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ATUALIZAÇÕES FEDERAIS 

Simples Nacional/Previdenciária - Prorrogados os prazos para pagamento dos tributos 

federais no âmbito do Simples Nacional e do MEI 

Em função dos impactos causados pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), foi aprovada a 

Resolução CGSN nº 152/2020  , que prorroga o prazo para pagamento dos tributos federais 

no âmbito do Simples Nacional, bem como a parcela relativa à contribuição previdenciária 

do empresário, na qualidade de contribuinte individual, devida pelos Microempreendedores 

Individuais (MEI).Com essa providência, os tributos federais apurados no Programa Gerador 

do Documento de Arrecadação do Simples Nacional-Declaratório (PGDAS-D) e Programa 

Gerador do DAS para o MEI (PGMEI) foram prorrogados da seguinte forma: 

Período de apuração Prazo original Prazo prorrogado 

Março/2020 20.04.2020 20.10.2020 

Abril/2020 20.05.2020 20.11.2020 

Maio/2020 22.06.2020 21.12.2020 

 

Atente-se, porém, que foi mantido prazo de recolhimento em relação ao período de apuração 

Fevereiro/2020, cujo vencimento permanece em 20.03.2020.Conforme o Comitê Gestor do 

Simples Nacional (CGSN), um Ato Declaratório Executivo, da Secretaria Especial da Receita 

Federal do Brasil, orientará os procedimentos operacionais a serem adotados pelos 

contribuintes para cumprimento dos efeitos da referida Resolução. 

 

(Resolução CGSN nº 152/2020 - DOU 1 de 18.03.2020 - Edição Extra) 

 

Fonte: Editorial IOB 

 

 

 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bres%2Bcgsn%2B152%2B2020#fe%2Bres%2Bcgsn%2B152%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bres%2Bcgsn%2B152%2B2020#fe%2Bres%2Bcgsn%2B152%2B2020
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Tributos e Contribuições Federais/Previdenciária - PGFN suspende prazos e exigências 

devido ao Coronavírus 

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), entre outras providências: 

I - suspende, por 90 dias: 

a) o prazo para apresentação de manifestação de inconformidade e o prazo para recurso 

contra a decisão que a apreciar no âmbito do processo de exclusão do Programa Especial de 

Regularização Tributária (Pert), previstos no art. 18 da Portaria PGFN nº 690/2017  ; 

b) o prazo para oferta antecipada de garantia em execução fiscal, o prazo para apresentação 

de Pedido de Revisão de Dívida Inscrita (PRDI) e o prazo para recurso contra a decisão que o 

indeferir, previstos, respectivamente, no art. 6º , inciso II, e no art. 20 da Portaria PGFN 

nº 33/2018  (que regulamenta os arts. 20-B  e 20-C da Lei nº 10.522/2002  e disciplina os 

procedimentos para o encaminhamento de débitos para fins de inscrição em dívida ativa da 

União, bem como estabelece os critérios para apresentação de pedidos de revisão de dívida 

inscrita, para oferta antecipada de bens e direitos à penhora e para o ajuizamento seletivo de 

execuções fiscais). Ressalte-se que o disposto neste item I se aplica para os prazos em curso no 

dia 16.03.2020, ou que se iniciarem após essa data; 

II - suspende, também por 90 dias, as seguintes medidas de cobrança administrativa: 

a) apresentação a protesto de certidões de dívida ativa; 

b) instauração de novos Procedimentos Administrativos de Reconhecimento de 

Responsabilidade (PARR); 

III - suspende, também por 90 dias, o início de procedimentos de exclusão de contribuintes de 

parcelamentos administrados pela PGFN por inadimplência de parcelas. 

Foram ainda estabelecidos procedimentos para atendimento a contribuintes e advogados, o 

qual deve ser realizado, preferencialmente, de forma telepresencial, por telefone, endereço 

eletrônico (e-mail) ou canais de videoconferência disponíveis na Internet, ressaltando que: 

I - o deslocamento físico dos contribuintes e advogados às unidades da PGFN somente deverá 

ocorrer quando estritamente necessário e após prévio agendamento pelo canal telepresencial; 

II - a PGFN divulgará em sua página na Internet (www.pgfn.gov.br) os canais alternativos para 

atendimento e orientações disponibilizados pelas suas unidades descentralizadas; 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bport%2Bpgfn%2B690%2B2017@art18#fe%2Bport%2Bpgfn%2B690%2B2017@art18
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bport%2Bpgfn%2B690%2B2017#fe%2Bport%2Bpgfn%2B690%2B2017
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bport%2Bpgfn%2B33%2B2018@art6#fe%2Bport%2Bpgfn%2B33%2B2018@art6
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bport%2Bpgfn%2B33%2B2018#fe%2Bport%2Bpgfn%2B33%2B2018
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B10522%2B2002@art20b#fe%2Blei%2B10522%2B2002@art20b
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B10522%2B2002@art20c#fe%2Blei%2B10522%2B2002@art20c
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B10522%2B2002#fe%2Blei%2B10522%2B2002
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III - referida sistemática de atendimento vigorará enquanto perdurar a emergência sanitária 

em decorrência do Coronavírus (COVID-19), sem prejuízo de posterior reavaliação. 

