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ATUALIZAÇÕES FEDERAIS 

Importação/Exportação - Alteração na legislação que dispõe sobre 
regimes aduaneiros especiais  

A Receita Federal baixou ato que altera as Instruções Normativas SRF nº 

241/2002, SRF nº 409/2004 e RFB nº 863/2008, que dispõem sobre regimes 

aduaneiros especiais, conforme segue:  

I - Instrução Normativa SRF nº 241/2002 - dispõe sobre o regime especial de 
entreposto aduaneiro na importação e na exportação, em relação à qual 

destacamos os seguintes pontos:  
O beneficiário deverá dar início, no decorrer do prazo estabelecido para a 

permanência da mercadoria importada no regime, ao respectivo despacho 
aduaneiro para: 

 

a) consumo; 
 

b) admissão em outro regime aduaneiro especial ou atípico;  
 

c) reexportação; 
 

d) exportação, na hipótese prevista no art. 30 da referida Instrução Normativa, o 

qual dispõe que para fins de nacionalização de mercadoria destinada à 
exportação, o beneficiário deverá, dentro do prazo de aplicação do regime, 

registrar uma Declaração de Importação (DI) para efeitos cambiais; ou  
 

e) entrega à Fazenda Nacional, livres de quaisquer despesas, desde que o chefe 

da unidade da Secretaria Especial da Receita  Federal do Brasil (RFB) 
jurisdicionante concorde em recebê-las, hipótese em que a extinção da aplicação 

do regime não obriga ao pagamento dos tributos suspensos; e as mercadorias 

entregues serão destinadas, nos termos do art.  29 do Decreto-Lei 

nº 1.455/1976  , preferencialmente por meio de:  
 
e.1) doação a entidades sem fins lucrativos; ou  

 

e.2) incorporação a órgãos da administração pública direta ou indireta federal, 
estadual ou municipal, dotados de personalidade jurídica de direito público.  

II - Instrução Normativa SRF nº 409/2004 - dispõe sobre o regime aduaneiro 
especial de depósito afiançado operado por empresa de transporte aéreo 

internacional, da qual destacamos o seguinte: 
A aplicação do regime será extinta com a adoção, dentro do prazo de 

permanência das mercadorias, de uma das seguintes providências:  
 

a) reexportação, inclusive nos casos em que alimentos, bebidas e utensílios, que 

integrem provisões de bordo, forem util izados nos voos internacionais, inclusive 
artigos destinados a vendas em aeronaves;  

 
b) destruição, mediante autorização do consignante, às expensas do beneficiário 

do regime e sob controle aduaneiro; ou 

 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Bsrf%2B241%2B2002#fe%2Bin%2Bsrf%2B241%2B2002
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bdl%2B1455%2B1976@art29#fe%2Bdl%2B1455%2B1976@art29
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bdl%2B1455%2B1976#fe%2Bdl%2B1455%2B1976
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Bsrf%2B409%2B2004#fe%2Bin%2Bsrf%2B409%2B2004
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c) entrega à Fazenda Nacional, livres de quaisquer despesas, desde que o chefe 

da unidade da RFB jurisdicionante concorde em recebê-las. 
A extinção da aplicação do regime nas formas descritas nas letras “b” e “c” não 

obriga ao pagamento dos tributos suspensos.  

As mercadorias a que se refere a letra “c” serão destinadas, nos termos do 

art. 29 do Decreto-Lei nº 1.455/1976  , preferencialmente por meio de:  
 
a) doação a entidades sem fins lucrativos; ou 

 

b) incorporação a órgãos da administração pública direta ou indireta federal, 
estadual ou municipal, dotados de personalidade jurídica de direito público.  

