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ATUALIZAÇÕES FEDERAIS 

Tributos e Contribuições Federais - Alteradas as normas que dispõem sobre o Recof e o 

Recof-Sped 

A partir de 02.03.2020 passarão a vigorar as alterações introduzidas na Instrução Normativa 

SRF nº 121/2002 , na Instrução Normativa RFB nº 1.291/2012 e na Instrução Normativa RFB nº 

1.612/2016 , que dispõem sobre o Regime Aduaneiro Especial de Entreposto Industrial sob 

Controle Informatizado (Recof) e o Regime Aduaneiro Especial de Entreposto Industrial sob 

Controle Informatizado do Sistema Público de Escrituração Digital (Recof-Sped).Entre as 

alterações ora introduzidas, destacamos: 

a) a mercadoria admitida em regime aduaneiro especial ou aplicado em área especial poderá 

ser transferida para o Recof ou para o Recof-Sped, vedado o procedimento inverso. Será 

permitida a transferência de mercadoria do Recof para o Recof-Sped, em caso de nova 

habilitação do beneficiário de um dos dois regimes no outro, a qual será realizada por meio de 

procedimento próprio, como exceção ao previsto na Instrução Normativa SRF nº 121/2002 ; 

b) a habilitação para operar sob as condições do Recof e do Recof-Sped será requerida pela 

empresa interessada à Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Fiscalização de 

Comércio Exterior (Delex), em São Paulo, na forma estabelecida em ato da Coordenação-Geral 

de Administração Aduaneira (Coana), instruída com os documentos e informações referidos, 

respectivamente, na Instrução Normativa RFB nº 1.291/2012 e na Instrução Normativa RFB nº 

1.612/2016 ; 

c) poderão ser admitidas no regime mercadorias transferidas de outro regime aduaneiro 

especial, vedado o procedimento inverso. Excepcionalmente, será permitida a transferência de 

mercadoria do Recof para o Recof-Sped, caso o beneficiário tenha se habilitado neste regime; 

No mais, foram revogados o art. 28-A da Instrução Normativa RFB nº 1.291/2012 e o art. 22 da 

Instrução Normativa RFB nº 1.612/2016 , que dispunham sobre o assunto. 

(Instrução Normativa RFB nº 1.923/2020 - DOU 1 de 11.02.2020) 

 

ICMS/Sped - Obrigatoriedade de apresentação do registro D101 da EFD-ICMS/IPI 

Foi divulgado no site do Sped comunicado informando que, a contar de 1º.01.2020, nas 

operações em que os dois primeiros dígitos do código informado nos campos 24 e 25 do 

Registro D100 forem distintos (transporte interestadual), diferentes de 9999999 (transporte 

internacional) e com campo COD_MOD = 63, deve ser obrigatória a apresentação do registro 

D101.Lembra-se que, conforme Seção 3, do Capítulo I do Guia Prático EFD-ICMS/IPI, as regras 

de negócio ou de validação ora implementadas podem ser alteradas a qualquer tempo, visto 
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que têm por finalidade única e exclusivamente verificar as consistências das informações 

prestadas pelos contribuintes. 

O registro D101 é utilizado para a prestação de informações complementares do 

Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) em operações interestaduais destinadas a 

consumidor final não contribuinte do imposto, segundo a Emenda Constitucional nº 87/2015. 

(Disponível em: http://sped.rfb.gov.br/projeto/show/274. Acesso em: 07.02.2020) 

 

Novo eSocial: divulgada versão Beta do leiaute simplificado  

Versão Beta está disponível para conhecimento dos desenvolvedores e usuários. Veja os 

principais pontos e regras que foram flexibilizados para facilitar ainda mais a prestação de 

informações pelos empregadores. 

Publicado: 13/02/2020 12h01, 

Última modificação: 13/02/2020 12h01 

O eSocial vem passando por um processo de simplificação, inclusive para cumprimento do 

disposto na lei 13.874/19. A simplificação foi prevista para ocorrer em duas fases: a primeira 

foi feita pela flexibilização de campos e eventos; e a segunda, pela publicação de novo leiaute 

com redução do número de campos, eliminação de duplicidade de informação, foco na 

substituição de obrigações, e não exigência de informações já constante nas bases de dados 

governamentais. 