As mencionadas disposições poderão ser alteradas segundo a evolução epidemiológica da 

COVID-19. 

(Portaria PGFN nº 7.821/2020  - DOU - Edição Extra de 18.03.2020) 

Fonte: Editorial IOB 

  

Importação/Exportação - Publicada a norma que favorece a venda praticada no comércio 

internacional 

Foi baixado ato que dispõe sobre International Commercial Terms (Incoterms) e estabelece 

que, nas exportações e importações brasileiras, serão aceitas quaisquer condições de venda 

praticada no comércio internacional, desde que compatíveis com o ordenamento jurídico 

nacional, e revoga a Resolução Camex nº 21/2011  , com efeitos a partir de 03.08.2020. 

(Resolução Camex nº 16/2020  - DOU 1 de 18.03.2020) 

Fonte: Editorial IOB 

 

Importação/Exportação - Alterada a legislação que trata do despacho aduaneiro de 

importação em face do Coronavírus (COVID-19) 

Foi baixado ato que altera a Instrução Normativa SRF nº 680/2006  , que disciplina o despacho 

aduaneiro de importação. 

A Declaração de Importação (DI) será formulada pelo importador no Sistema Integrado de 

Comércio Exterior (Siscomex) e consistirá na prestação das informações constantes do Anexo I 

da Instrução Normativa em referência, de acordo com o tipo de declaração e a modalidade de 

despacho aduaneiro. 

O importador poderá, a seu critério, após o registro da correspondente DI, 

independentemente do canal de seleção, obter a entrega das mercadorias constantes do 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bport%2Bpgfn%2B7821%2B2020#fe%2Bport%2Bpgfn%2B7821%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bres%2Bcamex%2B21%2B2011#fe%2Bres%2Bcamex%2B21%2B2011
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bres%2Bcamex%2B16%2B2020#fe%2Bres%2Bcamex%2B16%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Bsrf%2B680%2B2006#fe%2Bin%2Bsrf%2B680%2B2006
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Anexo II da Instrução Normativa SRF nº 680/2006  , antes da conclusão da conferência 

aduaneira, enquanto perdurar a Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) 

declarada pelo Ministério da Saúde em ato normativo específico. 

O importador poderá obter, mediante requerimento, após autorização do responsável pelo 

despacho, a entrega da mercadoria antes da conclusão da conferência aduaneira, quando 

destinada ao combate da doença provocada pelo Coronavírus (COVID-19) e enquanto perdurar 

a Espin declarada pelo Ministério da Saúde, nas hipóteses de importação de bens de capital e 

matérias-primas em geral. 

(Instrução Normativa RFB nº 1.927/2020 - DOU 1 de 18.03.2020) 

Fonte: Editorial IOB 

 

ATUALIZAÇÕES ESTADUAIS 

ICMS/RJ - Fisco interrompe e suspende eventos e projetos em razão da prevenção ao 

contágio pelo COVID-19 

O Fisco do Estado do Rio de Janeiro interrompeu e suspendeu as realizações dos projetos 

patrocinados, em execução, através da Lei nº 8.266/2019, de incentivo pela renúncia fiscal de 

ICMS, até o segundo semestre de 2020. 

As medidas foram tomadas com o intuito de evitar danos e prejuízos aos proponentes. Sendo 

assim, os projetos suspensos e interrompidos serão reavaliados após pedido de readequação, 

ao final da situação de emergência decretada. 

