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ATUALIZAÇÕES FEDERAIS 

Sped - Retenções do Imposto de Renda e das contribuições sociais não 
serão informadas na EFD-Reinf 

A Instrução Normativa RFB nº 2.043/2021  , dispõe sobre a Escrituração Fiscal 
Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf), e revogou 
integralmente a Instrução Normativa RFB nº 1.701/2017 e suas alterações, 
que dispunham sobre o assunto. 
Entre as disposições ora introduzidas, destacamos que deixam de estar obrigados 
a apresentar as informações na EFD-Reinf, quanto aos tributos relacionados a 
seguir: 

a) as pessoas jurídicas responsáveis pela retenção do PIS -Pasep, da Cofins e da 
CSL, referidas nos arts. 30 e 34 da Lei nº 10.833/2003 , e o art. 64 da Lei 

nº 9.430/1996 ; 
b) as pessoas jurídicas e físicas que pagaram ou creditaram rendimentos sobre os 
quais haja retenção do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), por si ou 
como representantes de terceiros. 
(Instrução Normativa RFB nº 2.043/2021  - DOU - Edição Extra de 13.08.2021) 
 
 

ICMS Nacional - Alterada a relação de contribuintes credenciados a 
usufruir benefícios fiscais relacionados às atividades com petróleo e gás 
natural 

Foi alterado o Ato Cotepe/ICMS nº 5/2020 que divulga a relação de 

contribuintes credenciados pelas Unidades da Federação a usufruir dos benefícios 
fiscais previstos no Convênio ICMS nº 3/2018 , o qual dispõe sobre a isenção e 
a redução de base de cálculo em operação com bens ou mercadorias destinadas 
às atividades de pesquisa, exploração ou produção de petróleo e de gás natural . 
Este ato entra em vigor em 17.08.2021.  

(Ato COTEPE/ICMS nº 51/2021 - DOU de 17.08.2021) 
 
 
 

ATUALIZAÇÕES ESTADUAIS 

ICMS/PR - Fixados valores mínimos para o cálculo do ICMS nas operações 
interestaduais no setor de pecuária 

Foram fixados os valores que deverão serem utilizado como base de cálculo do 
ICMS, nas operações interestaduais com os produtos de pecuária que especifica.  

Porém, imposto será calculado sobre o valor da operação, quando esse for 
superior ao mínimo fixado em pauta. 

Os valores, que entram em vigor a partir de 18.08.2021, constantes do anexo 
único do ato legal que fundamenta esta notícia são:  
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GADO BOVINO PARA ABATE 

DESCRIÇÃO UNIDADE VALOR - R$ 

Macho para abate acima de 36 meses Cabeça 5.678,69 

Macho para abate acima de 24 até 36 meses Cabeça 5.064,28 

Macho para abate acima de 12 até 24 meses Cabeça 4.638,87 

Fêmea para abate acima de 36 meses Cabeça 4.401,92 

Fêmea para abate acima de 24 até 36 meses Cabeça 4.061,89 

Fêmea para abate acima de 12 até 24 meses Cabeça 3.525,70 

GADO BOVINO PARA RECRIA/ENGORDA 

DESCRIÇÃO UNIDADE VALOR - R$ 

Fêmea registrada acima de 36 meses Cabeça 9.011,39 

Fêmea registrada acima de 24 até 36 meses Cabeça 8.275,91 

Fêmea registrada de 12 a 24 meses Cabeça 7.011,92 

Macho registrado acima de 36 meses Cabeça 13.344,85 

Macho registrado acima de 24 até 36 meses Cabeça 12.249,63 

Macho registrado de 12 a 24 meses Cabeça 9.829,95 

Macho para cria/recria acima de 36 meses Cabeça 5.239,63 

Macho para cria/recria acima de 24 até 36 
meses 

Cabeça 4.557,48 

Macho para cria/recria acima de 12 até 24 
meses 

Cabeça 3.836,21 

Macho para cria/recria de 6 a 12 meses Cabeça 2.850,48 

Fêmea para cria/recria acima de 36 meses Cabeça 4.251,89 

Fêmea para cria/recria acima de 24 até 36 
meses 

Cabeça 3.780,40 

Fêmea para cria/recria acima de 12 até 24 
meses 

Cabeça 3.023,60 

Fêmea para cria/recria de 6 a 12 meses Cabeça 2.324,22 
   

 
(Norma de Procedimento Fiscal DRE nº 46/2021 - DOE PR de 18.08.2021) 
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