O trabalho de simplificação buscou preservar o máximo possível os investimentos já realizados 

pelos empregadores, mas trouxe efetiva facilitação na forma da prestação das informações. 

Veja os principais pontos da simplificação: 

- Redução do número de eventos; 

- Expressiva redução do número de campos do leiaute, inclusive pela exclusão de informações 

cadastrais ou constantes em outras bases de dados (ex.: FAP); 

- Ampla flexibilização das regras de impedimento para o recebimento de informações (ex.: 

alteração das regras de fechamento da folha de pagamento - pendências geram alertas e não 

erros); 

- Facilitação na prestação de informações destinadas ao cumprimento de obrigações fiscais, 

previdenciárias e depósitos de FGTS; 

- Utilização de CPF como identificação única do trabalhador (exclusão dos campos onde era 

exigido o NIS); 

http://sped.rfb.gov.br/projeto/show/274.%20Acesso%20em:%2007.02.2020
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- Simplificação na forma de declaração de remunerações e pagamentos. 

O novo leiaute é fruto do trabalho conjunto da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho - 

SEPRT e da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil - RFB, conforme previsto na Nota 

Técnica Conjunta SEPRT/RFB nº 01/2020, que contempla o modelo de gestão do eSocial entre 

as duas Secretarias Especias, a ser formalizado pela alteração da Portaria nº 300, de 13 de 

junho de 2019. 

A SEPRT e a RFB, em cooperação fundada nesse modelo de gestão conjunta, divulgam a versão 

Beta do leiaute do novo eSocial, ajustado de forma a facilitar o processo de modernização e 

simplificação do sistema, tornando o compartilhamento de informações e a execução de 

procedimentos relacionados ao desenvolvimento, implantação e manutenção do sistema mais 

célere, o que resultará em maior segurança jurídica para os usuários do sistema favorecendo, 

em última instância, o ambiente de negócios no país. 

As Secretarias Especiais ressaltam que esta publicação se trata de versão Beta do leiaute, e que 

está sujeita a ajustes e correções até a publicação da versão final oficial. 

O novo leiaute está disponível na página de Documentação Técnica ou pode ser baixado aqui 

(http://portal.esocial.gov.br/institucional/documentacao-tecnica/documentacao-

tecnica). 

 

 

ATUALIZAÇÕES ESTADUAIS 

ICMS/MG - Promovidas alterações relacionadas ao cumprimento de obrigações acessórias, 

em especial a Dapi e a Damef 

Foi publicado o Decreto nº 47.861/2020 , que introduziu alterações no RICMS-MG , Anexo V , 

que dispõe sobre o cumprimento de obrigações acessórias, sobre as quais destacamos: 

a) a alteração da redação do art. 128, da Parte Geral do RICMS-MG , para determinar que os 

dados relativos à escrita fiscal do contribuinte serão fornecidos ao Fisco, mediante o 

preenchimento da Declaração de Apuração e Informação do ICMS (Dapi) e da validação da 

Declaração Anual do Movimento Econômico e Fiscal (Damef); 

b) a exigência de validação anual, em relação a cada estabelecimento, da Damef, englobando 

os dados referentes ao período de janeiro a dezembro; 

c) a exigência de validação da Damef por ocasião do encerramento da atividade; 

d) a elaboração da Damef pela Secretaria de Estado de Fazenda a partir do processamento dos 

dados constantes dos arquivos da Escrituração Fiscal Digital (EFD) do contribuinte e das 

informações complementares, por ele prestadas no ato da validação da declaração; 

http://portal.esocial.gov.br/institucional/documentacao-tecnica/documentacao-tecnica
http://portal.esocial.gov.br/institucional/documentacao-tecnica/documentacao-tecnica
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e) a exigência de a Conab entregar a Dapi 1 e validar a Damef.Também foram revogados o § 2º 

do art. 148 e os arts. 171 e 175 da Parte 1 do Anexo V do RICMS-MG/2002 . 