Dessa forma, ficam suspensos os eventos culturais da Secretaria de Estado de Cultura e 

Economia Criativa, ou por ela fomentados, especialmente aqueles com aglomeração de 

pessoas e em locais fechados e os cursos e oficinas realizados nas dependências dos 

equipamentos estaduais de cultura 

Ressalta-se que os prazos estabelecidos nesse ato poderão sofrer alterações a partir de nova 

avaliação da situação pelo Poder Público Estadual, a serem divulgados por instrumento 

competente. 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Bsrf%2B680%2B2006@anii#fe%2Bin%2Bsrf%2B680%2B2006@anii
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Bsrf%2B680%2B2006#fe%2Bin%2Bsrf%2B680%2B2006
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1927%2B2020#fe%2Bin%2Brfb%2B1927%2B2020
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(Resolução Secec nº 78/2020  - DOE RJ de 19.03.2020) 

Fonte: Editorial IOB 

 

ICMS/RJ - Procedimentos para contribuinte que efetuar transferência ou devolução de 

mercadoria ou bem 

O Fisco introduziu alteração no Anexo XIII da Resolução Sefaz nº 720/2014  , para detalhar os 

procedimentos relativos ao preenchimento de documentos fiscais eletrônicos, em operações 

de devolução e transferência de mercadorias. 

Entre as alterações destacamos que o contribuinte que efetuar transferência de mercadoria ou 

bem deverá seguir os procedimentos a seguir, conforme o caso de: 

 

a) mercadoria destinada a comercialização ou industrialização, emitir NF-e com o código de 

situação tributária aplicável à operação; 

 

b) material de uso e consumo, deve ser utilizado o CST 41 ou CSOSN 400; 

 

c) bem do ativo permanente, emitir NF-e com CST 41 ou CSOSN 400; 

 

d) caso se trate de contribuinte enquadrado no regime normal deverá, com vistas ao 

aproveitamento do crédito remanescente pelo destinatário, observar as regras previstas na 

legislação. 

Observa-se que, por força do disposto na Lei nº 2.657/96  , art. 40 , XXV, deverão ser utilizados 

os códigos de situação tributária previstos nas letras "b" e "c". 

E se tratando de estabelecimento que efetuar devolução ou troca de mercadoria, total ou 

parcialmente, emitirá Nota Fiscal na qual, além dos demais requisitos exigidos pela legislação, 

deverá constar referência à Nota Fiscal, relativa à entrada da mercadoria com as mesmas 

bases de cálculo, alíquota, CST ou CSOSN, observada a correlação, em razão do regime de 

tributação em que os contribuintes estão enquadrados. 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rj%2Bres%2Bsecec%2B78%2B2020#es-rj%2Bres%2Bsecec%2B78%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rj%2Bres%2Bsefaz%2B720%2B2014@anxiii#es-rj%2Bres%2Bsefaz%2B720%2B2014@anxiii
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rj%2Bres%2Bsefaz%2B720%2B2014#es-rj%2Bres%2Bsefaz%2B720%2B2014
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rj%2Blei%2B2657%2B1996#es-rj%2Blei%2B2657%2B1996
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rj%2Blei%2B2657%2B1996@art40#es-rj%2Blei%2B2657%2B1996@art40
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É importante informar que, quando a mercadoria devolvida for submetida ao regime de 

substituição tributária, deverá constar a mesma base de cálculo da retenção e mesmo valor do 

imposto retido, indicado na Nota Fiscal relativa à entrada da mercadoria. 

(Resolução Sefaz nº 132/2020  - DOE RJ de 19.03.2020) 

Fonte: Editorial IOB 

 

ICMS/MG - Estabelecido procedimento para a correta emissão de NF-e nas operações de 

aquisição de bens e mercadorias com entrega direta ao produtor rural 

Os estabelecimentos do produtor rural inscrito no Cadastro de Contribuintes do ICMS 

localizados no Estado, reunidos sob o mesmo núcleo de CNPJ, que exerça a produção de 

carvão vegetal - florestas plantadas ou nativas -, possuem inscrição estadual unificada e, com 

isto, os contribuintes devem se atentar à forma correta de emissão da NF-e. 

Por meio da publicação do ato legal em fundamento, ficou estabelecido que, na nota fiscal que 

acobertar a operação de aquisição de bens e mercadorias a serem entregues diretamente em 

estabelecimento rural, o remetente indicará, como destinatário, o estabelecimento 

centralizador e, no Grupo G - "Identificação do local de entrega" da NF-e, a identificação do 

estabelecimento rural onde se dará a entrega. 

Também ficou determinado que, nas remessas de bens e mercadorias do estabelecimento 

centralizador para estabelecimento rural abrangido pela inscrição unificada, será emitida nota 

fiscal de simples remessa quando: 

a) o estabelecimento rural estiver situado em município distinto do estabelecimento 

centralizador; 

b) forem transitar por via pública. 

(Decreto nº 47.888/2020  - DOE MG de 17.03.2020) 

Fonte: Editorial IOB 

 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rj%2Bres%2Bsefaz%2B132%2B2020#es-rj%2Bres%2Bsefaz%2B132%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-mg%2Bd%2B47888%2B2020#es-mg%2Bd%2B47888%2B2020

