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ATUALIZAÇÕES FEDERAIS 

Importação/Exportação - Alterada a legislação sobre as zonas de 
processamento de exportação 

A Receita Federal baixou ato que altera a Instrução Normativa RFB 

nº 952/2009 , que dispõe sobre a fiscalização, o despacho e o controle 
aduaneiros de bens em Zonas de Processamento de Exportação (ZPE), em relação 

à qual destacamos as disposições a seguir enumeradas, com efeitos a partir de 

03.08.2020. 
Para fins de adequação da área alfandegada de ZPE ao disposto no § 1º do 

art. 2º do Decreto nº 6.814/2009 , a administradora da ZPE deverá formalizar 

a solicitação de que trata o art.  27 da Portaria RFB nº 3.518/2011 , no prazo 
máximo de 60 dias, contado da entrada em vigor da Instrução Normativa nº 

1.966/2020, em fundamento. 
O início do funcionamento da ZPE dependerá do prévio alfandegamento do 

conjunto das áreas segregadas destinadas à movimentação, à armazenagem e à 

submissão a despacho aduaneiro de bens procedentes do exterior ou a ele 

destinadas, nos termos da Portaria RFB nº 3.518/2011 , de forma a assegurar 
o controle aduaneiro das operações ali realizadas.  

Para iniciar suas operações, a empresa autorizada a se instalar em ZPE deverá, 

além de observar as determinações estabelecidas pelo Conselho Nacional das 
Zonas de Processamento de Exportação (CZPE), atender aos seguintes requisitos:  

 
a) estar adimplente com as obrigações de entrega da Escrituração Fiscal Digital 

(EFD-ICMS/IPI), nos termos da legislação específica em vigor, inclusive em 

relação à obrigação acessória de escriturar o Livro de Registro de Controle da 
Produção e Estoque (Bloco K);  

 
b) estar habilitado a realizar entradas e saídas de bens em seu estabelecimento 

por meio de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), na forma estabelecida na legislação 
específica, inclusive no caso de beneficiários não obrigados pela legislação 

específica da EFD-ICMS/IPI; e 

 
c) cumprir as exigências de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, para o 

fornecimento de certidão conjunta, negativa ou positiva com efeitos de negativa, 
com informações da situação quanto aos tributos administrados pela Secretaria 

Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) e quanto à Dívida Ativa da União 

(DAU), administrada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).  
O controle aduaneiro de bens em ZPE será processado, conforme o caso, por meio 

do Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), de NF-e e do Bloco K. 

O controle do regime relativo à entrada, ao estoque e à saída de bens em 
estabelecimento autorizado a operar em ZPE será efetuado com base na EFD -

ICMS/IPI, na escrituração do Bloco K, na NF-e e no Siscomex, além dos 

respectivos controles corporativos e fiscais da empresa beneficiária.  

O controle do regime para os serviços importados poderá ser realizado com base 
nos dados informados pelo beneficiário do regime no Sistema Integrado de 

Comércio Exterior de Serviços, Intangíveis e Outras Operações que Produzam 
Variações no Patrimônio (Siscoserv).  

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B952%2B2009#fe%2Bin%2Brfb%2B952%2B2009
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bd%2B6814%2B2009@art2#fe%2Bd%2B6814%2B2009@art2
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bd%2B6814%2B2009#fe%2Bd%2B6814%2B2009
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bport%2Brfb%2B3518%2B2011@art27#fe%2Bport%2Brfb%2B3518%2B2011@art27
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bport%2Brfb%2B3518%2B2011#fe%2Bport%2Brfb%2B3518%2B2011
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bport%2Brfb%2B3518%2B2011#fe%2Bport%2Brfb%2B3518%2B2011
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A saída de ZPE de bens exportados terá por base Declaração Única de Exportação 

(DU-E) formulada pelo exportador nos termos da legislação específica.  

A transferência, a qualquer título, de bens para outra empresa instalada em ZPE 
terá por base a NF-e emitida pela empresa autorizada a operar em ZPE, e os 

tributos, caso exigíveis, serão recolhidos nos termos da legislação pertinente.  

Na EFD-ICMS/IPI da empresa adquirente, deverão estar segregados e 

individualizados os bens recebidos em transferência e os tributos com pagamento 
suspenso relativos à operação.  

A empresa fornecedora deverá apropriar os valores do Imposto de Importação 

(II), do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e das contribuições com 
pagamento suspenso, relativamente aos bens importados e adquiridos no mercado 

interno e incorporados ao produto, com base nos coeficientes técnicos da relação 

insumo-produto. 

