
 
 
 

 
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 - Receita suspende débitos automáticos 
de prestações de parcelamentos com vencimento em maio, junho e julho  

Arrecadação 

Publicado: 10/06/2020 11h03 

Última modificação: 10/06/2020 11h09 
 

A Receita Federal comunica que, em cumprimento a Portaria ME nº  201 , de 11 
de maio de 2020, foram suspensos os débitos automáticos das prestações dos 

parcelamentos com vencimento em maio, junho e julho de 2020. As referidas 
parcelas tiveram seu vencimento prorrogado para agosto, outubro e dezembro de 

2020, respectivamente, em decorrência da pandemia da Covid -19. 
Caso o contribuinte tenha interesse em pagar as parcelas antes da nova data de 

vencimento, o Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) poderá ser 

emitido pela Internet ou pelo Portal e -CAC A parcela deve ser emitida dentro do 
mês que será efetivamente paga.  

As parcelas prorrogadas, que permanecerem em aberto até a nova data de 

vencimento, serão debitadas junto com as parcelas a vencer nos meses de 
agosto, outubro e dezembro, na conta corrente cadastrada. Sobre as parcelas 

prorrogadas continuarão a incidir juros - Taxa Selic - até a data de quitação. 

 
Fonte: RFB 

 

Administração Pública - Receita Federal regulamenta Programa Nacional 

de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte  

Simples Nacional 

Pronampe beneficiará cerca de 4,5 milhões de pequenos negócios frente à crise 
causada pela Covid-19 

Publicado: 09/06/2020 09h46 
Última modificação: 09/06/2020 11h57 

 

A Receita Federal iniciará envio de comunicado às Microempresas (ME) e 
Empresas de Pequeno Porte (EPP), com a informação do valor da receita bruta, 

com base nas declarações desses contribuintes ao fisco, para viabil izar a análise à 
linha de crédito do Pronampe, junto às instituições financeiras.  

Nesta primeira etapa, receberão o comunicado, a partir de 9 de junho, via 
Domicílio Tributário Eletrônico do Simples Nacional (DTE-SN) as ME e EPP 

optantes pelo Simples Nacional.  

Numa segunda etapa, que terá início, a partir do dia 11 de junho, o comunicado 

será enviado via Caixa postal locali zada no e-CAC às ME e EPP não incluídas no 
Simples Nacional.  

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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Terão direito ao programa as empresas com data de abertura até 

31/dezembro/2019. Somente receberão os comunicados as ME e as EPP que 
declararam, respectivamente, suas receitas nas respectivas declarações da tabela 

acima (Origem das informações enviadas pela RFB).  

Caso exista divergência na informação da receita bruta ou não tenha ocorrido a 
entrega da respectiva declaração, a retificação ou inclusão da informação de 

receita bruta deverá ser realizada por meio da respectiva declaração.  

O detalhamento da medida está na Portaria RFB nº  978 de 8 de junho de 2020, 
publicada no Diário Oficial da União de hoje (09/06).  

O Pronampe, que poderá ser acessado por um total de aproximadamente 4,58 
milhões de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (cerca de 3.8 milhões do 

Simples e cerca de 78o mil de fora do Simples), prevê como regra geral, que a 

linha de crédito corresponderá a no máximo 30% (trinta por cento) da receita 
bruta anual, calculada com base no exercício de 2019. 

No caso das empresas que tenham menos de 1 (um) ano de atividade, a l inha de 

crédito concedida corresponderá ao maior valor apurado, desde o início das suas 
atividades, entre: 

· 50% (cinquenta por cento) do seu capital social; ou  

· 30% (trinta por cento) da média de seu faturamento mensal.  

Os recursos recebidos no âmbito do Pronampe servirão ao financiamento da 
atividade empresarial nas suas diversas dimensões e poderão ser utilizados para 

investimentos e para capital de giro, vedada a sua destinação para distribuição de 
lucros e dividendos entre os sócios.  

A medida não será aplicada às Microempresas, Empresas de Pequeno Porte que 

iniciaram as suas atividades em 2020, conforme estabeleceu a Lei nº  13.999 , 
de 18 de maio de 2020, que instituiu o programa.  

