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ATUALIZAÇÕES FEDERAIS 

Processo Administrativo Fiscal - Carf altera norma que regulamenta 
realização de julgamento não presencial  

A Portaria Carf nº 18.077/2020  incluiu os parágrafos 1º e 2º ao art. 11 da 

Portaria Carf nº 17.296/2020  , que regulamenta a realização da reunião de 
julgamento não presencial, no âmbito das Turmas Ordinárias e da Câmara 

Superior de Recursos Ficais (CSRF), por videoconferência ou tecnologia similar, 
prevista no art. 53, §§ 1º e 2º do Anexo II do Regimento Inte rno do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) . 
 

Os dispositivos ora incluídos entram em vigor a partir de  03.08.2020 e dispõem, 

respectivamente, que: 
 

a) é facultado ao Presidente de turma a antecipação do julgamento de processos 
ou a antecipação do início de sessão de julgamento, respeitado o l imite mensal 

mínimo de 6 sessões de julgamento; e 
b) o disposto na letra “a” não prejudicará a realização da sessão de julgamento 

nos horários agendados para os processos em que haja pedido de 

acompanhamento ou sustentação oral na modalidade de videoconferência . 
 

(Portaria Carf nº 18.077/2020 - DOU 1 de 31.07.2020) 
 

Fonte: Editorial IOB 
 

Administração Tributária/Previdenciária - Coronavírus - Receita Federal 
altera norma que dispõe sobre regras de atendimento presencial e 

suspende prazos de atos e procedimentos administrativos  

A Portaria RFB nº 4.105/2020  alterou a Portaria RFB nº 543/2020 , que 
estabelece em caráter temporário, regras para o atendimento presencial nas 

unidades de atendimento, e suspende prazos para prática de atos processuais e 

os procedimentos administrativos que especifica, no âmbito da Secretaria Especial 
da Receita Federal do Brasil (RFB), como medida de proteção para enfrentamento 

da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (Covid -19). 
 

De acordo com as alterações ora introduzidas : 
 

a) o atendimento presencial nas unidades de atendimento da Secretaria Especial 

da Receita Federal do Brasil (RFB) ficará rest rito, 
até 31.08.2020 (anteriormente, o atendimento presencial estava restrito até 

31.07.2020), mediante agendamento prévio obrigatório, aos seguintes serviços : 
a.1) regularização de Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ; 

a.2) cópia de documentos relativos à Declaração de Ajuste Anual do Imposto 

sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) e à Declaração do Imposto sobre a Renda 
Retido na Fonte (Dirf) - beneficiário; 

a.3) parcelamentos e reparcelamentos não disponíveis na internet ; 
a.4) procuração RFB; e 

a.5) protocolo de processos relativos aos serviços de : 

a.5.1) análise e liberação de certidão de regularidade fiscal perante a Fazenda 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bport%2Bcarf%2B18077%2B2020#fe%2Bport%2Bcarf%2B18077%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bport%2Bcarf%2B17296%2B2020#fe%2Bport%2Bcarf%2B17296%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bport%2Bcarf%2B18077%2B2020#fe%2Bport%2Bcarf%2B18077%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bport%2Brfb%2B4105%2B2020#fe%2Bport%2Brfb%2B4105%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bport%2Brfb%2B543%2B2020#fe%2Bport%2Brfb%2B543%2B2020
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Nacional; 

a.5.2) análise e liberação de certidão de regularidade fiscal de imóvel rural ; 
a.5.3) análise e liberação de certidão para averbação de obra de construção civil ; 

a.5.4) retificações de pagamento; e 
a.5.5) Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ; 

b) ficam suspensos até 31.08.2020 (anteriormente a suspensão era até 

31.07.2020), os seguintes procedimentos: 
b.1) emissão eletrônica automatizada de aviso de cobrança e intimação para 

pagamento de tributos; e 
b.2) procedimento de exclusão de contribuinte de parcelamento por inadimplência 

de parcelas.. 

