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ATUALIZAÇÕES FEDERAIS 

ICMS Nacional - Alterada a relação de contribuintes que operam no 
transporte de gás natural por meio do gasoduto 

Foi alterado o Anexo Unico do Ato Cotepe/ICMS nº 2/2020 , no campo 
correspondente ao Estado do Mato Grosso do Sul, cujo ato divulga relação de 
contribuintes remetentes, destinatários e prestadores de serviço de transporte de 
gás natural, que operam por meio do gasoduto. 
O ato em fundamento entra em vigor em 31.08.2021. 

(Ato COTEPE/ICMS nº 54/2021 - DOU de 31.08.2021) 
 

Coaf - Novas disposições sobre o Sistema Eletrônico de Informações 
(SEI) e veiculação de publicações no Boletim de Serviço Eletrônico do 
Coaf (BS/Coaf)  

A partir de 1º.10.2021, entram em vigor as novas disposições sobre o uso do 
Sistema Eletrônico de Informações (SEI), para gestão eletrônica de documentos e 
autos digitais no âmbito do Conselho de Controle de Atividades Financeiras 
(Coaf), bem como para a veiculação de publicações no Boletim de Serviço 
Eletrônico do Coaf, o BS/Coaf. 
Entre as disposições ora introduzidas, destacamos: 

a) SEI: a consulta a registros, documentos ou autos digitais constantes no 
SEI/Coaf deve ser preferencialmente viabilizada para quem de direito, a critério 
do Coaf, observada a legislação pertinente, por endereço eletrônico 
disponibilizado no portal do Coaf na internet, inclusive para efeito de formalização 
da ciência de atos ou documentos e de concessão de vistas em sede de PAS; 
 
b) BS/Coaf: as publicações no BS/Coaf, adotadas para os efeitos da legislação 
aplicável, inclusive os da Lei nº 9.784/1999 , e da Lei nº 4.965/1966 , 
devem ser veiculadas pelo SEI/Coaf e podem ter por objeto, quando cabível 
publicação: 
b.1) pautas ou outras informações relacionadas a sessões do Plenário do Coaf; 
b.2) decisões ou outros atos relativos a PAS em trâmite no Coaf para os quais a 
legislação não exija comunicação ou publicação por meio distinto; 
b.3) atos administrativos, inclusive normativos, de caráter estritamente interno ao 
Coaf; 
b.4) mera reprodução de conteúdo já publicado no órgão oficial competente; ou 
b.5) conteúdo de cunho informativo relacionado à atuação do Coaf ou a assuntos 
correlatos. 
A utilização do BS/Coaf torna dispensável a publicação ou a comunicação por 
outro meio, inclusive pelo Diário Oficial da União (DOU), salvo em hipóteses em 
que a legislação o exija. 

No mais, foi revogada a Portaria Coaf nº 10/2017 , que dispunha sobre o 
assunto. 
 
(Portaria COAF nº 13/2021 - DOU de 31.08.2021) 
 

ICMS Nacional - Revogada autorização para disponibilização de 
informações sobre NF-e por terceiros a partir de 1º.12.2021 
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Por intermédio do ato em fundamento, foi alterada a Portaria RFB 
nº 2.189/2017 , que autoriza o Serviço Federal de Processamento de Dados 
(Serpro) a disponibilizar acesso, para terceiros, dos dados e informações que 
especifica. 
Nesse sentido, foi revogada a autorização para disponibilização de acesso ao 
conjunto de dados e informações relativos à Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) por 
terceiros a partir de 1º.12.2021. 

Por outro lado, Anexo Unico da Portaria RFB nº 2.189/2017 , foi substituído 
pelo Anexo Unico da Portaria RFB nº 62/2021 . 
Esta Portaria entra em vigor em 1º.09.2021. 

(Portaria RFB nº 62/2021 - DOU de 01.09.2021) 
 
 
 
 

ATUALIZAÇÕES ESTADUAIS 

ICMS/SP - Divulgados os valores da base de cálculo da substituição 
tributária de sorvete e preparado para fabricação de sorvete em máquina 

Foram divulgados os valores de base de cálculo da substituição tributária de 
sorvete e preparado para fabricação de sorvete em máquina, que entrarão em 
vigor a partir de 1º.09.2021. 

Alguns valores foram alterados e foram acrescentados valores na Coluna 
"Granpalatto", da tabela de preços em reais. 

(Portaria CAT nº 63/2021 - DOE SP de 31.08.2021) 

ICMS/SP - Prorrogado para 2022 o novo modelo de tributação das 
operações com energia elétrica adquiridas em ambiente de contratação 
livre 

Foi prorrogada de 1º.09.2021 para 1º.01.2022 a entrada em vigor do Decreto 
nº 65.823/2021 , que regulamentou o novo modelo de tributação pelo ICMS 
das operações com energia elétrica adquiridas em ambiente de contratação livre. 
(Decreto nº 65.967/2021 - DOE SP de 31.08.2021) 

 

ICMS/SP - Alterada a relação de clínicas que prestam serviços de 
hemodiálise ao SUS para fins da aplicação da isenção do imposto 

Foram promovidas alterações na Portaria CAT nº 45/2021 , que divulga a 
relação de clínicas que prestam serviço de hemodiálise ao Sistema Único de Saúde 
(SUS) e que fazem jus às isenções de que trata o Decreto 
nº 65.717/2021 para alterar a clínica constante do item 81. 
Referida alteração produz efeitos a partir de 1º.09.2021. 

(Portaria CAT nº 64/2021 - DOE SP de 01.09.2021) 
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ICMS/RJ - Disciplinados os procedimentos a serem adotados pelas 
entidades representativas para elaboração do PMPF das operações com 
bebidas frias 

Através do ato em comento foram regulamentados os procedimentos para 
elaboração de levantamento de preços médios ponderados ao consumidor final 
(PMPF) das operações com cerveja, chope, água mineral, refrigerantes, bebidas 
hidroeletrolít icas (isotônicas) e energéticas, para fins de atualização do 
Anexo Unico da Portaria SSER nº 238/2020 . 
Dessa forma, as entidades representativas do segmento econômico de bebidas 
interessadas em participar do levantamento de PMPF no mercado do Estado do 
Rio de Janeiro, ficarão obrigadas a atender os procedimentos previstos no ato em 
comento. 

O ato ora publicado entra em vigor na data de sua publicação em 31.08.2021. 

(Portaria SSER nº 262/2021 - DOE RJ de 31.08.2021) 
 


