
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

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

ATUALIZAÇÕES FEDERAIS 

Tributos e Contribuições Federais/Previdenciária - Receita Federal 
revoga 81 instruções normativas 

Por meio da Instrução Normativa RFB nº 1.949/2020 , a Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB), revogou 81 instruções normativas, publicadas no período 
de 1983 a 2016, as quais já não produziam mais efeitos legais . 

 

A medida faz parte do Projeto Consolidação, que busca adequar o estoque 
regulatório do órgão através da redução, revisão e consolidação de normas. 

 
Segundo a RFB, o Projeto Consolidação da Receita Federal inscreve -se em uma 

iniciativa maior projetada pelo Governo Federal, que determinou que os órgãos do 
Poder Executivo efetuassem a revisão de suas normas através do Decreto nº 

10.139/2019, em vigor desde 03.02.2020. A meta do órgão é encerrar a 

consolidação de suas normas até junho de 2021, simplificando a legislação 
tributária, trazendo assim mais segurança jurídica para os cidadãos, que terão um 

sistema de regramento mais simples, bem como assegurar a redução de lit ígios 
com o saneamento das normas. A medida também vai contribuir para a melhoria 

do ambiente de negócios e da produtividade no Brasil . 

 

(Instrução Normativa RFB nº 1.949/2020 - DOU 1 de 13.05.2020) 
 

Fonte: Editorial IOB 

 

Processo Administrativo Fiscal - Alterada as normas que dispõem sobre a 
transmissão e a entrega de documentos digitais  

A Instrução Normativa RFB nº 1.951/2020 alterou as Instruções Normativas RFB 

nº 1.782/2018 e 1.783/2018, que dispõem, respectivamente, sobre entrega de 
documentos no formato digital para juntada a processo digital ou a dossiê digital 

e sobre a solicitação de serviços mediante dossiê digital de atendimento . 

 
De acordo com as alterações, ora introduzidas, em relação à : 

 

a) Instrução Normativa RFB nº 1.782/2018  : 

a.1) o art. 5º passou a vigorar dispondo que a solicitação de juntada de 
documentos digitais será realizada por meio do Portal do Centro Virtual de 

Atendimento (Portal e-CAC), disponível no sít io da RFB na Internet, no endereço 
<http://receita.economia.gov.br>. Anteriormente, a redação dispunha que o 

acesso era mediante assinatura digital válida ; 

 
a.2) o art. 9º passou a vigorar dispondo que a abertura de dossiê digital de 

atendimento será solicitada por meio do Portal e -CAC, disponível no endereço 
eletrônico informado na letra “a.1”, pelo interessado ou por seu procurador 

digital. Anteriormente, a redação dispunha que o acesso era mediante assinatura 
digital válida; 

 

 
a.3) o art. 11 passou a vigorar dispondo que o dispositivo móvel de 

armazenamento aceito para a entrega de arquivos digitais nas unidades de 
atendimento da RFB é o acessível por porta universal (USB) ; 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1949%2B2020#fe%2Bin%2Brfb%2B1949%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1949%2B2020#fe%2Bin%2Brfb%2B1949%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1951%2B2020#fe%2Bin%2Brfb%2B1951%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1782%2B2018#fe%2Bin%2Brfb%2B1782%2B2018
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1782%2B2018#fe%2Bin%2Brfb%2B1782%2B2018
http://receita.economia.gov.br/
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a.4) ficam revogados os incisos I, II e III do art. 11 da Instrução Normativa RFB 

nº 1.782/2018 ; 

 

b) Instrução Normativa RFB nº 1.783/2018  : 
 

b.1) o art. 2º passou a vigorar dispondo que a abertura do dossiê digital  de 

atendimento será solicitada por meio do Portal do Centro Virtual de Atendimento 
(Portal e-CAC), disponível no sítio da RFB na Internet, no endereço 

<http://receita.economia.gov.br>, pelo interessado ou por seu procurador digital, 

observado o disposto na Instrução Normativa RFB nº  1.782/2018  : 

 
b.1.1) obrigatoriamente, no caso das pessoas jurídicas tributadas com base no 

lucro real, presumido ou arbitrado; e 
 

b.1.2) facultativamente, no caso de pessoas jurídicas não incluídas na letra "b.1" 

e de pessoas físicas. 
 

