contabil-fiscal
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/sped-sistema-publico-de-escrituracao-digital/escrituracao-contabil-fiscal-ecf/sped-programa-sped-contabil-fiscal
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O Decreto nº 10.714/2021 promulgou a Convenção entre Brasil e Suíça para 
eliminar a dupla tributação em relação aos tributos sobre a renda, prevenir a 

evasão e a elisão fiscais e o Protocolo, firmados em Brasília, em 03.05.2018, na 

forma dos anexos a norma em referência.  
Os tributos atuais aos quais se aplicará a Convenção:  

a) no caso do Brasil: são o Imposto de Renda (IR) e a Contribuição Social sobre o 

Lucro (CSL); e 

b) no caso da Suíça: são os impostos sobre a renda federal, cantonal ou local 
(renda total, rendas recebidas, renda do capital, lucros industriais e comerciais , 

ganhos de capital e outros itens de rendimento),  

São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional atos que possam resultar em 

revisão da Convenção e do seu Protocolo, bem como os ajustes complementares 
que 

acarretem encargos ou compromissos gravosos ao pat rimônio nacional, nos 

termos do inciso I do caput do art.  49 da Constituição 

Federal ( CF/1988 ). 
 

(Decreto nº 10.714/2021 - DOU de 09.06.2021) 
 

 
 

ATUALIZAÇÕES ESTADUAIS 

ICMS/MG - Divulgado o montante global máximo de crédito acumulado 
passível de utilização para o mês de junho de 2021  

O montante global máximo de crédito acumulado de ICMS passível de 

transferência ou utilização relativamente ao mês de junho de 2021, é de R$ 
6.000.000,00. 

(Resolução SEF nº 5.472/2021 - DOE MG de 03.06.2021) 

 

ICMS/MG - Revogados vários modelos de documentos fiscais que foram 
substituídos pelo CT-e 

O Estado de Minas Gerais, por meio do ato legal em fundamento, promoveu várias 
alterações no RICMS-MG/2002. Estas modificações estão vinculadas à substituição 

de vários modelos de documentos fiscais utilizados na prestação de serviço de 

transporte, pelo CT-e e MDF-e. 

Foram revogados os seguintes modelos de documentos fiscais:  

a) Nota Fiscal de Serviço de Transporte, modelo 7;  

b) Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, modelo 8;  

c) Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas, modelo 9;  

d) Conhecimento Aéreo, modelo 10; 

e) Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas, modelo 11;  

f) Despacho de Transporte, modelo 17;  
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g) Manifesto de Carga, modelo 25;  

h) Relação de Despachos; 

i) Despacho de Cargas em Lotação;  

j) Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas.  

As revogações acabaram por impactar vários outros dispositivos legais, como por 

exemplo, o art. 222, IV, da Parte Geral do RICMS-MG/2002 , que define o que 
é carga fracionada. Com a nova redação, carga fracionada é aquela que 

corresponde a mais de um Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e. 
 

(Decreto nº 48.203/2021 - DOE MG de 10.06.2021) 
 

 

ICMS/RJ - Nova prorrogação no prazo de emissão da GNRE em lote pelo 
Portal de Pagamentos da Sefaz/RJ 

O Fisco estadual alterou novamente a Portaria SUAR nº  42/2020 , que 
estabeleceu o calendário de migração da emissão de GNRE para o Portal Nacional 

da GNRE, prorrogando o prazo relativo à emissão de GNRE em lote, da seguinte 

forma: 
a) de 19.11.2020 a 30.06.2021, a GNRE em lote poderá ser emitida no Portal 

GNRE ou no Portal de Pagamentos da Sefaz/RJ;  

b) a contar de 1º.07.2021, será desativada a emissão da GNRE em lote no Portal 
de Pagamentos da Sefaz/RJ.  

O ato ora publicado entrará em vigor na data da sua publicação em 09.06.2021.  

(Portaria SUAR nº 48/2021 - DOE RJ de 09.06.2021) 
 

ICMS/RJ - Prorrogado o período de ocorrência dos fatos geradores 
abrangidos e a data para apresentação de pedido de ingresso no PEP -
ICMS 

Foi publicado o ato em comento para prorrogar o período de ocorrência dos fatos 
geradores abrangidos e a data para apresentação de pedido de ingresso no PEP -

ICMS, de que trata a Lei Complementar nº  189/2020  . 
Sendo assim, poderá ingressar no PEP-ICMS, o contribuinte do imposto com 

débitos decorrentes de fatos geradores ocorridos até 31.12.2020, inscritos ou não 
em Dívida Ativa, excetuados os relativos à substituição tributária.  

Além disso, o pedido de ingresso ao programa poderá ser apresentado até 

31.08.2021. 

O ato em questão entra em vigor na data de sua publicação em 08.06.2021.  

(Lei Complementar nº 191/2021 - DOE RJ de 08.06.2021) 

 
 