 
No mais, foram revogados os incisos IV e V do art. 7º da Portaria RFB 

nº 543/2020 , que dispunham, respectivamente, sobre o regist ro de : 
 

a) pendência de regularização no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) motivado por 
ausência de declaração; e 

b) inaptidão no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) motivado por 
ausência de declaração. 

 

( Portaria RFB nº 4.105/2020  - DOU 1 de 31.07.2020) 
 
Fonte: Editorial IOB 

 

Darf - Instituído o código de receita para o recolhimento de multa por 
omissão/incorreção/falta/atraso na entrega da EFD-Reinf 

O Ato Declaratório Executivo Codar nº 1/2020 instituiu o código de receita 5804 - 

Multa por Omissão/Incorreção/Falta/Atraso na Entrega da Escrit uração Fiscal 
Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf), que deverá ser 

informado em Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) para 

efetuar o recolhimento de que trata o art. 2ºA da Instrução Normativa RFB 

nº 1.701/2017  . 
 

( Ato Declaratório Executivo Codar nº 1/2020 - DOU 1 de 31.07.2020) 

 
Fonte: Editorial IOB 

 

Tributos e Contribuições Federais/Previdenciária - PGFN prorroga prazos 

de suspensão de atos de cobrança e de adesão à transação extraordinária 
para até 31 de agosto 

Em função dos efeitos da pandemia causada pela Covid -19 na capacidade de 
geração de resultado dos devedores inscritos em Dívida Ativa da União (DAU), a 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), prorrogou até 31.08.2020 os 
prazos de suspensão (antes previstos para 31.07.2020), de que trata a Portaria 

PGFN nº 7.821/2020  : 
a) prática de atos:a.1) o prazo para impugnação e o prazo para recurso de 

decisão proferida no âmbito do Procedimento Administrativo de Reconhecimento 

de Responsabilidade (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 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bport%2Brfb%2B543%2B2020#fe%2Bport%2Brfb%2B543%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bport%2Brfb%2B4105%2B2020#fe%2Bport%2Brfb%2B4105%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1701%2B2017#fe%2Bin%2Brfb%2B1701%2B2017
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@art3#fe%2Bport%2Bpgfn%2B948%2B2017@art3
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bport%2Bpgfn%2B948%2B2017@art6#fe%2Bport%2Bpgfn%2B948%2B2017@art6
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
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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 ; 
III - o prazo para oferta antecipada de garantia em execução fiscal, o prazo 

apresentação de Pedido de a.3) 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 . 
O disposto neste item aplica-se aos prazos em curso no dia 16.03.2020 ou que se 

iniciarem após essa data; 
b) 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) exclusão de parcelamentos:  o início de procedimentos de exclusão de 

contribuintes de parcelamentos administrados pela PGFN, cuja hipótese de 

rescisão por inadimplência de parcelas tenha se configurado a partir do mês de 
fevereiro de 2020, inclusive.  

Além disso, a PGFN prorrogou também para 31.08.2020 o prazo para adesão 

à transação extraordinária de que trata a Portaria PGFN nº 9.924/2020 . 

(Portaria PGFN nº 18.176/2020  - DOU 1 de 31.07.2020) 
 

Fonte: Editorial IOB 
 

Tributos e Contribuições Federais - Coronavírus - MP que alterou 
disposições sobre o acesso à informação teve o prazo de vigência 

encerrado 

O Ato CN nº 93/2020 estabeleceu que a Medida Provisória nº  928/2020  teve 
seu prazo de vigência encerrado no dia 20.07.2020 . 

