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ATUALIZAÇÕES FEDERAIS 

Tributos e Contribuições Federais - Receita Federal traz esclarecimentos 
sobre a legislação tributária federal  

A Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) divulgou as seguintes normas com 

esclarecimentos sobre a aplicação da legislação tributária federal:  

a) Cofins/PIS-Pasep - Venda de amendoim em casca realizada por pessoa 

jurídica que exerça atividade agropecuária, a ser utilizado, pelo 
respectivo adquirente, como insumo na fabricação de paçoca, pasta e 

óleo de amendoim (Solução de Consulta Cosit nº 81/2021  ): A venda de 
amendoim em casca, classificado no código 1202.41.00 da Nomenclatura Comum 

do Mercosul (NCM), realizada por pessoa jurídica que exerça atividade 
agropecuária, a ser utilizado, pelo respectivo adquirente, como insumo na 

fabricação de paçoca, pasta e óleo de amendoim, não está sujeita à suspensão do 

pagamento da contribuição para o PIS-Pasep e a Cofins, visto que estes três 
últimos produtos não se encontram elencados na legislação concessiva desse 

benefício fiscal. Por outro lado, está reduzida a zero a alíquota da contribuição 
para o PIS-Pasep e a Cofins incidente sobre a receita bruta da venda, no mercado 

interno, de sementes de amendoim destinadas a plantio, em conformidade com o 

disposto na Lei nº 10.711/2003  , o que não impede a manutenção, pelo 

vendedor, dos créditos ordinários (básicos) vinculados à operação, desde que 
apurados nos termos da legis lação pertinente; 

 
b) Tributos e Contribuições Federais - Repetro-Idustrialização - 

Fabricação de produtos finais e prestação de serviços - Requisitos para a 

fruição do benefício (Solução de Consulta Cosit nº 82/2021  ) - fica 
esclarecido que: 

b.1) a empresa fabricante de produtos finais de que trata o § 8º do art.  458 do 

Decreto nº 6.759/2009 , habilitada no Repetro-Industrialização, nos moldes do 

artigo 6º da Lei nº 13.586/2017 , que uti lizar os produtos finais por ela 
produzidos diretamente nas atividades de exploração, de desenvolvimento e de 

produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos, tal 

como definido nas Leis nº 9.478/1997, nº 12.276/2010, e nº 12.351/2010, seja 
em operações próprias ou na prestação de serviços a terceiros habilitados no 

Repetro-Sped, possui o requisito legal para pleitear o aproveitamento do benefício 
de suspensão de impostos e contribuições federais do sobredito regime especial 

nas aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de 
embalagem empregados no processo produtivo;  

b.2) o emprego dos aludidos produtos finais nas atividades de pesquisa e de lavra 

das jazidas de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos por 
parte da fabricante, seja em operações próprias ou na prestação de serviços a 

terceiros habilitados no Repetro-Sped, enseja a extinção do regime, convertendo 
a suspensão em alíquota de 0%, quanto à Contribuição para o PIS -Pasep, à 

Cofins, ao PIS-Pasep-Importação e à Cofins-Importação e isenção quanto ao 

Imposto de Importação (II) e ao Imposto sobre Produtos Industrial izados (IPI), 
desde que obedecidos aos prazos e às demais regras estabelecidos na legislação;  

 
c) IRPF - Ganho de capital apurado na alienação de bens ou direitos e na 

liquidação ou resgate de aplicações financeiras, adquiridos, a qualquer 

título, em moeda estrangeira (Solução de Consulta Cosit nº 84/2021 ) - 

fica esclarecido que: 
c.1) o ganho de capital apurado na alienação de bens ou direitos e na liquidação 
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ou resgate de aplicações financeiras, adquiridos, a qualquer título, em moeda 

estrangeira, é tributado pelo imposto sobre a renda da pessoa física em 

conformidade com o disposto no art.  24 da Medida Provisória nº 2.158-

35/2001 ; 
c.2) é isento do imposto sobre a renda o ganho de capital auferido no resgate 
e/ou alienação de cotas de ETFs (Exchange Traded Funds) realizada em bolsa de 

