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ATUALIZAÇÕES FEDERAIS 

Administração Pública/Registro do Comércio - Governo federal aprova 
novas regras sobre assinaturas eletrônicas 

Por meio da Medida Provisória nº 983/2020 , o Governo Federal dispôs, entre 

outras providências, sobre as assinaturas eletrônicas em comunicações com entes 
públicos. 

 

Com base nessa medida serão aceitas três formas de assinaturas eletrônicas pelos 
entes públicos. Um ato do titular do poder ou do órgão constitucionalmente 

autônomo de cada ente federativo estabelecerá o nível mínimo exigido para a 
assinatura eletrônica em documentos e transações em interação com o ente 

público, que observará o seguinte: 
 

a) assinatura eletrônica simples: poderá ser admitida nas interações com ente 

público que não envolvam informações protegidas por grau de sigilo ; 
b) assinatura eletrônica avançada: poderá ser admitida: 

b.1) nas hipóteses referidas na letra “a” ; 
b.2) nas interações com ente público que envolvam informações classificadas ou 

protegidas por grau de sigilo; e 

b.3) no registro de atos perante juntas comerciais; e 
c) assinatura eletrônica qualificada: será admitida em qualquer comunicação 

eletrônica com ente público. 
 

Além disso, um ato do Poder Executivo federal disporá sobre o nível mínimo de 
assinatura eletrônica a ser observado na hipótese de ausência no ente federativo, 

no Poder ou no órgão constitucionalmente autônomo de norma específica. Os 

entes federativos, os demais Poderes e os órgãos constitucionalmente autônomos 
encaminharão ao Ministério da Economia cópia das normas editadas sobre o nível 

mínimo exigido de assinatura eletrônica . 
 

As novas regras e procedimentos sobre assinatura eletrônica são aplicáveis no 

âmbito da comunicação: 
 

a) interna entre os órgãos e entidades da administração direta, autárquica e 
fundacional dos Poderes e órgãos constitucionalmente autônomos dos entes 

federativos; 
b) entre pessoas naturais ou pessoas jurídicas de direito privado e os entes 

públicos supramencionados; e 

c) entre os entes públicos supramencionados. 
 

No entanto, estas regras não se aplicam: 
 

a) aos processos judiciais; 

b) à comunicação: 
b.1) entre pessoas naturais ou entre pessoas jurídicas de direito privado ; 

b.2) na qual seja permitido o anonimato; e 
b.3) na qual seja dispensada a identificação do particular ; 

c) aos sistemas de ouvidoria de entes públicos ; 

d) aos programas de assistência a vítimas e a testemunhas ameaçadas; e 
e) às hipóteses outras nas quais deva se dar garantia de preservação de sigilo da 

identidade do particular na atuação perante o ente público . 
 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bmp%2B983%2B2020#fe%2Bmp%2B983%2B2020
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Vale ressaltar que, um ato poderá prever nível de assinatura eletrônica 

incompatível a mínima exigida para os atos realizados durante o período da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da 

pandemia da Covid-19, com vistas a reduzir contatos presenciais ou para a 
realização de atos que ficariam impossibil itados por outro modo . 

 

No mais, a norma determina que os sistemas em uso que util izem assinaturas 
eletrônicas e que não atendam as disposições supramencionadas deverão ser 

adaptados até 1º.12.2020. 
 

(Medida Provisória nº 983/2020 - DOU 1 de 17.06.2020) 
 

Fonte: Editorial IOB 
 

ICMS - Publicado ato que autoriza os Estados que menciona a registrar e 
a depositar na Secretaria Executiva do Confaz relação de atos normativos 

e concessivos de benefícios fiscais  

O Confaz divulgou ato que autoriza os Estados de Goiás, Paraíba, Rio Grande do 

Sul, Santa Catarina e Tocantins, nos termos do Convênio ICMS nº  190/2017  , a 
registrar e a depositar na Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Política 

Fazendária (Confaz) relações de atos normativos e atos concessivos vigentes e 
não vigentes em 08.08.2017 e de atos normativos/concessivos não vigentes na 

mencionada data, relativos aos benefícios fiscais instituídos por legislação 

estadual publicada até 08.08.2017, em desacordo com a  Constituição 

Federal/1988 , e a respectiva documentação comprobatória, conforme 
solicitações recebidas na SE/Confaz.  