A Receita Federal está trabalhando para facil it ar a adesão das Micro e Pequenas 
Empresas ao Pronampe, tornando mais fácil para as empresas interessadas 

comprovarem a sua receita declarada, entretanto, a concessão depende da 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bport%2Brfb%2B978%2B2020#fe%2Bport%2Brfb%2B978%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B13999%2B2020#fe%2Blei%2B13999%2B2020
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instituição financeira participante do programa.  

 
 
 

Tributos e Contribuições Federais/Previdenciária - Covid-19 - PGFN 
altera a suspensão de prazo para fins de exclusão de parcelamentos  

A Portaria PGFN nº 13.338/2020  alterou a Portaria PGFN n 7.821/2020 , 
para prorrogar as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo Novo 
Coronavírus (COVID-19), considerando a classificação de pandemia pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), no âmbito da Procuradoria -Geral da 

Fazenda Nacional. 
 

De acordo com as alterações ora introduzidas : 
a) ficam suspensos até 30.06.2020: 

 

a.1) o prazo para impugnação e o prazo para recurso de decisão proferida no 
âmbito do Procedimento Administrativo de Reconhecimento de Responsabil idade - 

PARR, previstos, respectivamente, nos arts. 3º e 6º da Portaria PGFN 

nº 948/2017 ; 

 
a.2) 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 ; 
 

a.3) o prazo para oferta antecipada de garantia em execução fiscal, o prazo 
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 ; 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bport%2Bpgfn%2B13338%2B2020#fe%2Bport%2Bpgfn%2B13338%2B2020
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%2Bport%2Bpgfn%2B948%2B2017#fe%2Bport%2Bpgfn%2B948%2B2017
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#fe%2Bport%2Bpgfn%2B33%2B2018
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a.4) O disposto neste item aplica -se aos prazos em curso no dia 16.03.2020 ou 

que se iniciarem após essa data; 
 

b) ficam suspensas, até 30.06.2020, as seguintes medidas de cobrança 
administrativa: 

b.1) apresentação a protesto de certidões de dívida ativa ; 

 
b.2) instauração de novos Procedimentos Administrativos de Reconhecimento de 

Responsabil idade (PARR); 
 

c) fica suspenso, até 30.06.2020, o início de procedimentos de exclusão de 

contribuintes de parcelamentos administrados pela Procuradoria -Geral da Fazenda 
Nacional cuja hipótese de rescisão por inadimplência de parcelas tenha se 

configurado a partir do mês de fevereiro de 2020, inclusive. 
 

(Portaria PGFN nº 13.338/2020  - DOU 1 de 09.06.2020) 
 

Fonte: Editorial IOB 
 

Administração Pública - Receita Federal disciplina sobre o fornecimento 
de informações para fins de concessão de créditos a ME e EPP no âmbito 

do Pronampe 

A Secretaria da Receita Federa l do Brasil (RFB) disciplinou o fornecimento de 

informações para fins de análise para a concessão de créditos a microempresas 
(ME) e empresas de pequeno porte (EPP), no âmbito do Programa Nacional de 

Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), instituído pela 

Lei nº 13.999/2020  . 
 
Para fins da concessão de créditos no âmbito do Pronampe, a RFB fornecerá as 

informações às ME e EPP, por meio de postagens de comunicados : 

 
a) no Domicílio Tributário Eletrônico do Simples Nacional (DTE -SN), no caso de 

ME e EPP optantes pelo Simples Nacional; e 
b) na Caixa Postal localizada no Portal e-Cac, para as ME e EPP não optantes pelo 

Simples Nacional. 

