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ATUALIZAÇÕES FEDERAIS 

NÃO HOUVE ALTERAÇÕES 

 

ATUALIZAÇÕES ESTADUAIS 

Tributos Estaduais/SC - Remitidos os créditos tributários de valor igual 
ou inferior a R$ 50,00, existentes em 31.12.2019 

O Estado de Santa Catarina resolveu pela remissão (perdão) dos créditos tributários de valor 

igual ou inferior a R$ 50,00, por período de referência, existentes em 31.12.2019, nos termos 

do art. 8º  da Lei nº 12.646/2003  . 

(Portaria SEF nº 2/2020  - Pe/SEF SC de 23.01.2020) 

ICMS/RS - Permitido o pagamento do imposto por meio eletrônico  

O pagamento do imposto poderá ser feito mediante sistema eletrônico pelo contribuinte ou 

responsável tributário, em documento eletrônico padronizado, conforme disposto na Lei 

nº 8.820/1989  , art. 24-A , ora acrescentado. O valor do imposto devido pelo 

contribuinte que seja concessionário, permissionário e autorizado de serviço público será 

creditado diretamente a favor do Estado, no caso de documento de pagamento eletrônico ou 

com código de barra a ser pago pelo consumidor em estabelecimento bancário ou autorizado 

que contenha em destaque o valor do imposto devido na operação. 

 

Essa forma de pagamento do imposto não prejudica o direito aos créditos presumidos de 

ICMS, por parte do contribuinte, e também não desobriga o contribuinte ou responsável de 

pagar o imposto em caso de falta de pagamento da fatura pelo consumidor. Os demais casos 

de pagamento do imposto serão realizados na forma e nos prazos previstos em regulamento. 

Essa forma de implantação do pagamento do imposto, que poderá ser gradual e começar 

inicialmente com os devedores contumazes do ICMS, conforme definição do art. 2º  da Lei 

nº 13.711/2011  , será objeto de regulamentação. 

(Lei nº 15.436/2020  - DOE RS - 2ª Edição de 17.01.2020) 

 

ICMS/CE - Alterações nas penalidades aplicáveis à instituição financeira 
de arrecadação de receitas estaduais credenciada  

Foram alterados dispositivos da Instrução Normativa Sefaz nº 5/2000  , que disciplina o 

processo de arrecadação estadual. 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sc%2Blei%2B12646%2B2003@art8#es-sc%2Blei%2B12646%2B2003@art8
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sc%2Blei%2B12646%2B2003#es-sc%2Blei%2B12646%2B2003
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sc%2Bport%2Bsef%2B2%2B2020#es-sc%2Bport%2Bsef%2B2%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rs%2Blei%2B8820%2B1989#es-rs%2Blei%2B8820%2B1989
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rs%2Blei%2B8820%2B1989@art24a#es-rs%2Blei%2B8820%2B1989@art24a
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rs%2Blei%2B13711%2B2011@art2#es-rs%2Blei%2B13711%2B2011@art2
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rs%2Blei%2B13711%2B2011#es-rs%2Blei%2B13711%2B2011
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rs%2Blei%2B15436%2B2020#es-rs%2Blei%2B15436%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-ce%2Bin%2Bsefaz%2B5%2B2000#es-ce%2Bin%2Bsefaz%2B5%2B2000
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Relativamente às penalidades impostas à instituição financeira de arrecadação credenciada, 

esta poderá recorrer da penalidade imposta no prazo de até 10 dias úteis contados da ciência 

da notificação. 

Na hipótese de o recurso ser considerado improcedente, a instituição financeira terá o prazo 

de 3 dias úteis contados da ciência da decisão para efetuar e comprovar o recolhimento da 

penalidade. 

O recolhimento extemporâneo das penalidades previstas sujeitará a instituição financeira à 

atualização monetária, calculada com base no índice utilizado pela União para atualização dos 

seus créditos tributários, acrescido de juros de mora de 1% ao mês ou fração de mês sobre o 

valor atualizado. 

