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ATUALIZAÇÕES FEDERAIS 

Processo Administrativo Fiscal - CARFf regulamenta a realização de 
julgamento não presencial  

 

Por meio da Portaria CARF nº 7.755/2021  , o Conselho de Administração de 
Recursos Fiscais (Carf) regulamentou a realização de reunião de julgamento não 

presencial, por videoconferência ou tecnologia similar, prevista no art. 53, §§ 1º , 

2º , 4º e 5º do Anexo II do Regimento Interno do CARF, bem assim de sessão 
extraordinária, por meio de videoconferência, para o julgamento da representação 

de nulidade de que trata o art. 80 do mesmo Anexo.  
Segundo a norma, a reunião de julgamento não presencial, prevista no § 2º do 

art. 53 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrati vo de Recursos 
Fiscais (RICARF), será realizada, no âmbito das Turmas Ordinárias e da Câmara 

Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por videoconferência ou tecnologia  

similar, e seguirá o mesmo rito da reunião presencial estabelecido nos artigos 56 
a 62 do Anexo II do RICARF. 

Para esse efeito, enquadram-se na modalidade de julgamento não presencial os 
processos cujo valor original seja de até R$ 36.000.000,00, assim considerado o 

valor constante do sistema e-Processo na data da indicação para a pauta, bem 

como os recursos, independentemente do valor do processo, cuja(s) matéria(s)  
seja(m) exclusivamente objeto de:  

a) súmula ou resolução do CARF; ou 
b) decisões transitadas em julgado do Supremo Tribunal Federal (STF) ou do 

Superior Tribunal de Justiça (STF), proferidas na sistemática da repercussão geral 
ou dos recursos repetit ivos, respectivamente.  

O processo indicado para reunião não presencial, que desatenda aos requisitos 

supramencionados será retirado de pauta pelo presidente da turma, para ser 
incluído em reunião de julgamento a ser agendada oportunamente.  

A norma em referência aplica-se exclusivamente às reuniões de julgamento 

realizadas a partir de 1º.08.2021, quando a Portaria CARF nº 690/2021 , 
que dispõe sobre o mesmo assunto, considerar -se-á revogada. 

 

(Portaria CARF nº 7.755/2021 - DOU de 01.07.2021) 

 

ICMS Nacional - Divulgada a NT nº 5/2020 versão 1.20 que cria e atualiza 

regras de validação 

Foi divulgada no Portal da Nota Fiscal Eletrônica, na aba "Documentos", opção 
"Notas Técnicas" a Nota Técnica (NT) nº 5/2020, versão 1.20, que cria e atualiza 

regras de validação, com pequenas correções no documento.  

O prazo previsto para a implementação das mudanças é: 

a) Implantação de Teste: 02.08.2021;  

b) Implantação de Produção: 04.10.2021.  

(Nota Técnica nº 5/2020, versão 1.20, Disponível em:  

https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/informe.aspx?ehCTG=false&Info

rme=KHjujjc0KKU=  

Acesso em: 02.07.2021) 

https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/informe.aspx?ehCTG=false&Informe=KHjujjc0KKU=
https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/informe.aspx?ehCTG=false&Informe=KHjujjc0KKU=
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Tributos e contribuições federais - Receita Federal traz esclarecimentos 
sobre a legislação tributária federal  

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

normas com esclarecimentos sobre a aplicação da legislação tributária federal:  

a) IRPF - Verbas indenizatórias por danos morais transmitidas por 

sucessão causa mortis - Não incidência (Solução de Consulta Cosit 

nº 109/2021 ): não incide Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF) 
sobre as verbas oriundas de ação judicial indenizatória por danos morais 

transmitidas por sucessão aos legitimados constantes do art.  12 , parágrafo 

único, da Lei nº 10.406/2002  ; 

 
b) Cofins-Importação - Adicional de alíquota da Cofins-Importação - 

Importação de peixes (Solução de Consulta Cosit 

nº 110/2021 ): inicialmente, o adicional de alíquota da Cofins -Importação 

estabelecido pelo § 21 do art.  8º da Lei nº 10.865/2004 , foi aplicável na 
importação de peixes e outros produtos classificados nas posições 03.03 e 03.04 