 
Os comunicados destinados às ME e EPP: 

 
a) optantes pelo Simples Nacional e constituídas há mais de um 

ano conterão as seguintes informações: 
a.1) o valor da rece ita bruta relativa ao ano-calendário de 2019, apurada por 

meio do Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional - 

Declaratório (PGDAS-D); e 
 

a.2) o hash code para validação dos dados perante os agentes financeiros 
participantes do Pronampe, calculado na forma prevista nos §§ 1º e 2º do art. 3º 

da norma em referência; 

 
b) optantes pelo Simples Nacional e constituídas há menos de um ano, 

conterão as seguintes informações: 
b.1) a data de constituição da pessoa jurídica; 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bport%2Bpgfn%2B13338%2B2020#fe%2Bport%2Bpgfn%2B13338%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B13999%2B2020#fe%2Blei%2B13999%2B2020
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b.2) o valor do capital social; 
 

b.3) o valor proporcional da receita bruta relativa ao ano -calendário de 2019, 
correspondente ao valor total da receita declarada por meio do PGDAS -D para o 

ano de 2019 dividido pelo número de meses em atividade em 2019; e 

 
b.3) o hash code para validação dos dados perante os agentes financeiros 

participantes do Pronampe, calculado na forma prevista nos §§ 1º e 2º do art. 3º 
da norma em referência; 

 

c) não optantes pelo Simples Nacional, conterão as seguintes informações: 
c.1) os valores totais da receita bruta relativa aos anos-calendários de 2018 e de 

2019, informados por meio da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) referente ao 
exercício de 2019 e ao exercício de 2020, respectivamente; e 

 
c.2) o hash code para validação dos dados perante os agentes fi nanceiros 

participantes do Pronampe, calculado na forma prevista nos §§ 1º e 2º do art. 3º 

da norma em referência . 
 

As informações supramencionadas serão fornecidas às ME e EPP que tenham 
auferido em 2019, se optantes pelo Simples Nacional, ou em 2018 ou 2019, se 

não optantes, os valores de receita bruta previstos, para a espécie, na Lei 

Complementar nº 123/2006 . 
 
Ressalvadas as informações dos valores de receita bruta das empresas, ou 

qualquer informação protegida pelo sigilo fiscal previsto no art.  198 da Lei 

nº 5.172/1966  ( Código Tributário Nacional - CTN ), serão 

encaminhados aos agentes financeiros operadores da linha de crédito concedida 
no âmbito do Pronampe, de forma eletrônica, os dados referentes : 

 
a) a relação de números de inscrição no CNPJ das ME e EPP que atendam aos 

critérios formais para obtenção de crédito no âmbito do Pronampe ; 

 
b) os valores do capital social; e 

 
c) os respectivos hash codes. 

 
No ato da solicitação de análise do crédito no âmbito do Pronampe, a ME ou a 

EPP fornecerá ao agente financeiro participante os dados constantes do 

comunicado eletrônico a este encaminhado. Para fins de validação do hash code 
encaminhado pela RFB, caberá ao agente financeiro gerar o hash code da 

empresa solicitante do crédito com base nos dados por esta fornecidos, observado 
o padrão SHA-256. 

 

(Portaria RFB nº 978/2020 - DOU 09.06.2020) 
 
Fonte: Editorial IOB 

 

 
 

 
 

 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blc%2B123%2B2006#fe%2Blc%2B123%2B2006
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B5172%2B1966@art198#fe%2Blei%2B5172%2B1966@art198
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B5172%2B1966#fe%2Blei%2B5172%2B1966
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B5172%2B1966#fe%2Blei%2B5172%2B1966
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B5172%2B1966#fe%2Blei%2B5172%2B1966
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bport%2Brfb%2B978%2B2020#fe%2Bport%2Brfb%2B978%2B2020
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ATUALIZAÇÕES ESTADUAIS 

ICMS/RJ - Lei autoriza a concessão de isenção do imposto para os 
produtos da cesta básica durante o período de calamidade pública em 

virtude da COVID-19 

Através do ato em fundamento, o Poder Executivo fica autorizado a conceder 

isenção do ICMS, durante o período de calamidade pública em virtude da situação 
de emergência decorrente do novo Coronavírus (COVID-19), para os produtos que 

compõem a cesta básica, listados na Lei nº 4.892/2006  . 
Entretanto, como o ato é apenas autorizativo, a aplicação do benefício fica 

condicionada a regulamentação pelo Fisco.  