(Instrução Normativa Sefaz nº 4/2020  - DOE CE de 17.01.2020) 

 

 

Tributos Estaduais/GO - Alterado dispositivo que trata das medidas 
facilitadoras para que o contribuinte negocie seus débitos  

O Estado de Goiás alterou a Lei nº 19.738/2017  , que trata sobre as medidas facilitadoras 

para que o contribuinte negocie seus débitos com a Fazenda Pública Estadual. 

Referente à alteração, foi determinado que, no caso de pagamento à vista do remanescente 

de débito oriundo de parcelamento efetuado com os benefícios da Lei mencionada, deverá ser 

concedida a redução correspondente ao pagamento à vista, desde que o pagamento seja 

realizado até o último dia útil do mês de: 

a) dezembro/2025, na hipótese de empresa em recuperação judicial; 

b) dezembro/2023, nos demais casos. 

Ressalta-se que as alterações feitas possuem efeitos retroativos desde 22.11.2018. 

(Lei nº 20.738/2020  - DOE GO de 20.01.2020) 

 

Tributos Estaduais/GO - Autorizada a compensação de débito tributário 
ou não tributário com débito decorrente de precatório judicial vencido  

Foi promulgada a Lei em fundamento para autorizar a compensação de débito de natureza 

tributária ou não tributária, inscrito em dívida ativa, ajuizado ou não, com débito da Fazenda 

Pública do Estado de Goiás, inclusive de suas autarquias e fundações, decorrente de precatório 

judicial vencido. 

Pode ser objeto de compensação: 

 

a) o precatório próprio do devedor do débito tributário ou não tributário; 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-ce%2Bin%2Bsefaz%2B4%2B2020#es-ce%2Bin%2Bsefaz%2B4%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-go%2Blei%2B19738%2B2017#es-go%2Blei%2B19738%2B2017
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-go%2Blei%2B20738%2B2020#es-go%2Blei%2B20738%2B2020
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b) o precatório adquirido mediante cessão formalizada em escritura pública ou particular; 

 

c) o débito tributário correspondente: 

c.1) ao saldo remanescente de parcelamento denunciado, atendidas as exigências da 

legislação tributária; 

c.2) às parcelas vincendas de parcelamento em andamento, hipótese em que ficam mantidos, 

quando houver, os benefícios concedidos, observadas a legislação que autorizou o 

parcelamento, bem como as garantias prestadas, enquanto não houver a extinção da 

totalidade do crédito correspondente. 

O interessado, ante a existência de mais de um processo relativo a débito tributário em que 

figure como sujeito passivo ou relativo a débito não tributário em que figure como devedor, 

não está obrigado à compensação de todos. 

Cada débito tributário ou não tributário pode corresponder um ou mais precatórios, e um 

precatório pode ser utilizado para compensação de um ou mais débitos tributários ou não 

tributários. 

O sujeito passivo ou o devedor deve requerer a compensação à Procuradoria-Geral do Estado. 

O requerimento deve indicar o valor do débito tributário ou não tributário a ser compensado, 

bem como o número do processo a que se refira o débito tributário ou não tributário. 

Após o parecer favorável da Procuradoria-Geral do Estado, considera-se habilitado à 

compensação o precatório apresentado pelo sujeito passivo ou pelo devedor. 

Dentro de 10 dias contados da ciência do parecer favorável, o interessado deve dar 

continuidade ao procedimento de compensação, munido dos documentos indicados em ato 

próprio, comparecendo à Secretaria de Estado da Economia ou à Procuradoria-Geral do Estado 

de Goiás, conforme seja a competência para inscrição do débito tributário ou não tributário 

em dívida ativa. 

Indeferido o pedido de compensação, o débito tributário ou não tributário e o precatório 

permanecem sujeitos às respectivas regras aplicáveis, previstas na legislação própria. 

O indeferimento do pedido de compensação não impede o sujeito passivo ou o devedor de 

apresentar novo pedido durante a vigência desta Lei, mediante a substituição de precatório 

não habilitado. 