(Resolução Confaz nº 1/2020 - DOU 1 de 18.06.2020) 
 
Fonte: Editorial IOB 

 

Tributos e contribuições federais - Divulgadas medidas para redução dos 
impactos econômicos decorrentes da Covid-19, com relação aos 

beneficiários do Recof e do Recof-Sped 

A Receita Federal baixou ato que estabelece medidas para redução dos impactos 
econômicos decorrentes da doença causada pelo Coronavírus identificado em 

2019 (Covid-19) com relação aos beneficiários do Regime Aduaneiro Especial de 

Entreposto Industrial (Recof) e do Regime Aduaneiro Especial de Entreposto 
Industrial sob Controle Informatizado do Sistema Público de Escrituração Digital 

(Recof - Sped). 

Desse modo, os percentuais estabelecidos nos incisos I e II do art.  6º da 

Instrução Normativa RFB nº 1.291/2012 , e do art. 6º da Instrução Normativa 

RFB nº 1.612/2016 , serão, excepcionalmente, reduzidos em 50%, para os 

períodos de apuração dos regimes encerrados entre 1º.05.2020 e 30 de abril de 
2021. 

Períodos encerrados até 30.04.2020 

Períodos 

encerrados 

entre 

1º.05.2020 e 

30.04.2021 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bmp%2B983%2B2020#fe%2Bmp%2B983%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bconv%2Bicms%2B190%2B2017#fe%2Bconv%2Bicms%2B190%2B2017
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bcf%2B1988#fe%2Bcf%2B1988
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bcf%2B1988#fe%2Bcf%2B1988
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bres%2Bconfaz%2B1%2B2020#fe%2Bres%2Bconfaz%2B1%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1291%2B2012@art6#fe%2Bin%2Brfb%2B1291%2B2012@art6
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1291%2B2012#fe%2Bin%2Brfb%2B1291%2B2012
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1612%2B2016@art6#fe%2Bin%2Brfb%2B1612%2B2016@art6
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1612%2B2016#fe%2Bin%2Brfb%2B1612%2B2016
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a) exportação de produtos 

industrializados no valor mínimo 

anual equivalente a 50% do valor 

total das mercadorias admitidas no 

Regime, no mesmo período, e não 

inferior a US$ 500.000,00 

(quinhentos mil dólares dos Estados 

Unidos da América); 

b) aplicação anual na produção dos 

bens que industrializar, pelo menos 

70% das mercadorias admitidas no 
Regime. 

a) Redução de 

50% = 25%; 

limite mínimo = 

US$ 
250.000,00; 

b) Redução de 
50% = 35% 

 

Os prazos de vigência do regime ou sua prorrogação, previstos no art.  30 da 

Instrução Normativa RFB nº 1.291/2012 , e no art. 24 da Instrução Normativa 

RFB nº 1.612/2016  , serão, excepcionalmente, acrescidos em 1 ano no caso de 

mercadorias admitidas no regime entre o dia 1º.01.2019 e 31.12.2020. 

Prazo de vigência 

Prorrogação - 

Período de 

01.01.2019 a 

31.12.2020 

O prazo de vigência do Regime será 

de 1 ano, prorrogável 

automaticamente por mais 1 ano, 

contado da data do respectivo 

desembaraço aduaneiro ou da 
aquisição no mercado interno. 

Prorrogação, em 

caráter 

excepcional, por 
mais 1 ano. 

 

 

Vale destacar que o recolhimento dos tributos suspensos, relativos à mercadoria 

importada, admitida no Regime e incorporada como parte, peça ou componente 

em produto industrializado, transferido de outro beneficiário, caso destinada ao 

mercado interno, será efetuado mediante registro de Declaração Preliminar na 

Unidade da RFB com jurisdição sobre o estabelecimento da empresa .  

(Instrução Normativa RFB nº 1.960/2020 - DOU 1 de 18.06.2020) 
 
Fonte: Editorial IOB 

 

 

Tributos e Contribuições Federais/Previdenciária - Regulamentada a 
transação por adesão no contencioso tributário  

A Portaria ME nº 247/2020 disciplina os critérios e procedimentos para a 
elaboração de proposta e de celebração de transação por adesão no contencioso 

tributário de relevante e disseminada controvérsia jurídica e no de pequeno valor, 

conforme disposição prevista nos arts.  21 e 23 da Lei nº 13.988/2020  . 