valores no exterior, por residente no Brasil, quando o total dos valores dessas 

operações financeiras em determinado mês for igual ou inferior a R$ 35.000,00;  
c.3) o l imite de R$ 35.000,00 deve ser considerado em relação à soma dos valores 

de alienações e resgates, realizados no exterior em determinado mês, de ETFs, 
tanto vinculados a índices de renda fixa, quanto vinculados a índices de renda 

variável, por serem considerados bens ou direitos da mesma natureza 

(instrumentos financeiros negociados em bolsa de valores no exter ior); 
c.4) caso o valor total dos resgates e das alienações em bolsa de valores no 

exterior de ETFs e de outros instrumentos financeiros negociados em bolsa de 
valores no exterior ultrapassem, em determinado mês, o limite de R$ 35.000,00, 

todo o ganho de capital sofrerá a incidência do IRPF;  
 

d) IRPF - Valor pago ao curador proporcionalmente à importância dos 

bens administrados - Incidência (Solução de Consulta Cosit 

nº 85/2021  ): o valor pago ao curador proporcionalmente à importância dos 
bens administrados possui nítida feição remuneratória. Configura acréscimo 

patrimonial, uma vez que representa riqueza nova que ingressa no patrimônio do 

curador em razão do trabalho, do esforço, tempo e dedicação despendidos no 
exercício de seu múnus, estando, portanto, sujeito à incidência do Imposto sobre 

a Renda da Pessoa Física; 
 

e) IRPF - Retenção na fonte - Valores recebidos por ministro de confissão 

religiosa e por membro de instituto de vida consagrada sob a forma de 
pagamento de plano de saúde pela entidade religiosa (Solução de 

Consulta Cosit nº 87/2021 ): os valores recebidos por ministro de confissão 
religiosa e por membro de instituto de vida consagrada sob a forma de 

pagamento de plano de saúde pela entidade religiosa estão sujeitos a incidência 
do IRPF retido na fonte haja vista a verba não se enquadrar como isenta e o 

beneficiário não gozar de imunidade ou isenção. A simples interposição de 
associação pela entidade religiosa para contratar, indiretamente, plano de saúde 

para os seus ministros de confissão religiosa, não afasta a relação de caráter 

laboral entre os referidos ministros e a entidade religiosa e tampouco a 
responsabilidade da entidade religiosa pela retenção do Imposto sobre a Renda;  

 
f) IRPJ - Mudança de controle societário e de ramo de atividade - Baixa 

do saldo dos prejuízos fiscais (Solução de Consulta Cosit 

nº 90/2021  ): na hipótese de ocorrência cumulativa de modificação do controle 

societário e do ramo de atividade, a pessoa jurídica deverá baixar, na parte B do 
e-Lalur, o saldo dos prejuízos fiscais, não mais sendo possível sua uti lização para 

fins de compensação; 

 
g) IRPJ/CSL - Momento do reconhecimento da receita decorrente de 

crédito de decisão judicial relativo a indébito tributário (Solução de 
Consulta Cosi nº 92/2021): Os créditos decorrentes de decisões judiciai s 

transitadas em julgado relativos a tributos pagos indevidamente devem ser 
reconhecidos na determinação do lucro real e do resultado ajustado no período de 

apuração em que ocorrer a sua disponibil idade jurídica;  
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h) IRRF - Acordo para evitar dupla tributação Brasil e Holanda - 

Remuneração de serviços técnicos e de assistência técnica - Incidência 

(Solução de Consulta Cosit nº 97/2021  ): a remessa de valores para 

pagamentos de serviços técnicos e deassistência técnica prestados por empresas 
situadas no Reino dos Países Baixos (Holanda), independentemente de 

pertencerem ao mesmo grupo econômico da contratante no Brasil, deve sofrer 
retenção na fonte de Imposto sobre a Renda, à alíquota de 15%, nos termos do 

Acordo para Evitar a Dupla Tributação firmado com o Brasil e o Reino dos Países 
Baixos; 