A compensação fica limitada ao valor correspondente a até 80% do débito tributário ou não 

tributário inscrito em dívida ativa, hipótese em que o valor restante deve ser pago à vista ou 

em até 10 parcelas mensais, iguais e sucessivas, obedecidas as regras previstas na legislação 

tributária para o parcelamento de débitos tributários. 
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O pagamento à vista ou da 1ª parcela deve ocorrer dentro de 10 dias contados da ciência do 

parecer da Procuradoria-Geral do Estado, sob pena de caducidade do pedido de compensação. 

(Lei nº 20.732/2020  - DOE GO de 20.01.2020) 

 
 

 

ICMS/GO - Prorrogado o prazo de fruição dos incentivos dos Programas 
Fomentar e Produzir 

O Estado de Goiás alterou a Lei n º 18.360/2013, que dispõe sobre a prorrogação do prazo de 

fruição dos incentivos dos Programas Fomentar e Produzir e cria obrigações para as empresas 

beneficiárias. 

No tocante à alteração, ficam prorrogados até as datas-limite definidas na Lei Complementar 

nº 160/2017  os incentivos do Fundo de Participação e Fomento à Industrialização do 

Estado de Goiás (Fomentar) e do Programa de Desenvolvimento Industrial de Goiás (Produzir), 

além de prorrogar dos seus subprogramas, desde de que seja efetuado o recolhimento de 

contribuição ao Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás (Protege Goiás). 

Além disso, as empresas autorizadas à prorrogação do prazo para 2040 terão seus prazos 

limitados conforme a Lei Complementar nº 160/2017  . 

Ressalta-se que as empresas beneficiárias do incentivo do Fomentar ou do Produzir e seus 

subprogramas que tiverem interesse na prorrogação mencionada anteriormente e que ainda 

não tenham solicitado a prorrogação deverão, no prazo de 180 dias a contar do dia 

20.01.2020, solicitá-la ao Conselho Deliberativo do Fomentar (CD/Fomentar) ou à Comissão 

Executiva do Produzir (CE/Produzir), conforme o caso. 

(Lei nº 20.737/2020  - DOE GO de 20.01.2020) 

 
 

ICMS/MG - Revogados dispositivos no RICMS quanto aos regimes 
especiais que dispensem a apuração e o recolhimento do imposto a título 

de substituição tributária 

Fica alterado o Anexo XV do RICMS-MG/2002  com efeitos a partir de 1º.03.2020, 

revogando as disposições contidas em regimes especiais que dispensem a apuração e o 

recolhimento do imposto devido ao Estado mineiro, a título de substituição tributária, no 

momento da entrada em território mineiro das mercadorias especificadas nos itens 19.0 a 20.1 

do Capítulo 17 da Parte 2 do Anexo XV do RICMS. 

O contribuinte mineiro, destinatário das mercadorias especificadas nos referidos itens, que 

não tenha apurado o imposto devido por substituição tributária no momento da entrada das 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-go%2Blei%2B20732%2B2020#es-go%2Blei%2B20732%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blc%2B160%2B2017#fe%2Blc%2B160%2B2017
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blc%2B160%2B2017#fe%2Blc%2B160%2B2017
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-go%2Blei%2B20737%2B2020#es-go%2Blei%2B20737%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-mg%2Bd%2B43080%2B2002@anxv#es-mg%2Bd%2B43080%2B2002@anxv
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-mg%2Bd%2B43080%2B2002#es-mg%2Bd%2B43080%2B2002
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mercadorias em território mineiro, em razão de inaplicabilidade prevista no art. 18 da Parte 1 

do referido anexo ou de regime especial, e que estejam em estoque, deverá inventariá-las no 

dia anterior ao de início e apurar o montante devido a título de ICMS-ST. 

Ressaltamos que o recolhimento do ICMS-ST apurado deverá ser efetuado até o dia 9 do mês 

subsequente. 

A mencionada revogação não alcança as entradas sujeitas às inaplicabilidades às operações 

que destinem mercadorias a estabelecimento industrial para emprego em processo de 

industrialização como matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem, desde 

que este estabelecimento não comercialize a mesma mercadoria, e às operações com 

mercadorias produzidas em escala industrial não relevante. 