(Instrução Normativa RFB nº 1.951/2020 - DOU 1 de 13.05.2020) 
 

Fonte: Editorial IOB 
 

Sped - Prorrogado o prazo de apresentação da ECD 

A Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) prorrogou, em caráter 
excepcional, para até o dia 31.07.2020, o prazo de apresentação da 

Escrituração Contábil Digital (ECD), referente ao ano -calendário de 2019, 

inclusive nos casos de extinção, incorporação, fusão e cisão total ou parcial da 
pessoa jurídica. 

 
Vale lembrar que, o prazo original de apresentação da ECD, referente ao ano-

calendário de 2019, estava previsto para o dia 29.05.2020. 

 

(Instrução Normativa RFB nº 1.950/2020 - DOU 1 de 13.05.2020) 
 

Fonte: Editorial IOB 

 

Tributos e Contribuições Federais/Previdenciária - Ministério da 

Economia prorroga os prazos das prestações dos parcelamentos 

tributários com vencimento em maio, junho e julho de 2020 

Montante dos recursos diferidos é de R$ 9,58 bilhões e parcelas poderão ser 

pagas, respectivamente, nos últimos dias úteis de agosto, outubro e dezembro de 
2020 

Publicado em 12/05/2020 10h57 
 

Em decorrência da pandemia da Covid-19, o Ministério da Economia prorrogou as 
prestações dos parcelamentos administrados pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional com vencimento em maio, 

junho e julho de 2020. 

A novidade está na Portaria do Ministério da Economia nº  201 , de 11 de maio de 
2020, publicada no Diário Oficial da União de hoje (12/5) que prevê que as 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1782%2B2018#fe%2Bin%2Brfb%2B1782%2B2018
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1783%2B2018#fe%2Bin%2Brfb%2B1783%2B2018
http://receita.economia.gov.br/
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1782%2B2018#fe%2Bin%2Brfb%2B1782%2B2018
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1951%2B2020#fe%2Bin%2Brfb%2B1951%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1950%2B2020#fe%2Bin%2Brfb%2B1950%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bport%2Bme%2B201%2B2020#fe%2Bport%2Bme%2B201%2B2020
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prestações dos parcelamentos ordinários e especiais serão prorrogadas da 

seguinte forma, sempre no último dia úti l do respectivo mês:  
a) as com vencimento em maio de 2020 terão seu vencimento prorrogados para 

agosto de 2020; 

b) as com vencimento em junho de 2020 terão seu vencimento prorrogados para 

outubro de 2020; e 

c) as com vencimento em julho de 2020 terão seu vencimento prorrogados  para 
dezembro de 2020. 

Essa prorrogação, neste momento, não se aplica aos parcelamentos no 

âmbito do Simples Nacional pois esta decisão é de competência do 
Comitê Gestor do Simples Nacional. Está prevista reunião deste Comitê 

na próxima sexta-feira, 15 de maio, para deliberar a prorrogação desses 

parcelamentos.  
A Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional adotarão os 

procedimentos de suspensão do pagamento das parcelas para aqueles 
contribuintes que efetuem o pagamento por meio de débito automático em conta-

corrente bancária. 

Também serão suspensas no período de maio a julho de 2020 as retenções no 

Fundo de Participação dos Estados e Municípios referentes às prestações de 
parcelamentos desses entes federados.  