Entre as disposições ora introduzidas, destacamos que:  

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1291%2B2012@art30#fe%2Bin%2Brfb%2B1291%2B2012@art30
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1291%2B2012#fe%2Bin%2Brfb%2B1291%2B2012
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1612%2B2016@art24#fe%2Bin%2Brfb%2B1612%2B2016@art24
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1612%2B2016#fe%2Bin%2Brfb%2B1612%2B2016
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1960%2B2020#fe%2Bin%2Brfb%2B1960%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bport%2Bme%2B247%2B2020#fe%2Bport%2Bme%2B247%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B13988%2B2020@art21#fe%2Blei%2B13988%2B2020@art21
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B13988%2B2020@art23#fe%2Blei%2B13988%2B2020@art23
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B13988%2B2020#fe%2Blei%2B13988%2B2020
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Cabimento 

A transação por adesão no contencioso 
tributário tem cabimento nas hipóteses:  

a) de relevante e disseminada 
controvérsia jurídica; ou 

b) de pequeno valor. 

Objetivos 

A transação tem por objetivo: 

a) promover a solução consensual de 

litígios administrativos ou judiciais 
mediante concessões recíprocas; 

b) extinguir litígios administrativos ou 

judiciais já instaurados sobre 

determinada controvérsia jurídica, 
relevante e disseminada; 

c) reduzir o número de litígios 

administrativos ou judiciais e os custos 
que lhes são inerentes; 

d) estabelecer novo paradigma de relação 

entre administração tributária e 

contribuintes, primando pelo diálogo e 

adoção de meios adequados de solução 
de litígio; e 

e) estimular a autorregularização e a 
conformidade fiscal. 

Edital 

A proposta de transação por adesão será 

realizada mediante publicação de edital 

pela Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN) ou pela Secretaria 

Especial da Receita Federal do Brasil 
(RFB), conforme o caso, e 

I. definirá: 

a) de forma clara e objetiva as hipóteses 

fáticas e jurídicas que englobam a 
proposta; 

b) as exigências a serem cumpridas, as 

reduções ou concessões oferecidas, os 

prazos e as formas de pagamento 

admitidas, inclusive se é necessária a 

apresentação de garantias ou 

manutenção das já existentes; 

c) o prazo para adesão; 

d) os critérios impeditivos à transação 
por adesão, quando for o caso; 

e) os compromissos e obrigações 
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adicionais a serem exigidos dos 
contribuintes; 

f) o procedimento para adesão; 

g) as hipóteses de rescisão do acordo e a 

descrição do procedimento para 
apresentação de impugnação; e 

h) o tratamento a ser conferido aos 

depósitos existentes vinculados aos 
débitos a serem pagos ou parcelados; 

II. poderá limitar os créditos 

contemplados pela transação, 

considerados: 

a) a etapa em que se encontre o 

respectivo processo tributário, 
administrativo 

ou judicial; ou 

b) os períodos de competência a que se 
refiram; e 

III. estabelecerá a necessidade de 

conformação do contribuinte ou do 

responsável ao entendimento da 

administração tributária acerca de fatos 

geradores futuros ou não consumados, na 

transação por adesão no contencioso 

tributário de relevante e disseminada 

controvérsia jurídica. 

Os Editais serão publicados nos sites da 

PGFN (www.pgfn.gov.br) e da RFB 

(www.receita.economia.gov.br, 

respectivamente, além do site do 

Ministério da Economia disponível na 

internet (www.gov.br/economia/pt-br), 
para fins de ampla divulgação. 

Adesão 

Os procedimentos para adesão devem ser 

realizados exclusivamente por meio 

eletrônico, conforme definido pela RFB ou 
pela PGFN, conforme o caso. 

Redução do 

valor 

principal 

O edital poderá prever a concessão de 

descontos, inclusive sobre o montante 

principal, de até 50% do valor total do 

crédito, observando-se que no 

contencioso tributário de pequeno valor, 

o desconto máximo somente poderá ser 

atribuído nas hipóteses em que o prazo 

de quitação seja igual ou inferior a 12 

meses 
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Prazos de 

pagamento 

O edital poderá prever prazo para 
pagamento de, no máximo: 

a) 84 meses, no contencioso tributário de 

relevante e disseminada controvérsia 
jurídica; e 

b) 60 meses, no contencioso tributário de 
pequeno valor. 

Vedações 

É vedada a transação que envolva: 

a) nova transação relativa ao mesmo 

crédito tributário; 

b) redução de multas de natureza penal; 

c) concessão de descontos a créditos 
relativos ao: 

c.1) Simples Nacional, enquanto não 
editada lei complementar autorizativa; e 

c.2) Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço (FGTS), enquanto não autorizado 

pelo seu Conselho Curador; 

d) devedor contumaz, conforme definido 
em lei específica; 

e) controvérsia definida por coisa julgada 
material; 

f) efeito prospectivo que resulte, direta 

ou indiretamente, em regime especial, 

diferenciado ou individual de tributação; 
e 

g) acumulação das reduções oferecidas 

pelo edital com quaisquer outras 

asseguradas na legislação em relação aos 

créditos abrangidos pela proposta de 
transação. 