(Decreto nº 47.843/2020  - DOE MG de 18.01.2020) 

ICMS/RS - Revogada permissão para compensar ou restituir imposto 
pago indevidamente a este Estado 

Foi revogada disposição segundo a qual o contribuinte que pagasse ao Rio Grande do Sul ICMS 

devido a outro Estado poderia compensar ou restituir o valor pago, feita a prova do 

pagamento ou do início deste, ao Estado efetivamente credor. 

Essa possibilidade estava prevista no subitem 2.2.3 do Capítulo IV do Título IV da Instrução 

Normativa DRP nº 45/1998  , ora revogado pelo ato legal em fundamento, com efeitos 

retroativos a 11.12.2019. 

(Instrução Normativa RE nº 4/2020  - DOE RS de 21.01.2020) 

ICMS/TO - Alterada hipótese de dispensa da NFC-e, modelo 65, quando 
substituída pela NF-e, modelo 55 

O Estado do Tocantins alterou a Portaria Sefaz nº 1.328/2019  , que dispõe sobre a 

obrigatoriedade de Utilização da Nota Fiscal de Consumidor Final (NFC-e). 

Com a alteração, os contribuintes obrigados à NFC-e, modelo 65, podem, considerando as 

peculiaridades de sua atividade, optar por emitir exclusivamente a Nota Fiscal Eletrônica, 

modelo 55, para todas as operações, hipóteses em que ficam dispensados da emissão da NFC-

e, modelo 65. 

(Portaria Sefaz nº 55/2020  - DOE TO de 20.01.2020) 

ICMS/PR - Alterados diversos dispositivos no tocante à substituição 
tributária 

O Estado do Paraná promoveu diversas inclusões e alterações no RIMS-PR/2017 no tocante à 

substituição tributária (Anexo IX), entre elas destacamos: 

a) a instituição do Arquivo Digital da Recuperação, do Ressarcimento e da Complementação do 

ICMS-ST (ADRC-ST), destinado à apuração do imposto retido por substituição tributária e do 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-mg%2Bd%2B47843%2B2020#es-mg%2Bd%2B47843%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rs%2Bin%2Bdrp%2B45%2B1998#es-rs%2Bin%2Bdrp%2B45%2B1998
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rs%2Bin%2Bre%2B4%2B2020#es-rs%2Bin%2Bre%2B4%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-to%2Bport%2Bsefaz%2B1328%2B2019#es-to%2Bport%2Bsefaz%2B1328%2B2019
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-to%2Bport%2Bsefaz%2B55%2B2020#es-to%2Bport%2Bsefaz%2B55%2B2020
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adicional destinado ao Fecop a recuperar, a ressarcir e a complementar; 

b) a recuperação, em conta-gráfica ou complementar, da diferença do imposto referente ao 

contribuinte substituído tributário que promover operação interna destinada a consumidor 

final, com mercadoria cujo ICMS tenha sido retido anteriormente, com base de cálculo em 

valor diverso daquele que serviu para retenção do imposto; 

c) o contribuinte substituído que promover saída, em operação interna destinada a 

contribuinte optante pelo regime do Simples Nacional, de mercadorias a que se referem as 

Seções VI, VII, XVIII e XXII do RICMS-PR/2017  , Anexo IX , recebidas com o imposto 

retido calculado com a aplicação do percentual da MVA previsto na legislação, poderá 

recuperar em conta-gráfica, mediante utilização do código de ajuste da apuração PR020222 na 

EFD, ou ressarcir-se junto a qualquer estabelecimento de fornecedor que seja eleito substituto 

tributário. 

Vale observar que o Decreto em fundamento está com seus efeitos retroativos a 1º.01.2020. 

(Decreto nº 3.886/2020  - DOE PR de 21.01.2020) 

IPVA/SE - Alterações no Regulamento quanto à alíquota do imposto  

Foram alterados dispositivos do Decreto nº 29.684/2014  , relativamente à alíquota do 

IPVA, nos termos da Lei nº 8.609/2019  . 