 

i) IRPF - Doação em adiantamento de legítima de cotas de fundo fechado 

de ações (Solução de Consulta Cosit nº 98/2021 ): a doação em 

adiantamento de legít ima de cotas de fundo fechado de investimento em ações 
não resulta em resgate das referidas cotas e deve seguir as regras tributárias do 

ganho de capital de bens e direi tos, quando efetuada para beneficiário pessoa 
física, observando-se que: 

i.1) caso a doação em adiantamento de legít ima seja efetuada por valor superior 
ao valor constante da DIRPF do doador, a diferença positiva entre esses valores 

configurará ganho, tributado pelo Imposto sobre a Renda à alíquota de 15%, 

devendo o IR ser retido e recolhido pelo doador, caso seja efetuada pelo valor 
constante da DIRPF do doador, não haverá IR a pagar, nesse momento;  

i.2) o donatário deve informar, em sua DIRPF, as cotas de  fundo fechado de 
investimento de ações recebidas pelo valor da transferência;  

 

j) IRRF - Conversão para investimento estrangeiro direto - Ganho de 

capital (Solução de Consulta Cosit nº 99/2021  ): na conversão do 
investimento estrangeiro no mercado financeiro e de capitais (investimento de 

portfólio), especificamente ações negociadas na bolsa de valores, para o 

investimento estrangeiro direto, os ganhos de capital apurados nesta conversão 

enquadram-se no art. 81 , § 1º da Lei nº 8.981/1995 , em conjunto com o 

art. 16 da Medida Provisória nº 2.189-49/2001 , não sofrendo incidência do 

Imposto sobre a Renda, desde que obedecidas as normas emitidas pelo Conselho 
Mometário Nacional (CMN) e que não seja realizada por investidor residente ou 

domiciliado em país ou dependência de tributação favorecida, nos termos do 

art. 24 da Lei nº 9.430/1996  . A partir do registro desse novo investimento 

como investimento estrangeiro direto, passam a vigorar, quanto a ele, as normas 
relativas à tributação pelo Imposto sobre a Renda dos eventuais ganhos de 

capital. 

 

(Soluções de Consulta Cosit nºs 81 , 82, 84, 85, 87, 88, 90, 92, 97, 98 e 99/2021 
- DOU 1 de 24.06.2021) 

 

ICMS Nacional - Alterado ato que traz instruções para o controle de 
operações interestaduais com combustíveis sob o regime de substituição 
tributária 

Foi alterado o Ato Cotepe/ICMS nº 21/2021 , o qual altera o Ato Cotepe/ICMS 

nº 13/2014 , que aprovou o manual de instruções para o controle de operações 
interestaduais com combustíveis derivados de petróleo, álcool etíl ico anidro 

combustível (AEAC), biodiesel - B100 e gás liquefeito derivado de gás natural 

(GLGN), mediante a revogação do art. 4º do referido Ato Cotepe/ICMS 

nº 21/2021 , a seguir transcrito: 
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"Art. 4º O Ato Cotepe ICMS nº 13/2014 será consolidado em texto único, nos 

termos vigentes em 31 de maio de 2021, com as modificações feitas por este ato 
e as eventualmente rea lizadas até final de junho de 2021, e esta consolidação 

deverá ser publicada no Diário Oficial da União até 30 de junho de 2021.  

§ 1º A consolidação referida no caput desta cláusula deverá ser submetida à 

apreciação da COTEPE/ICMS antes da publicação.  

§ 2º A partir da publicação do Ato COTEPE/ICMS nº 13/2014 consolidado, de 
que trata o caput, as modificações do referido ato passarão a ser anotadas no seu 
texto consolidado com as respectivas disponibilizações no sít io eletrônico do 

CONFAZ." 

O Ato Cotepe/ICMS em fundamento entra em vigor em 23.06.2021. 

(Ato COTEPE/ICMS nº 32/2021 - DOU de 23.06.2021) 
 

ICMS Nacional - Alterado ato que dispõe sobre as especificações do 
período transitório para informações relativas ao transporte de gás 

natural pelo sistema dutoviário 

Foi alterado o Ato Cotepe/ICMS nº 58/2019 que dispõe sobre as especificações, 
no período transitório, para informações sobre o transporte de gás natural pelo 

sistema dutoviário, com efeitos a partir de 1º.07.2021.  
Assim, durante o período transitório os remetentes, destinatários e 

transportadores, disponibilizarão as informações consolidadas, em planilhas 
eletrônicas, até o 25º dia do 2º mês subsequente ao da competência, por meio de 

repositório de dados no endereço eletrônico a ser disponibilizado pela Secretaria 

de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro (Sefaz/RJ).  