(Lei nº 8.889/2020 - DOE RJ de 10.06.2020) 
 

Fonte: Editorial IOB 

 

ICMS/RJ - Alteradas as disposições relativas ao incentivo fiscal para 
produção de cervejas e chopes artesanais no âmbito do Estado  

O Fisco fluminense promoveu alterações no Decreto nº  44.865/2014 , que 
regulamentou o programa de incentivo à produção de cervejas e chopes 
artesanais no âmbito do Estado.  

 

Dessa forma, a contar de 1º.07.2020, ficam regulamentas as seguintes regras:  
 

a) ficará suspensa a aplicação do regime de substituição tribu tária nas operações 
de saída interna de cerveja e chope produzidos pelas microcervejarias localizadas 

em solo fluminense; 

 
b) para fruição do tratamento tributário previsto no referido decreto, o 

interessado deverá fazer requerimento junto à Secretaria de Estado de Fazenda; 
 

c) o benefício ficará limitado ao total de saídas da microcervejaria no volume de 
250.000 litros mensais, sendo considerado a soma da cerveja e do chope 

artesanal. 

 

Nota: Através do Decreto nº 47.116/2020 , publicado no DOE RJ de 
10.06.2020, o Fisco tornou nula as disposições aqui mencionadas . 

(Decreto nº 47.115/2020 - DOE RJ de 09.06.2020) 
 

Fonte: Editorial IOB 

 

ICMS/PR - Revogado o dispositivo que trata de crédito do ICMS recebido 
em transferência a título de pagamento pelo fornecimento de energia 
elétrica e gás natural 

Fica revogada a norma que trata sobre crédito do ICMS recebido em 

transferência, a título de pagamento pelo fornecimento de energia elétrica e gás 

natural, de estabelecimentos credenciados no Sistema de Controle da 
Transferência e Utilização dos Créditos Acumulados - SISCRED. 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rj%2Blei%2B4892%2B2006#es-rj%2Blei%2B4892%2B2006
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rj%2Blei%2B8889%2B2020#es-rj%2Blei%2B8889%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rj%2Bd%2B44865%2B2014#es-rj%2Bd%2B44865%2B2014
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rj%2Bd%2B47116%2B2020#es-rj%2Bd%2B47116%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rj%2Bd%2B47115%2B2020#es-rj%2Bd%2B47115%2B2020
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Importante ressaltar que tal revogação produzirá efeitos a partir de 1º.07.2020.  

(Decreto nº 4.850/2020 - DOE PR de 10.06.2020) 

  

Fonte: Editorial IOB 

 

ICMS/RS - Estabelecidos procedimentos para quem financiar projetos 
sociais 

Por meio do ato em fundamento, foram estabelecidos procedimentos a serem 

observados pelas empresas financiadoras que fizerem aporte de recursos 
financeiros diretamente no Fundo Estadual de Apoio a Inclusão Produtiva (FEAIP), 

de recursos provenientes do Pró-Social/RS. 

Quanto ao benefício fiscal que pode ser cumulado com qualquer outro, o 

contribuinte do ICMS que financiar tais projetos deverá observar as condições 

previstas RICMS-RS/1997 , e discriminar em Guia de Informação e Apuração 

(GIA) ou Livro Registro de Apuração do ICMS. A empresa é responsável por 
verificar se ela tem direito ao incentivo fiscal. As dúvidas, se houver, poderão ser 

sanadas no Plantão Fiscal Virtual, l ink: http://www.sefaz.rs.gov.br/Atendimento.  
Ressalte-se que as empresas que financiarem projetos de assistência social 

devidamente aprovados poderão compensar até 100% do valor aplicado com o 

ICMS a recolher, se realizar aporte de valores diretamente ao FEAIP, para 
financiar projetos de assistência social que serão selecionados por meio de 

editais, sem necessidade de repasse adicional não incentivado de 8%.  

(Instrução Normativa STAS nº 2/2020 - DOE RS de 09.06.2020) 

Fonte: Editorial IOB 

 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rs%2Bd%2B37699%2B1997#es-rs%2Bd%2B37699%2B1997