(Decreto nº 47.861/2020 - DOE MG de 11.02.2020) 

http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/decretos/2020/d47861_2020.

htm 

Governo de São Paulo passa a autorizar crédito de ICMS em caso de mercadoria devolvida 

independente do motivo 

O Estado de São Paulo editou o Decreto 64.772/2020 , publicado no Diário Oficial do Estado 

desta quarta-feira (5), que altera o Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à 

Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 

Intermunicipal e de Comunicação - RICMS. 

O decreto acrescentou o § 16 ao artigo 61 do RICMS para permitir que o estabelecimento que 

receber mercadoria em devolução, independentemente da razão pela qual a mercadoria foi 

devolvida, receberá crédito do valor do imposto anteriormente debitado por ocasião de sua 

saída. 

O direito ao crédito também independe da devolução ter sido feita por pessoa física ou 

jurídica. A alteração atendeu solicitação de diversos setores, pois, até então, nas operações de 

devolução efetuadas por consumidor final não contribuinte do ICMS, apenas era permitido o 

crédito quando se tratasse de troca ou garantia. 

A medida decorre do compromisso efetivo do Governo do Estado em promover iniciativas 

concretas de aperfeiçoamento da legislação tributária, contribuindo para melhoria do 

ambiente de negócios. 

Fonte: https://portal.fazenda.sp.gov.br/noticias 

ICMS/MG - Estado de Minas Gerais concede benefícios fiscais aos estabelecimentos afetados 

pelas chuvas nos meses de janeiro e fevereiro/2020 

O Estado de Minas Gerais concedeu benefícios fiscais aos estabelecimentos localizados em 

municípios declarados em situação de emergência ou estado de calamidade pública, 

decorrente das chuvas nos meses de janeiro e fevereiro/2020. 

Entre os benefícios destacam-se: 

a) a isenção do ICMS incidente nas saídas internas e nas entradas decorrentes de operações 

interestaduais e de importações, de mercadoria destinada ao ativo imobilizado do 

estabelecimento; 

b) a dispensa de juros e multas relativamente ao ICMS incidente sobre as operações ou 

prestações ocorridas nos meses de janeiro e fevereiro/2020, desde que o pagamento seja 

efetuado à vista até 31.03.2020 ou de forma parcelada em até 6 parcelas mensais e 

http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/decretos/2020/d47861_2020.htm
http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/decretos/2020/d47861_2020.htm
https://portal.fazenda.sp.gov.br/noticias


 
 
 

 
comtaxnews@comtax.com.br 11 3848-9582 www.comtax.com.br 

consecutivas, vencendo a primeira parcela em 31.03.2020 e as demais no último dia de cada 

mês. 

Nas hipóteses da letra “a”, além de observados os demais requisitos e procedimentos 

constantes na norma em questão, o valor total do ICMS dispensado fica limitado a R$ 

50.000,00, por estabelecimento adquirente, ficando vedada a alienação do bem antes de 

decorrido o prazo de 12 meses contados da imobilização. 

A dispensa de juros e multas prevista na letra “b”, observados os demais requisitos e 

procedimentos, aplica-se ao estabelecimento que apresente saldo devedor do ICMS na Dapi 1, 

inclusive por substituição tributária ou em razão do diferencial de alíquotas, igual ou inferior a 

R$ 30.000,00, em cada período de apuração. 

Para fins de fruição dos benefícios, o contribuinte cujo estabelecimento esteja localizado em 

município relacionado em decreto estadual, que declare situação de emergência ou estado de 

calamidade pública decorrente das chuvas nos meses de janeiro e fevereiro/2020 e tenha 

sofrido danos causados pelas chuvas, protocolizará, até 23.03.2020, requerimento na 

Administração Fazendária a que o estabelecimento estiver circunscrito, indicando nome, 

endereço e Inscrição Estadual do estabelecimento, acompanhado de laudo fornecido pela 

Defesa Civil Municipal. 

A norma em fundamento produz efeitos até 31.08.2020. 

(Decreto nº 47.863/2020  - DOE MG de 13.02.2020) 

 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-mg%2Bd%2B47863%2B2020#es-mg%2Bd%2B47863%2B2020