O ato em fundamento entra em vigor em 23.06.2021, produzindo efeitos a partir 
de 1º.07.2021. 

(Ato COTEPE/ICMS nº 31/2021 - DOU de 23.06.2021) 

 

Trabalhista/Tributária/Previdenciária - Definidos códigos da CNAE para 

setor de eventos em virtude do Perse 

O Ministro de Estado da Economia definiu, na forma dos Anexos I e II, os códigos 

da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) que se consideram 
setor de eventos nos termos do disposto no § 1º do art. 2º da Lei 

nº 14.148/2021 , que estabeleceu ações emergenciais e temporárias 
destinadas a este setor, para compensar os efeitos decorrentes das medidas de 

isolamento ou de quarentena realizadas para enfrentamento da pandemia da 
Covid-19, instituindo o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos 

(Perse). 
Consideram-se pertencentes ao setor de eventos as pessoas jurídicas, inclusive 

entidades sem fins lucrativos, que exercem as seguintes atividades econômicas, 

direta ou indiretamente: 

I - realização ou comercialização de congressos, feiras, eventos esportivos, 
sociais, promocionais ou culturais, feiras de negócios, shows, festas, festivais, 

simpósios ou espetáculos em geral, casas de eventos, buffets sociais e infantis, 
casas noturnas e casas de espetáculos;  

II - hotelaria em geral;  
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III - administração de salas de exibição cinematográfica; e  

IV - prestação de serviços turísticos (art.  21 da Lei nº 11.771/2008 ). 

(Portaria ME nº 7.163/2021 - DOU de 23.06.2021) 

 
 

 

ATUALIZAÇÕES ESTADUAIS 

ICMS/SP - Divulgada a base de cálculo da substituição tributária de 
medicamentos, a ser utilizada a partir de 1º.10.2021  

Foi estabelecida a base de cálculo do ICMS, a ser uti lizada a partir de 1º.10.2021, 
para fins de retenção e pagamento do imposto relativo às saídas subsequentes de 

medicamentos de uso humano e outros produtos farmacêuticos.  

Os referidos produtos, estão sujeitos ao regime de substituição tributária devendo 

com relação à base de cálculo do ICMS-ST observar que: 

a) tratando-se de medicamentos, listados no Anexo Único da Portaria, aplica -se o 
Preço Médio Ponderado a Consumidor Final (PMPF).  

b) tratando-se de medicamentos, que não possuam PMPF indicado no referido 

Anexo Único, o preço praticado pelo sujeito passivo, incluídos os valores 

correspondentes a frete, carreto, seguro, impostos e outros encargos transferíveis 
ao adquirente, acrescido do valor adicionado calculado mediante a multiplicação 

do preço praticado pelo Índice de Valor Adicionado Setorial (IVA -ST). 

Por fim, foi revogada a Portaria CAT nº 94/2017 , que disciplinava esse 
assunto. 

(Portaria CAT nº 40/2021  - DOE SP de 24.06.2021) 
 

ICMS/SP - Alteradas isenções com insumos cirúrgicos, medicamentos e 
altera procedimento com pilhas e baterias usadas  

Foram promovidas alterações no Regulamento do ICMS, com efeitos retroativos à 

1º.06.2021, no que corresponde a:  

a) relacionar expressamente os equipamentos e insumos utilizados em cirurgias, 

que serão beneficiados com a isenção prevista no art. 14 do Anexo I; e  

b) relacionar expressamente os fármacos e medicamentos util izados no 
tratamento de câncer, que serão benef iciados com a isenção prevista no art. 94 

também do Anexo I. 

Outrossim, foram revogadas a obrigatoriedade da emissão de Nota fiscal, nas 
operações com pilhas e baterias usadas, previstas no §2º do art. 119 do Anexo I 

do Regulamento: 

a) diariamente, para documentar o recebimento desses produtos; e  

b) para documentar a remessa destes produtos coletados (pilhas e baterias 

usadas) aos respectivos fabricantes ou importadores ou a terceiros repassadores.  

(Decreto nº 65.813/2021 - DOE SP de 24.06.2021) 
 

 