A baixa dos tributos apropriados deverá ser feita de acordo com o critério contábil 
“primeiro que entra primeiro que sai” (PEPS), referido à ordem crono lógica de 

registro das pertinentes declarações de admissão e NF-e de entrada. 

A empresa instalada em ZPE deverá:  

 
a) auferir e manter, por ano-calendário, receita bruta decorrente de exportação 

para o exterior de, no mínimo, 80% de sua receita bruta total de venda de 
produtos e serviços; 

 

b) escriturar o Bloco K; 
 

c) emitir NF-e para toda entrada ou saída de produtos ou insumos em seu 
estabelecimento, na forma estabelecida na legislação específica; e  

 
d) entregar regularmente a EFD-ICMS/IPI. 

O ingresso e a saída de recipientes, embalagens, envoltórios, carretéis, 

separadores, racks, clip locks e outros bens com finalidades semelhantes, 
oriundos do exterior ou para lá destinados, será feita ao amparo dos regimes de 

admissão temporária e de exportação temporár ia, de forma automática, de acordo 

com a Instrução Normativa RFB nº 1.600/2015 . 

Ficam revogados os dispositivos citados nos incisos I a XI do art.  3º da Instrução 

Normativa RFB nº 1.966/2020 . 

(Instrução Normativa RFB nº 1.966/2020 - DOU 1 de 16.07.2020) 
 

Fonte: Editorial IOB 

 

Siscoserv - Ministério da Economia suspende temporariamente registro 

no Siscoserv 

As secretarias especiais de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais (SECINT) 
e da Receita Federal do Brasil (SERFB) do Ministério da Economia informam que, 

em face da pandemia da Covid-19, o governo federal tem prorrogado os prazos 

para cumprimento de diversas obrigações que recaem sobre o setor privado 

brasileiro. Nessa esteira, foi publicada a Portaria Conjunta SECINT/RFB n°  25 , 

de 26 de junho de 2020, que suspende temporariamente, de 1º de julho a 
31 de dezembro de 2020, o prazo para a realização de registros no Sistema 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1600%2B2015#fe%2Bin%2Brfb%2B1600%2B2015
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1966%2B2020@art3#fe%2Bin%2Brfb%2B1966%2B2020@art3
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1966%2B2020#fe%2Bin%2Brfb%2B1966%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1966%2B2020#fe%2Bin%2Brfb%2B1966%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bport%2Bsecint,rfb%2B25%2B2020#fe%2Bport%2Bsecint,rfb%2B25%2B2020
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Integrado de Comércio Exterior de Serviços, Intangíveis e Outras Operações que 

Produzam Variações no Patrimônio (Siscoserv).  
Adicionalmente, o cenário de pandemia também acarretou a necessidade de 

redirecionamento dos recursos orçamentários do governo federal para ações de 
enfrentamento à crise sanitária. Com efeito, foi efetuado o  desligamento 

temporário do Siscoserv, de 11 de julho de 2020 até o final do presente ano, a 

fim de viabil izar a repriorização de recursos que se impõe no momento.  
Importante ressaltar que os registros que deixarem de ser efetuados no 

Siscoserv ao longo deste ano deverão ser inseridos no referido sistema a 
partir de 1º de janeiro de 2021. Neste sentido, a partir da mencionada data, 

os prazos para a realização dos registros serão retomados do exato ponto em que 

se encontravam antes do período da suspensão temporária.  
 

Fonte: Ministério da Economia  
 

Sped - Definido os procedimentos específicos para registro no Portal de 
Cadastros da RFB de pessoas jurídicas habilitadas no Repetro-Sped e no 

Repetro-Industrialização 

A Portaria Coana nº 29/2020 definiu procedimentos para registro no Portal de 
Cadastros da Receita Federal do Brasil (RFB) de pessoas jurídicas no regime 

tributário e aduaneiro especial de uti lização econômica de bens destinados às 

atividades de exploração, desenvolvimento e produção das jazidas de petróleo e 
de gás natural (Repetro-Sped) e no regime especial de industrialização de bens 

destinados às atividades de exploração, de desenvolvimento e de produção de 
petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos (Repetro -

Industrialização). 