Rescisão 

Implicará a rescisão da transação: 

a) o descumprimento das condições, das 

cláusulas, das obrigações ou dos 

compromissos assumidos; 

b) a constatação, pelo credor, de ato 

tendente ao esvaziamento patrimonial do 

aderente como forma de fraudar o 

cumprimento da transação, ainda que 

realizado anteriormente à sua 

celebração; 

c) a comprovação de que o aderente se 

utiliza de pessoa natural ou jurídica 
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interposta para ocultar ou dissimular a 

origem ou a destinação de bens, de 

direitos e de valores, seus reais 

interesses ou a identidade dos 

beneficiários de seus atos, em prejuízo 
da Fazenda Pública Federal; 

d) a verificação da alienação ou oneração 

de bens ou direitos sem a devida 

comunicação ao órgão da Fazenda Pública 

competente, quando exigido em lei; 

e) a existência de decisão judicial 

definitiva prolatada antes da celebração; 

f) a comprovação da existência de 

prevaricação, concussão ou corrupção 
passiva na sua formação; 

g) a constatação do dolo, fraude, 

simulação, erro essencial quanto à 
pessoa ou quanto ao objeto do conflito; 

h) a decretação de falência ou de 

extinção, pela liquidação, da pessoa 

jurídica transigente; 

i) a ocorrência de alguma das hipóteses 

rescisórias adicionalmente previstas no 
respectivo termo; 

j) a não comprovação do requerimento de 

homologação judicial do acordo para fins 

do disposto nos incisos II e III do 

art. 515 da Lei nº 13.105/2015 , 

observado o disposto no art. 35; ou 

k) a inobservância de quaisquer 

disposições da referida Portaria ou do 

edital. 

 

(Portaria ME nº 247/2020 – DOU 1 de 16.06.2020) 

 

Fonte: Editorial IOB 

 

 

 

 

 

 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B13105%2B2015@art515#fe%2Blei%2B13105%2B2015@art515
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B13105%2B2015#fe%2Blei%2B13105%2B2015
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bport%2Bme%2B247%2B2020#fe%2Bport%2Bme%2B247%2B2020
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ATUALIZAÇÕES ESTADUAIS 

ICMS/SP - Prorrogado o prazo de adoção de medidas de caráter 
temporário no âmbito da Nota Fiscal Paulista  

Foram promovidas alterações na Resolução SFP  29/2020 , que dispõe sobre a 
adoção de medidas, de caráter temporário e emergencial, no âmbito do Programa 

de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de São Paulo (Nota Fiscal Paulista), em 

decorrência da pandemia do novo coronavírus (Covid -19) para prorrogar sua 
vigência até 28.06.2020, podendo ser prorrogada se perdurar a situação de 

emergência de saúde pública.  
Observa-se que uma das medidas tratadas pela referida Resolução, trata -se do 

procedimento a ser adotado na impossibilidade de acesso ao sistema da Nota 
Fiscal Paulista devido a bloqueio de senha , e da necessidade de informações 

sobre os rendimentos para fins da Declaração de Imposto de Renda. Nesta 

hipótese, o interessado poderá mediante petição assinada de forma manuscrita, 
acompanhada de fotocópia simples digitalizada de documento de identidade , sem 

necessidade de certificação digital solicitar o comprovante de rendimentos.  

(Resolução SFP nº 52/2020 - DOE SP de 17.06.2020) 
 

Fonte: Editorial IOB 
 

ICMS/RJ - Alterada a norma que trata dos requerimentos com trâmite no 
Sistema Atendimento Digital  

Foi alterada a Portaria SSER nº 224/2020 , que dispõe sobre os tipos de 
requerimentos com trâmite no Sistema Atendimento Digital. Com as alterações:  
 

a) foi substituída a indicação da Portaria SSER nº  144/2017 , já revogada, pela 

portaria SSER nº 226/2020 , dispondo sobre a outorga de e-procuração, em 

nome do contribuinte, em decorrência de baixa, cancelamento, inaptidão ou 
suspensão de CNPJ junto à Receita Federal; e  

 
b) foi acrescentada a previsão para que as pessoas jurídicas não inscritas, 

impossibil itadas de acessar o sistema Atendimento Digital em virtude de baixa do 

CNPJ pela Receita Federal do Brasil, possam comparecer à auditoria fiscal regional 
para emitir a Certidão de Regularidade Fiscal nos termos da Resolução SER 

nº 310/2006 . Neste caso o requerente também deverá apresentar 
comprovante de baixa do CNPJ de todos os estabelecimentos vinculados à raiz de 

CNPJ. 