 
Fonte: Ministério da Economia  

 

ICMS - Confaz divulga protocolos que dispõem sobre conhecimento de 

transporte eletrônico e etanol hidratado combustível  

O Confaz deu publicidade aos Protocolos ICMS nºs 11 e 12/2020 que dispõem 

sobre conhecimento de transporte eletrônico e etanol hidratado combustível, 
conforme segue: 

Protocolo ICMS nº 11/2010 - altera o Protocolo ICMS nº 49/2018 que 
estabelece procedimentos diferenciados para a emissão do Conhecimento de 
Transporte Eletrônico (CT-e) relativo à prestação de serviço de transporte 

ferroviário de produtos destinados à exportação pelo Porto Organizado de Santos, 

na hipótese que especifica, com efeitos a partir de 1º.06.2020; e  

Protocolo ICMS nº 12/2020 - dispõe sobre a remessa de etanol hidratado 
combustível do Estado de Goiás para armazenagem no Estado do Mato Grosso, 

com efeitos a partir de 1º.07.2020.  

(Despacho Confaz nº 34/2020 - DOU 1 de 12.05.2020) 
 
Fonte: Editorial IOB 

 

 

ATUALIZAÇÕES ESTADUAIS 

ICMS/RS - Alterados procedimentos para apropriação de crédito na 
aquisição de bens do ativo imobilizado  

Foram promovidas alterações em instruções relativas à emissão de nota fiscal até 
30.06.2020 para fins de apropriação do crédito fiscal na aquisição de bens para o 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bprot%2Bicms%2B11%2B2010#fe%2Bprot%2Bicms%2B11%2B2010
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bprot%2Bicms%2B49%2B2018#fe%2Bprot%2Bicms%2B49%2B2018
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bprot%2Bicms%2B12%2B2020#fe%2Bprot%2Bicms%2B12%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bdesp%2Bconfaz%2B34%2B2020#fe%2Bdesp%2Bconfaz%2B34%2B2020
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ativo imobilizado. A emissão dessa nota fiscal será facultativa para os períodos de 

julho e agosto e vedada a partir de setembro/2020.  

Essa nota fiscal será escriturada no livro Registro de Entradas, lançando -se a data 
e o número na coluna "Documento fiscal" e o valor da apropriação na coluna 

"Imposto creditado". O crédito do imposto em cada período constante nessa nota 

fiscal será lançado na Guia de Informação e Apuração do ICMS (GIA), no campo 
01 - "Créditos por entradas, exceto importação" do quadro A - "Resumo das 

operações e prestações do mês de referência".  

Quem optar pela emissão de nota fiscal nos meses de julho e agosto/2020 
adotará o mesmo procedimento mencionado anteriormente. Quem não optar fará 

os lançamentos na Escrituração Fiscal Digital (EFD), conforme mencionado 

adiante. 

Na EFD será lançado: 
a) em ajuste a crédito, com o valor total  do crédito CIAP do período, que deve 

corresponder ao valor informado no campo 09, ICMS_APROP, do registro G110, da 
EFD, e ao que será informado na coluna crédito do Anexo I da GIA, vinculado ao 

CFOP 1.604 (código RS020100); 

 
b) em ajuste a crédito, com o valor total do crédito CIAP não escriturado nos 

períodos anteriores, quando a legislação permitir, que deve corresponder ao valor 
informado no campo 10, SOM_ICMS_OC, do registro G110, da EFD, e ao que será 

informado na coluna crédito do Anexo I da GIA, vinculado ao CFOP 1.604 (código 

RS020101). 
Os lançamentos na EFD são feitos nos termos estabelecidos na Instrução 

Normativa DRP nº 45/9898, Título I, Capítulo LI.  

Essas alterações produzem efeitos a partir de 1º.07.2020.  

(Instrução Normativa RE nº 34/2020 - DOE RS de 12.05.2020) 
 

Fonte: Editorial IOB 

 

ICMS/RS - Alterada lista de códigos utilizados para informar benefícios 
na Guia de informação e Apuração do ICMS 

Por meio do ato em fundamento, foram revogados uns e acrescentados outros 
códigos a serem utilizados pelos contribuintes ao informarem na Guia de 

Informação e Apuração do ICMS (GIA) os lançamentos relativos a crédito 
presumido, isenção, diferimento parcial  e ICMS já recolhido por substituição 

tributária, nas hipóteses que menciona.  