 
De acordo com a norma em referência : 

a) em relação ao Repetro-Sped: 
a.1) os procedimentos para obtenção do perfil de acesso e os procedimentos 

gerais para inclusão, alteração e exclusão de registros serão realizados nos 
termos da Nota Técnica Corec nº 7/2019, que pode ser obtida em "Atos 

Declaratórios, Normas Executivas, Notas" da Guia "Legislação" do Manual Interno 

do Repetro-Sped; 
a.2) as pessoas jurídicas habil itadas no Repetro-Sped deverão ser cadastradas 

pela unidade da RFB com jurisdição sobre o estabelecimento matriz da pessoa 
jurídica a ser habilitada para fins de fiscalização de tributos incidentes sobre o 

comércio exterior, no módulo "Benefício Fiscal", constante do Portal de Cadastros 

RFB; 
a.3) as habilitações vigentes e concedidas antes da publicação desta Portaria 

também deverão ser cadastradas no Portal de Cadastro ; 
a.4) a unidade da RFB deverá registrar apenas um cadastro por estabelecimento 

matriz; 
a.5) no campo "Processo Administrativo" da "Ficha de Benefícios Fiscais" o 

servidor com perfil de acesso deverá informar o número do dossiê digital ou do 

processo digital de habilitação no Repetro-Sped; 
a.6) no preenchimento da "Ficha de Benefícios Fiscais" da pessoa jurídica 

habilitada o servidor com perfi l de acesso deverá utilizar -se do código "055" para 
cadastramento do Repetro-Sped; 

b) em relação ao Repetro-Industrialização: 

b.1) as pessoas jurídicas habil itadas no Repetro-Industrialização deverão ser 
cadastradas pela Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) ou pela Delegacia 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bport%2Bcoana%2B29%2B2020#fe%2Bport%2Bcoana%2B29%2B2020
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Especial da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária (Derat) com 

jurisdição sobre o estabelecimento matriz da pessoa jurídica requerente, no 
módulo "Benefício Fiscal", constante do Portal de Cadastros RF ; 

b.2) as habil itações vigentes e concedidas antes da publicação desta Portaria 
também deverão ser cadastradas no Portal de Cadastro ; 

b.3) a unidade da RFB deverá registrar apenas uma habilitação por empresa 

matriz e, consequentemente, apenas um cadastro por estabelecimento matriz ; 
b.4) no campo "Processo Administrativo" da "Ficha de Benefícios Fiscais" o 

servidor com perfil de acesso deverá informar o número do dossiê digital ou do 
processo digital de habilitação no Repetro-Industrial ização; 

b.5) no preenchimento da "Ficha de Benefícios Fiscais" da pessoa jurídica 

habilitada o servidor com perfi l de acesso deverá utilizar -se do código "044" para 
cadastramento do Repetro-Industrialização. 

 

(Portaria Coana nº 29/2020 - DOU 1 de 15.07.2020) 

 
Fonte: Editorial IOB 

 

Sped - Prorrogado o prazo de entrega da ECF referente ao ano-calendário 

de 2019 

A Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), prorrogou, em caráter 

excepcional, o prazo para transmissão da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), 
referente ao ano-calendário de 2019, para até o dia 30.09.2020, inclusive nos 

casos de extinção, cisão parcial, cisão total, fusão ou incorporação, ocorridos no 
período entre janeiro e abril do ano-calendário de 2020. 

 

Vale lembrar que, originalmente o prazo de apresentação da ECF estava previsto 
para até o dia 31.07.2020. 

 

(Instrução Normativa RFB nº 1.965/2020 - DOU 1 de 15.07.2020) 

 
Fonte: Editorial IOB 

 
 

 

ATUALIZAÇÕES ESTADUAIS 

ICMS/SP - Prorrogado para 30 de julho 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 30.07.2020, podendo ser prorrogada se perdurar a situação de 
emergência de saúde pública.  

As medidas mencionadas referem-se a procedimentos adotados, por exemplo, na 

impossibil idade de acesso ao sistema da Nota Fiscal Paulista devido a bloqueio de 
senha, disposições sobre o sorteio, prazo para transferência de créditos, entre 

outros. 

(Resolução SFP nº 57/2020 - DOE SP de 15.07.2020) 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bport%2Bcoana%2B29%2B2020#fe%2Bport%2Bcoana%2B29%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1965%2B2020#fe%2Bin%2Brfb%2B1965%2B2020
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%2B57%2B2020#es-sp%2Bres%2Bsfp%2B57%2B2020
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Fonte: Editorial IOB  

ICMS/RJ - Divulgada a base de cálculo do imposto nas operações 

interestaduais com café cru no período de 20 a 26.07.2020  

Foi divulgada a base de cálculo do ICMS a ser util izada, no período de 20 a 

26.07.2020, nas operações interestaduais com café cru. Segundo o ato ora 
publicado, o valor por saca de 60 kg é de US$ 111,5000 para o café arábica e de 

US$ 70,0000 para o café conillon. 