Para os veículos ônibus microônibus, caminhões e cavalo mecânico, que utilizem como 

combustível Gás Natural Veicular (GNV) ou Gás Natural Liquefeito (GNL), a alíquota será de 

0,2%. 

Para as empresas de locação de veículos automotores, em se tratando de veículos usados, 

deverá ser mantida a alíquota 1%, desde que adquiridos nas condições estabelecidas na 

legislação estadual. 

(Decreto nº 40.514/2019 - DOE SE de 22.01.2020) 

IPVA/MA - Instituído o Programa de Parcelamento de Débitos Fiscais 

Foi instituído o Programa de Parcelamento de Débitos Fiscais relacionados ao IPVA, destinado 

a reduzir multas e juros previstos na legislação tributária de contribuintes em débito com o 

IPVA, para pagamento à vista ou parcelado. 

Os débitos fiscais relacionados ao IPVA, cujos fatos geradores ocorreram até 1º.01.2019, 

constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não, terão redução dos 

juros e das multas punitivas e moratórias nos seguintes percentuais: 

a) 100%, para pagamento à vista; 

b) 50%, para pagamento em até 12 parcelas, observados os seguintes valores mínimos: 

b.1) R$ 30,00 por parcela para motocicletas e similares; 

b.2) R$ 100,00 por parcela para os demais veículos automotores. 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-pr%2Bd%2B7871%2B2017#es-pr%2Bd%2B7871%2B2017
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-pr%2Bd%2B7871%2B2017@anix#es-pr%2Bd%2B7871%2B2017@anix
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-pr%2Bd%2B3886%2B2020#es-pr%2Bd%2B3886%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-se%2Bd%2B29684%2B2014#es-se%2Bd%2B29684%2B2014
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-se%2Blei%2B8609%2B2019#es-se%2Blei%2B8609%2B2019
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A adesão ao programa ocorrerá mediante emissão do Documento de Arrecadação de Receitas 

Estaduais (Dare), via Internet, no portal da Sefaz ou nas suas Unidades de Atendimento, até o 

dia 28.02.2020, e implica o reconhecimento dos créditos tributários nele incluídos e a 

desistência de embargos à execução e demais ações, com renúncia ao direito sobre o qual se 

fundam e de eventuais impugnações, defesas e recursos apresentados no âmbito 

administrativo. 

(Medida Provisória nº 305/2020  - DOE MA de 20.01.2020) 

IPVA/MA - Instituído o Programa de Parcelamento de Débitos Fiscais  

Foi instituído o Programa de Parcelamento de Débitos Fiscais relacionados ao IPVA, destinado 

a reduzir multas e juros previstos na legislação tributária de contribuintes em débito com o 

IPVA, para pagamento à vista ou parcelado. 

Os débitos fiscais relacionados ao IPVA, cujos fatos geradores ocorreram até 1º.01.2019, 

constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não, terão redução dos 

juros e das multas punitivas e moratórias nos seguintes percentuais: 

a) 100%, para pagamento à vista; 

b) 50%, para pagamento em até 12 parcelas, observados os seguintes valores mínimos: 

b.1) R$ 30,00 por parcela para motocicletas e similares; 

b.2) R$ 100,00 por parcela para os demais veículos automotores. 

A adesão ao programa ocorrerá mediante emissão do Documento de Arrecadação de Receitas 

Estaduais (Dare), via Internet, no portal da Sefaz ou nas suas Unidades de Atendimento, até o 

dia 28.02.2020, e implica o reconhecimento dos créditos tributários nele incluídos e a 

desistência de embargos à execução e demais ações, com renúncia ao direito sobre o qual se 

fundam e de eventuais impugnações, defesas e recursos apresentados no âmbito 

administrativo. 

(Medida Provisória nº 305/2020 - DOE MA de 20.01.2020)  

 

 

 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-ma%2Bmp%2B305%2B2020#es-ma%2Bmp%2B305%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-ma%2Bmp%2B305%2B2020#es-ma%2Bmp%2B305%2B2020