(Portaria SSER nº 229/2020 - DOE RJ de 17.06.2020) 
 

Fonte: Editorial IOB  

ICMS/RS - Prorrogado até 2025 o crédito presumido adicional por 

fabricantes e importadores de veículos  

Foi prorrogado de 30.06.2020 para 30.06.2025 o prazo de apropriação do crédito 

presumido adicional de 3,5% pelos estabelecimentos industriais importadores de 
veículos automotores novos relacionados no Apêndice II, Seção III, item X, que 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sp%2Bres%2Bsfp%2B29%2B2020#es-sp%2Bres%2Bsfp%2B29%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sp%2Bres%2Bsfp%2B52%2B2020#es-sp%2Bres%2Bsfp%2B52%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rj%2Bport%2Bsser%2B224%2B2020#es-rj%2Bport%2Bsser%2B224%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rj%2Bport%2Bsser%2B144%2B2017#es-rj%2Bport%2Bsser%2B144%2B2017
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rj%2Bport%2Bsser%2B226%2B2020#es-rj%2Bport%2Bsser%2B226%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rj%2Bres%2Bser%2B310%2B2006#es-rj%2Bres%2Bser%2B310%2B2006
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atendam às condições estabelecidas em Termo de Acordo firmado com o Estado 

do Rio Grande do Sul.  

Os percentuais desse crédito presumido são de 57% nas saídas internas e nas 
interestaduais sujeitas à alíquota de 12%, de 75% nas saídas interestaduais 

sujeitas à alíquota de 7% e de 64% nas interestaduais tributadas pela alíquota de 

4%. Além desses tem o percentual adicional de 3,5%, objeto dessa prorrogação.  

(Decreto nº 55.313/2020 - DOE RS de 17.06.2020) 
 
Fonte: Editorial IOB 

 

ICMS/RS - Alteradas disposições acerca da transferência de crédito por 
coureiros-calçadistas, do preenchimento da GIA e do PIT 

Foi alterada disposição acerca da transferência de saldo credor a fim de 

estabelecer que, na hipótese de aquisição de produtos químicos por 

estabelecimento do setor coureiro, poderão haver condições especiais na 
transferência do valor do saldo credor que não exceder o imposto destacado na 

nota fiscal, independentemente do valor das saídas de mercadorias promovidas no 
ano-calendário anterior, desde que no preenchimento da Guia de Informação e 

Apuração do ICMS (GIA) seja util izado o código 163, constante nas tabelas do 
aplicativo da GIA. 

Também foi estabelecido que a GIA será preenchida por meio de programa de 
computador, de autoria e propriedade da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio 

Grande do Sul, e que poderá ser obtido na seção de "Serviços e Informaçõe s" do 
"site" da Receita Estadual, no site https://receita.fazenda.rs.gov.br.  

O ato em fundamento revogou o Apêndice VII da Instrução Normativa DRP 

nº 45/1998 onde se encontravam relacionados os códigos util izados para 
lançamentos na GIA. 

No título V, Capítulo II da Instrução Normativa DRP nº  45/1998 , foram 
promovidas alterações relativas ao Programas de Integração Tributária (PIT).  

(Instrução Normativa RE nº 42/2020 - DOE RS de 08.06.2020) 
 

Fonte: Editorial IOB 
 

ICMS/MG - Alteradas disposições sobre atribuição de responsabilidade 
para o item 999.00 do capítulo de autopeças 

A substituição tributária do segmento de autopeças possui uma particularidade, 

pois além dos itens discriminados no capítulo 1 com o respectivo NCM e CEST, a 

retenção por substituição tributária será aplicável também ao item 999.0, que 

contempla uma redação abrangente e genérica a saber: 
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999
.0 

01.999.
00 
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O art. 58, do Anexo XV , do RICMS-MG/2002 prevê para este item que a 
responsabilidade poderá ser atribuída ao industrial fab ricante ou ao importador de 

veículos automotores na condição de sujeito passivo por substituição e deverá 

promover a retenção e recolhimento do imposto devido pelo concessionário 
integrante da rede de distribuição da marca, nas saídas subsequentes ou na 

entrada da mercadoria com destino à integração ao ativo imobil izado ou a 
consumo. 