da Tipi no período compreendido entre 21.09.2012 e 07.03.2013, nos termos do 
Parecer Normativo Cosit nº 10/2014. Posteriormente, em razão da superveniência 

da Lei nº 13.670/2018 , cujo art. 2º alterou o § 21 do art.  8º da Lei 

nº 10.865/2004 , a partir de 1º.09.2018 até 31 .12.2020, a alíquota da Cofins -
Importação, ainda que inicialmente reduzida a zero, ficou acrescida de um ponto 

percentual na hipótese de importação dos referidos produtos;  
 

c) IRPF - Investidor estrangeiro não residente - Ganho de capital - 

Isenção (Solução de Consulta Cosit nº 111/2021  ): a pessoa física 

brasileira não-residente no País faz jus à isenção de rendimentos de ganho de 
capital auferidos por investidor estrangeiro não residente em País com Tributação 

Favorecida, nos termos da Lei nº  9.430/1996 (regime especial de tributação 
para investidores estrangeiros) a partir da data da saída definitiva, quando o 

momento da saída seja anterior a data criação da obrigação de apresentar 
Comunicação Definitiva de Saída do País (CDSD);  

 
d) IRRF - Remessas ao exterior a título de verba de passagem aérea na 

prestação de serviços - Caracterização de rendimentos (Solução de 

Consulta Cosit nº 114/2021  ): as remessas realizadas ao exterior a título de 
verba de transporte aéreo como uma das obrigações do contratante, em um 
contrato de prestação de serviços, têm a natureza jurídica de rendimentos pelos 

serviços prestados sujeitando-se à incidência do Imposto de Renda Retido na 

Fonte (IRRF) à alíquota de 25%; 
 

e) IRPF - Depósito não remunerado mantido em instituição financeira no 
exterior - Transferência do exterior para o Brasil (Solução de Consulta 

Cosit nº 115/2021  ): é tributável pelo Imposto de Renda, sob a forma de 
ganho de capital, o acréscimo patrimonial decorrente da variação cambial de 

depósito não remunerado auferido por ocasião da transferência do valor 
depositado para o Brasil, à alíquota de 15% para fatos geradores ocorridos até o 

ano-calendário de 2016 ou às alíquotas progressivas estabelecidas pelo 

art. 21 da Lei nº 8.981/1995  , para os fatos geradores ocorridos a partir do 
ano-calendário de 2017. Na hipótese de direitos adquiridos em moeda estrangeira 
com rendimentos auferidos originariamente em reais, o ganho de capital 

tributável corresponde à diferença positiva em reais entre o valor de alienação da 
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moeda depositada em conta não remunerada e o seu custo de aquisição - o valor 

originalmente depositado, sendo isenta a variação cambial apurada até 31 de 
dezembro do ano calendário anterior ao da transferência.  

 

(Soluções de Consulta Cosit nºs 109 , 110, 111, 114 e 115/2021 - DOU de 

01.07.2021) 
 

ICMS Nacional - Confaz divulga ato que trata de recolhimento do imposto 
de café destinado a contribuintes de diversos Estados  

O Confaz deu publicidade ao Ato Cotepe/ICMS nº  39/2021 que altera os Anexos 

I e IV do Ato Cotepe/ICMS nº 26/2016 , o qual divulga a relação de 
contribuintes em relação aos quais não se aplica o recolhimento do imposto no 

momento da saída interestadual de café em grão cru ou em coco, destinada a 
contribuintes dos Estados que especifica, nos termos do Protocolo ICMS 

nº 55/2013 . 
Este ato entra em vigor em 1º.07.2021.  

(Ato COTEPE/ICMS nº 39/2021 - DOU de 01.07.2021) 

 
 

 
 

 

ATUALIZAÇÕES ESTADUAIS 

Tributos Estaduais/SP - Divulgada tabela prática de juros de mora para 
débitos de ITCMD e de IPVA para julho/2021 

Foi divulgada a tabela prática para cálculo dos juros de mora aplicáveis, até 
30.07.2021, aos débitos do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de 

Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD) e do Imposto sobre a Propriedade de 

Veículos Automotores (IPVA).  

Para débitos vencidos desde 1º.01.1999, deve-se aplicar o coeficiente de juros 
correspondente ao mês de vencimento do débito.  