III - Instrução Normativa RFB nº 863/2008 - estabelece normas 

complementares à Portaria MF nº 112/2008 , que dispõe sobre o regime 
aduaneiro especial de loja franca, em relação à qual destacamos o seguinte:  

A extinção da aplicação do regime será realizada mediante, entre outras, as 
seguintes destinações: 

 

a) despacho para consumo; 
 

b) destruição sob controle aduaneiro; ou 
 

c) entrega à Fazenda Nacional, livres de quaisquer despesas, desde que o chefe 

da unidade da RFB jurisdicionante concorde em recebê-las. 
A extinção da aplicação do regime nas formas descritas nas letras “b” e “c” não 

obriga ao pagamento dos tributos suspensos. 

As mercadorias a que se refere a letra “c” serão destinadas, nos termos do 

art. 29 do Decreto-Lei nº 1.455/1976  , preferencialmente por meio de doação 

a entidades sem fins lucrativos; ou incorporação a órgãos da administração 
pública direta ou indireta federal, estadual ou municipal, dotados de 

personalidade jurídica de direito público.  

(Instrução Normativa RFB nº 1.964/2020 - DOU 1 de 09.07.2020) 

 
Fonte: Editorial IOB 

 

IRPJ/CSL/IRRF/Previdenciária - Tratamento tributário da ajuda 

compensatória mensal paga pelo empregador  

A Lei nº 14.020/2020 é resultante da conversão, com emendas, da Medida 

Provisória nº 936/2020 , e instituiu, entre outras providências, o Programa 

Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, além de dispor sobre 
medidas complementares para enfrentamento do estado de calamidade pública 

decorrente do coronavírus (Covid-19). 
 

Durante o estado de calamidade pública, o empregador poderá acordar, mediante 

pactuação por convenção ou acordo coletivo de trabalho, ou ainda, por acordo 
individual escrito, de forma setorial, departamental, parcial ou na totalidade dos 

postos de trabalho, no sentido de: 
 

a) reduzir proporcionalmente a jornada de trabalho e de salário de seus 

empregados (por até 90 dias, prorrogáveis por prazo determinado em ato do 
Poder Executivo); ou 

b) suspender temporariamente o contrato de trabalho de seus empregados (por 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bdl%2B1455%2B1976@art29#fe%2Bdl%2B1455%2B1976@art29
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bdl%2B1455%2B1976#fe%2Bdl%2B1455%2B1976
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B863%2B2008#fe%2Bin%2Brfb%2B863%2B2008
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bport%2Bmf%2B112%2B2008#fe%2Bport%2Bmf%2B112%2B2008
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bdl%2B1455%2B1976@art29#fe%2Bdl%2B1455%2B1976@art29
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bdl%2B1455%2B1976#fe%2Bdl%2B1455%2B1976
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1964%2B2020#fe%2Bin%2Brfb%2B1964%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B14020%2B2020#fe%2Blei%2B14020%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bmp%2B936%2B2020#fe%2Bmp%2B936%2B2020
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até 60 dias, prorrogáveis por prazo determinado em ato do Poder Executivo) . 

 
Entre as medidas instituídas pelo Programa Emergencial de Manutenção do 

Emprego e da Renda, destacamos que o Benefício Emergencial de Preservação do 
Emprego e da Renda (Bem), poderá ser acumulado com o pagamento, pelo 

empregador, de ajuda compensatória mensal, em decorrência da redução 

proporcional de jornada de trabalho e de salário; ou da suspensão temporária de 
contrato de trabalho. 

 
A ajuda compensatória mensal a ser paga pelo empregador deverá ter o valor 

definido em negociação coletiva ou no acordo individual escrito pactuado e terá 

natureza indenizatória . 
 