Mas atribuição de responsabilidade para o item 999.00 do Capítulo 1 da Parte 2 
do Anexo XV, em face da nova redação estabelecida pelo Decreto 

nº 47.979/2020 , também poderá ser atribuída aos seguintes sujeitos:  
 

a) ao estabelecimento fabricante de máquinas e equipamentos agrícolas ou 
rodoviários, cuja distribuição seja efetuada de forma exclusiva, mediante contrato 

de fidelidade; 

 
b) a outros estabelecimentos designados nas convenções da marca celebradas 

entre o estabelecimento fabricante de veículos automotores e os estabelecimentos 
concessionários integrantes da rede de distribuição;  

 

c) ao estabelecimento atacadista de peças controlado por fabricante de veículo 
automotor ou por fabricante de veículos, máquinas e equipamentos de uso 

agrícola, agropecuário ou rodoviário, que opere exclusivamente junto aos 
concessionários integrantes da rede de distribuição do referido fabricante, 

mediante contrato de fidelidade.  

Observar que a referida atribuição de responsabilidade deverá ser objeto d e 
regime especial concedido pelo Superintendente de Tributação e somente se 

aplica após adesão ao regime especial pelo concessionário integrante da rede de 
distribuição da marca, hipótese em que ficará obrigado às disposições do regime.  

No tocante a sua abrangência a substituição tributária aplicar -se-á a todas as 

mercadorias constantes da Parte 2 deste anexo que o detentor do regime especial 

remeter para o concessionário integrante da rede de distribuição  

(Decreto nº 47.979/2020 - DOE MG de 17.06.2020) 
 
Fonte: Editorial IOB 
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ICMS/MG - Promovida alteração da norma que fixa as condições para 

concessão de incentivos fiscais vinculados a realização de projetos 
desportivos 

O Decreto nº 46.308/2013 regulamenta a concessão de incentivos fiscais  para 

realização de projetos desportivos instituídos pela Lei nº  20.824/2013  , 
especialmente os arts. 24 a 28.  

Com a publicação do ato legal em fundamento foi aperfeiçoada a redação do 
campo abrangido, ou seja, a dimensão que deve ter o projeto, assim temos:  

a) o desporto educacional: voltado para a prática desportiva como disciplina ou 

atividade extracurricular no âmbito do sistema público de educação infantil e 
básica, com a finalidade de complementar as atividades de segundo turno escolar 

e promover o desenvolvimento integral do indivíduo, evitando -se a seletividade e 
a hipercompetit ividade de seus participantes;  

b) o desporto de rendimento: praticado de modo profissional ou não profissional, 
direcionado para a especialização e o rendimento esportivo, com orientação 

técnico-pedagógica, para atendimento a equipes ou atletas de qualquer idade 

fil iados a entidades associativas de modalidades esportivas, visando ao 
aprimoramento técnico e à prática esportiva de alto nível.  

Apesar de ser possível a uti lização de até 10% dos recursos do apoio financeiro, 
para pagamento a prestadores de serviço que desempenhem as atividades de 

auxílio na elaboração, captação de recursos ou auxílio na prestação de contas do 

projeto esportivo, observados os limites para cada serviço previstos no respectivo 
edital de seleção, fica vedado o emprego dos recursos financeiros para 

pagamento de: 
a) salário a atleta; 

b) taxas de administração, gerência ou similares;  
c) despesas diversas das aprovadas no projeto esportivo;  

d) despesas com obrigações tributárias ou previdenciárias não inerentes  ao 

projeto esportivo; 
e) encargos de natureza civi l, multas ou juros;  

f) despesas de representação pessoal;  
g) remuneração por serviços de consultoria, assistência técnica ou assemelhados;  

h) despesas com recepções ou coquetéis;  

i) despesas com premiação, ressalvada a aquisição de troféus e medalhas;  
j) remuneração a entidade desportiva.  

Dentre outras alterações também foi estabelecido novo prazo para prestação de 
contas. Com isto, uma vez concluído o projeto esportivo, o executor deverá 

apresentar a prestação de contas, em até 30 dias corridos a contar do término do 

período de execução do Projeto Esportivo, nos termos previstos em resolução da 
Sedese. 

(Decreto nº 47.981/2020 - DOE MG de 17.06.2020) 

Fonte: Editorial IOB 
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