Quando o vencimento do débito ocorrer no últ imo dia útil do mês, deve -se aplicar 

o coeficiente correspondente ao mês do vencimento , deduzindo-se 0,0100. 

A tabela em questão não se aplica ao ICMS.  

(Comunicado DICAR nº 45/2021 - DOE SP de 02.07.2021) 
 

ICMS/MG - Alterada a relação de estabelecimentos enquadrados na 
categoria de distribuidor exclusivo de medicamentos de uso humano  

Alterada a relação dos estabelecimentos enquadrados na categoria de distribuidor 
exclusivo de medicamentos de uso humano, para efeitos de definição da base de 

cálculo do ICMS devido a título de substituição tributária, em cumprimento da 

exigência dos arts. 59 e 59-F do Anexo XV , do RICMS-MG/2002 . 

(Portaria SUTRI nº 1.078/2021 - DOE MG de 02.07.2021) 
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ICMS/RJ - Disciplinadas as regras para aquisição com isenção do 

imposto, de veículo automotor novo por pessoas portadoras de 
deficiência 

Através do ato em comento o Fisco fluminense disciplinou as regras e 
procedimentos para aquisição de veículo automotor novo com a isenção do ICMS, 

por pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental ou autistas, 
diretamente ou por intermédio de seu representante legal, conforme prevista no 

Convênio ICMS nº 38/2012 . 
Sendo assim, observadas as demais regras, destacamos:  

a) as pessoas portadoras das deficiências previstas no referido convênio, diretas 

ou indiretamente por meio de seus representantes legais, serão, doravante, 
denominadas "pessoas portadoras de deficiência";  

b) o pedido de reconhecimento do direito à isenção do ICMS para as pessoas 
portadoras de deficiência, domiciliadas na capital do Estado, deve ser efetuado 

por meio do Atendimento Digital RJ, disponibilizado no endereço eletrônico 
atendimentodigitalrj.fazenda.rj.gov.br, com a inclusão dos documentos previs tos 

na cláusula terceira do referido convênio e dos previstos na Resolução em 

comento, todos em formato PDF; 

c) o pedido de reconhecimento do direito à isenção do ICMS para as pessoas 
portadoras de deficiência, domiciliadas fora da capital do Estado, deve ser 

apresentado na Auditoria Fiscal Regional vinculada ao domicíl io do beneficiário da 
isenção, enquanto não disponibilizado o requerimento via Atendimento Digital RJ;  

d) a indicação dos condutores dos veículos deverá ser realizada no momento do 

requerimento, por meio: 

d.1) do Atendimento Digital RJ, sendo necessário o registro das informações em 

campo específico no próprio sistema, ficando dispensado do preenchimento do 
formulário do Anexo VI do referido convênio;  

d.2) do preenchimento do formulário do Anexo VI do referido convênio; 

e) a concessionária que der saída ao veículo com isenção do ICMS fica obrigada a 

consultar a autenticidade da Autorização Provisória no local próprio do sítio da 

Sefaz/RJ, antes da emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NF -e) de venda do veículo, 
quando for gerada pelo Atendimento Digital RJ. Caso contrário, a conferência da 

autenticidade de documento deve ser realizada conforme instruções contidas no 
próprio documento de autorização; 

f) após a aquisição do veículo, o beneficiário ou  seu representante legal deverá, 

obrigatoriamente, até o 15º dia úti l após a data da saída do veículo indicada no 

documento fiscal de venda, informar a chave de acesso da NF -e que acobertou a 
saída do veículo por intermédio de requerimento no Sistema Atend imento Digital; 

g) fica permitida a manutenção do crédito relativo ao ICMS da operação anterior 

referente ao veículo abrangido pela isenção, assim como o do serviço de 
transporte do mesmo. 

Ressalta-se que com essa publicação, fica revogada a Resolução Sefa z 

nº 591/2013 . 
O ato ora publicado entra em vigor na data de sua publicação em 02.07.2021, 

produzindo efeitos enquanto vigorar a isenção concedida pelo Convênio ICMS 

nº 38/2012 ou o que vier a substituí-lo. 

(Resolução SEFAZ nº 239/2021 - DOE RJ de 02.07.2021) 
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