Para efeitos tributários, a ajuda compensatória : 
 

a) IRRF: não integrará a base de cálculo do Imposto de Renda Retido na Fonte 
(IRRF), ou da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda (DIRPF) da 

pessoa física do empregado, inclusive na hipótese de redução proporcional de 

jornada de trabalho e de salário; 
b) Contribuição previdenciária: não integrará a base de cálculo da 

contribuição previdenciária e dos demais tributos incidentes sobre a folha de 
salários; 

c) FGTS: não integrará a base de cálculo do valor dos depósitos no Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), instituído pela Lei nº  8.036/1990 , e 

pela Lei Complementar nº 150/2015 ; e 
d) IRPJ e CSL: poderá ser considerada despesa operacional dedutível na 

determinação do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o 
Lucro (CSL) das pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real . 

 

(Lei nº 14.020/2020  - DOU 1 de 07.07.2020) 

 
Fonte: Editorial IOB 

 

Sped - Publicação da Versão 6.0.5 do Programa da ECF 

Publicado em 08/07/2020 

Versão 6.0.5 do Programa da ECF 

Foi publicada a versão 6.0.5 do programa da ECF com a seguinte atualização:  

1 - Correção da visualização de todos os registros dinâmicos na interface do 
programa (Exemplo: M300, M350, P200, etc), que estavam sendo demonstrados 

fora da ordem dos códigos das linhas. 

O programa está disponível no link abaixo, a partir da área 

de downloads do site do Sped: 
http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-

demonstrativos/sped-sistema-publico-de-escrituracao-
digital/escrituracao-contabil-fiscal-ecf/sped-programa-sped-contabil-

fiscal 

 
Fonte: RFB 
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Tributos e Contribuições Federais/Previdenciária - Transação 

extraordinária e transação por adesão são prorrogadas  

Contribuintes terão até 31 de julho para optar por essas modalidades de 

negociação 

Publicado: 01/07/2020 11h22, 
Última modificação: 01/07/2020 11h55 

Foram publicados hoje, dia 1º de julho, a Portaria nº  15.413 , de 29 de junho 
de 2020, e o Edital nº 4, de 30 de junho de 2020, prorrogando o prazo de 

ingresso nas modalidades de transação extraordinária e de transação por adesão.  
Transação extraordinária  

A transação extraordinária permite parcelar a entrada, referente a 1% do valor 
total dos débitos, em até três meses. Já o pagamento do saldo poderá ser 

dividido em até 81 meses, para pessoas jurídicas. No caso de pessoas físicas, 

microempresas ou empresas de pequeno porte, instituições de ensino, Santas 
Casas de Misericórdia, sociedades cooperativas e demais organizações da 

sociedade civil de que trata a Lei nº  13.019 , de 31.07.2014, o saldo poderá ser 
parcelado em até 142 meses.  

Cabe destacar que nessa modalidade de transação não há descontos, mas 
alargamento no prazo para pagamento das parcelas e da entrada.  

Transação por adesão 

Já a transação por adesão contempla contribuintes que não cometeram fraudes e 

que possuem débitos inscritos em dívida ativa da União (DAU) com valor total de 
até R$ 15 milhões, considerados como irrecuperáveis ou de difíci l recuperação 

pela PGFN. 

Os descontos oferecidos podem chegar a 50% para a opção de pagamento em 
parcela única e o prazo pode atingir até 84 meses. Se o devedor for pessoa física, 

microempresa e empresa de pequeno porte, o desconto para parcela única pode 

atingir 70% e o prazo de pagamento pode chegar a 100 meses.  

Disposições comuns  
No caso de débitos previdenciários, o prazo máximo de qualquer negociação é de 

60 meses, por conta de limitações constitucionais.  

Além disso, a transação não abrange débitos do FGTS, do Simples Nacional e as 
multas criminais. 

A inclusão dos débitos apurados no regime do Simples Nacional depende da 
aprovação de Lei Complementar, em tramitação no Congresso Nacional.  

Procedimento de adesão 

Para aderir à proposta de transação extraordinária ou de transação por adesão, o 
contribuinte deverá acessar o portal REGULARIZE 

(https://www.regularize.pgfn.gov.br/) e selecionar o serviço “Negociação de 

dívida” > “Acessar o SISPAR” > clicar no menu “Adesão” > opção “Transação”.  