(Portaria SUT nº 322/2020 - DOE RJ de 16.07.2020) 
 

Fonte: Editorial IOB 
 

PR: Receita Estadual notifica estabelecimentos sobre recolhimento de 
ICMS-ST na venda de medicamentos com bonificação 

A Receita Estadual detectou falta de recolhimento de ICMS-ST sobre bonificações 
na venda de medicamentos, relativamente à etapa em que o varejista comercializa 

a mercadoria ao consumidor final, observado o disposto no art. 126 do 
Regulamento do ICMS do Paraná. 

Os estabelecimentos nos quais se constatou tais inconformidades foram 

comunicados (na pessoa de seus sócios e contadores) para que, por meio do 

instituto da autorregularização (que exclui a aplicação de multa), e na condição 
de responsáveis solidários pelo  imposto não recolhido, sejam sanadas as referidas 

pendências, evitando, com isso, a instauração de processo administrativo fiscal.  

As operações identificadas, que motivaram o comunicado enviado, estão 
disponíveis para consulta do contribuinte no site do Receita/PR 

(www.receita.pr.gov.br), onde também poderá ser emitida a respectiva guia para 

pagamento. Para tanto, basta acessar o portal e cl icar no item 
“Autorregularização”, depois em “Contribuinte” e, na sequência, em “Consultar 

Pessoa Jurídica”.  

A Receita Estadual ressalta, ainda, que as GR-PR/GNRE, GIA/ICMS ou EFD 
vinculadas aos fatos geradores relativos ao comunicado de autorregularização não 

deverão ser retificadas, e que eventuais justificativas quanto a isso devem ser 

apresentadas, exclusivamente, no portal Receita/PR. Caso sejam acatadas, a 
inconsistência/pendência será baixada do sistema pelo fisco.  

PRAZO E MULTA - O contribuinte que não proceder à autorregularização ou não 

apresentar justificativa até o dia 31 de agosto de 2020 estará sujeito a 
procedimento administrativo fiscal (lançamento de ofício), pelo qual será aplicada 

multa de 40% sobre o valor do ICMS-ST devido/exigido, nos termos do art.  55 , § 

1º, inciso II, da Lei nº 11.580/1996 . 

 
Fonte: Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná 

 
 

 

ICMS/MG - Alteradas normas do Regulamento quanto a Nota Fiscal de 

Produtor e ao credenciamento de empresa de courier  

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rj%2Bport%2Bsut%2B322%2B2020#es-rj%2Bport%2Bsut%2B322%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-pr%2Blei%2B11580%2B1996@art55#es-pr%2Blei%2B11580%2B1996@art55
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-pr%2Blei%2B11580%2B1996#es-pr%2Blei%2B11580%2B1996
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Foram alterados dispositivos do RICMS-MG/2002 relativos à emissão de nota 
fiscal de produtor e serviços de courier.  

Na emissão de Nota Fiscal de Produtor ou Nota Fiscal Avulsa de Produtor, 

tratando-se de operação com produto ou subproduto florestal constante do 

Anexo II do Decreto nº 47.580/2018  (Regulamento da Taxa Florestal), deverá 
constar, ainda, no campo destinado à descrição dos produtos, a informação 

relativa -a sua origem (floresta nativa, manejo florestal, ou floresta plantada).  

Para a fruição do Sistema Integrado de Comércio Exterior Remessa - Siscomex 
Remessa, o requerimento de credenciamento deverá ser encaminhado pela 

empresa de courier para o endereço eletrônico da Delegacia Fiscal a que esteja 
circunscrita, divulgado em 

http://www.fazenda.mg.gov.br/uti lidades/unidades.html, acompanhado da 

documentação que o instrui em arquivo eletrônico Portable Document Format - 
PDF. Quando se tratar de empresa de courier localizada em outra unidade da 

Federação, o encaminhamento deverá ser feito ao respectivo Núcleo de 
Contribuintes Externos - NConext, por meio do endereço eletrônico 

http://www.fazenda.mg.gov.br/secretaria/enderecos/nucleoscontribsexts.html .". 

(Decreto nº 48.008/2020 - DOE MG de 16.07.2020) 

Fonte: Editorial IOB  

 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-mg%2Bd%2B43080%2B2002#es-mg%2Bd%2B43080%2B2002
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-mg%2Bd%2B47580%2B2018@anii#es-mg%2Bd%2B47580%2B2018@anii
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-mg%2Bd%2B47580%2B2018#es-mg%2Bd%2B47580%2B2018
http://www.fazenda.mg.gov.br/secretaria/enderecos/nucleoscontribsexts.html