A lista com todos os códigos está na Instrução Normativa DRP nº  45/1998 , 
Apêndice VII, onde estão sendo alteradas as Seções III, IV e V.  

(Instrução Normativa RE nº 33/2020 - DOE RS de 12.05.2020) 
 

Fonte: Editorial IOB 
 

 

 
 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rs%2Bin%2Bre%2B34%2B2020#es-rs%2Bin%2Bre%2B34%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%2B33%2B2020#es-rs%2Bin%2Bre%2B33%2B2020
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ICMS/RS - Alteradas disposições acerca da redução de base de cálculo na 

saída de querosene de aviação 

Foi estabelecido que os percentuais de carga tributária nas saídas internas de 

querosene de aviação destinadas ao abastecimento de aeronaves de empresa 
prestadora de serviço aeroviário regular de passageiros que opere rota que 

atenda Município do interior do Rio Grande do Sul realizadas desde 1º.01.2020 

são os estabelecidos no Decreto nº  54.961/2019  . Para fruição desse benefício 

de redução de base de cálculo, previsto no  RICMS-RS/1997 , Livro I , art. 23, 
LXVII, “b”, os contribuintes devem observar as instruções da Receita Estadual que 

define o adquirente, o período, e percentual e o fornecedor.  

Também foi alterado o § 3º do art.  1º do Decreto nº 54.961/2019 , para 
estabelecer que o consumo de querosene de aviação será calculado nos  termos de 

instruções da Receita Estadual, considerando as aquisições internas para 

abastecimento das aeronaves nos 6 meses anteriores ao mês de apuração.  

(Decreto nº 55.242/2020 - DOE RS de 12.05.2020) 
 

Fonte: Editorial IOB 

 

ICMS/RJ - Divulgado o PMPF para gasolina, diesel, GLP, QAV, AEHC e 

GNV, com aplicação a partir de 16.05.2020 

Foram divulgados os preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) de 
gasolina, diesel, gás liquefeito de petróleo (GLP), querosene de aviação (QAV), 

álcool etíl ico hidratado combustível (AEHC) e gás natural veicular (GNV), com 

aplicação a partir de 16.05.2020. 

(Portaria SUT nº 307/2020 - DOE RJ de 14.05.2020) 
 

Fonte: Editorial IOB 
 

ICMS/MG - Alterada norma que dispõe sobre o credenciamento de 
contribuintes com dispensa de visto prévio na liberação de mercadoria 

importada 

O Superintendente de Fiscalização alterou o art.  1º da Portaria Sufis 

nº 020/2017 para dispor que nas hipóteses em que o desembaraço aduaneiro 

ocorrer em Minas Gerais, os estabelecimentos identificados no Anexo Único desta 
portaria ficam dispensados do visto prévio na Guia para Liberação de Mercadoria 

Estrangeira sem Comprovação do Recolhimento do ICMS (GLME), no Documento 
de Arrecadação Estadual (DAE) e na Guia Nacional de Recolhimento Estadual 

(GNRE), para efeitos de aplicação da legislação do ICMS.  
 

(Portaria Sufis nº 020/2020 - DOE MG de 12.05.2020) 

Fonte: Editorial IOB 
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ICMS/MG - Divulgada alteração do PMPF a ser utilizado no cálculo do 

ICMS devido por substituição tributária nas operações com bebidas 
alcoólicas 

Foi alterada a Portaria Sutri nº 924/2020 , que divulga os preços médios 
ponderados a consumidor final (PMPF) para cálculo do ICMS devido por 
substituição tributária nas operações com bebidas alcoólicas que especifica.  

Foi acrescido o item 1.2.32 à tabela, com efeitos a partir de 15.05.2020.  

(Portaria SUTRI nº 949/2020  - DOE MG de 12.05.2020) 
 

Fonte: Editorial IOB 
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