Mais informações  
Para mais informações sobre as transações extraordinária e por adesão, acesse:  

https://www.pgfn.gov.br/servicos-e-orientacoes/servicos-da-divida-ativa-da-

uniao-dau/acordo-de-transacao/acordo-de-transacao 

Fonte: PGF 
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ATUALIZAÇÕES ESTADUAIS 

ICMS/RJ - Fisco dispõe sobre a concessão e internalização de convênios 
relativos a incentivos fiscais e mercadorias sujeitas ao regime de 

substituição tributária 

Através do ato em fundamento o Fisco fluminense veio dispor que, neste Estado, 

somente mediante lei, poderá ser instituído incentivos fiscais, inclusive, tornar 
interno a aplicação de convênios, bem como, divulgar a relação e margens de 

valor agregado (MVA) de mercadorias sujeitas ao regime de substituição 

tributária. 

No que tange a substituição tributária, caberá ao Poder Executivo a definição da 
MVA, devendo ser enviada à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a 

metodologia e os critérios uti lizados para sua definição, no qual, será realizada 
audiência pública com a participação dos setores interessados, e, posteriormente, 

será editado ato normativo fixando as margens.  

(Lei nº 8.926/2020 - DOE RJ de 09.07.2020) 
 

Fonte: Editorial IOB 

 

Tributos Estaduais/PR - Suspensos diversos prazos administrativos em 
razão da emergência de saúde pública decorrente da- COVID-19 

Fica suspenso diversos prazos administrativos em razão da emergência de saúde 
pública decorrente da COVID-19. 

Tal suspensão será do período de 02 a 31.07.2020 referente as seguintes 

disposições: 

 
a) os prazos procedimentais, preparatórios, recursais e de defesa dos 

interessados nos processos administrativos;  
 

b) o acesso aos autos dos processos físicos;  

 
c) a apresentação de protesto de certidões de dívida ativa do Estado;  

 
d) o ajuizamento de execuções fiscais. 

(Decreto nº 5.040/2020  - DOE PR de 03.07.2020) 
 

Fonte: Editorial IOB 
 

Tributos Estaduais /AM - Fisco altera redação de dispositivos da 
Resolução Gsefaz nº 14/2020 que autoriza a postergação do 

recolhimento de parcela do ICMS e/u de contribuição ao FMPES, FTI , 
UEA ou FPS 

Pela norma em fundamento altera a redação do art. 1º e do §§ 5º do art.  2º da 

Resolução Gsefaz nº 14/2020  e determina, respectivamente, que:  
a) fica autorizada a postergação do recolhimento de parcela do ICMS e/u de 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rj%2Blei%2B8926%2B2020#es-rj%2Blei%2B8926%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-pr%2Bd%2B5040%2B2020#es-pr%2Bd%2B5040%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-am%2Bres%2Bgsefaz%2B14%2B2020@art2#es-am%2Bres%2Bgsefaz%2B14%2B2020@art2
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-am%2Bres%2Bgsefaz%2B14%2B2020#es-am%2Bres%2Bgsefaz%2B14%2B2020
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contribuição ao FMPES, FTI, UEA ou FPS referentes aos meses de abril a agosto 

de 2020; 
 

b) o benefício previsto na Resolução Gsefaz nº 14/2020 somente se aplica 
parcela do ICMS e/u de contribuição ao FMPES, FTI, UEA ou FPS cujo vencimento 

tenha ocorrido nos meses referidos na letra “a”, sendo irrelevante para 
determinação de sua aplicabilidade a data da ocorrência do fato gerador, o mês 

de competência do tr ibuto ou qualquer outra circunstância que originado a 
obrigação 

(Resolução Gsefaz nº 25/2020 - DOe Sefaz AM de 06.07.2020) 
 

Fonte: Editorial IOB 
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