 

A referida norma, entre outras providências, alterava a Lei nº 13.979/2020  , 

que dispunha sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo 

surto de 2019, em relação a pedidos de acesso à informação, conforme indicado a 
seguir: 

 

a) atendimento: serão atendidos prioritariamente os pedidos de acesso à 
informação de que trata a Lei nº 12.527/2011, relacionados com medidas de 

enfrentamento da emergência de saúde pública de que trata esta Lei;  
b) prazos de resposta: ficarão suspensos os prazos de resposta a pedidos de 

acesso à informação nos órgãos ou nas entidades da administração pública cujos 

servidores estejam sujeitos a regime de quarentena, teletrabalho ou equivalentes 
e que, necessariamente, dependam de:  

b.1) acesso presencial de agentes públicos encarregados da resposta; ou 
b.2) agente público ou setor prioritariamente envolvido com as medidas de 

enfrentamento da situação de emergência de que trata esta Lei;  

c) pedidos pendentes de resposta: os pedidos de acesso à informação 
pendentes de resposta com fundamento no disposto na letra “b” deverão ser 

reiterados no prazo de 10 dias, contado da data em que for encerrado o prazo de 
reconhecimento de calamidade pública a que se refere o Decreto Legislativo 

nº 6/2020 ; 
d) recursos: não serão conhecidos os recursos interpostos contra negativa de 

resposta a pedido de informação negados com fundamento no disposto na letra 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bport%2Bpgfn%2B690%2B2017@art18#fe%2Bport%2Bpgfn%2B690%2B2017@art18
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@art6#fe%2Bport%2Bpgfn%2B33%2B2018@art6
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
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bport%2Bpgfn%2B9924%2B2020#fe%2Bport%2Bpgfn%2B9924%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bport%2Bpgfn%2B18176%2B2020#fe%2Bport%2Bpgfn%2B18176%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bmp%2B928%2B2020#fe%2Bmp%2B928%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B13979%2B2020#fe%2Blei%2B13979%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bdleg%2B6%2B2020#fe%2Bdleg%2B6%2B2020
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“b”; 

e) apresentação de pedidos via internet: durante a vigência desta Lei, o meio 
legítimo de apresentação de pedido de acesso a informações de que trata o art. 

10 da Lei nº 12.527/2011 será exclusivamente o sistema disponíve l na Internet; 
f) suspensão do atendimento presencial: fica suspenso o atendimento 

presencial a requerentes relativos aos pedidos de acesso à informação de que 

trata a Lei nº 12.527/2011; 
g) suspensão de prazos processuais:  não correrão os prazos processua is em 

desfavor dos acusados e entes privados processados em processos administrativos 
enquanto perdurar o estado de calamidade de que trata o Decreto Legislativo 

nº 6/2020 ; 
h) suspensão de prazos prescricionais: fica suspenso o transcurso dos prazos 

prescricionais para aplicação de sanções administrativas previstas na Lei 

nº 8.112/1990  , na Lei nº 9.873/1999 , na Lei nº 12.846/2013 e nas 

demais normas aplicáveis a empregados púb licos. 
 

(Ato CN nº 93/2020 - DOU 1 de 31.07.2020) 
 

Fonte: Editorial IOB 

 
 

 
 

ATUALIZAÇÕES ESTADUAIS 

ICMS/SP - Alterados os valores da base de cálculo do ICMS ST de 
determinados produtos alimentícios  

Foram promovidas alterações na Portaria CAT nº 20/2020 , que dispõe sobre a 

base de cálculo do ICMS-ST na saída de produtos da indústria alimentícia para 
atualizar, com efeitos a partir de 1º.08.2020 os percentuais de IVA -ST a serem 

util izados na referida base de cálculo.  

(Portaria CAT nº 71/2020  - DOE SP de 31.07.2020) 

 
Fonte: Editorial IOB 

 

ICMS/SP - Revogado, a partir de agosto, o código de receita 107-7 

utilizado para o recolhimento do ICMS exigido em AIIM (outra UF)  

Foram promovidas alterações na Portaria CAT nº 126/2011 , que disciplina a 
arrecadação de tributos e demais receitas estaduais, bem como a prestação de 

contas pelas instituições bancárias para revogar, a partir de 1º.08.2020, o código 

de receita 107-7 - Exigido em Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM 
(outra UF). 

 
Desta forma, a partir de 1º.08.2020, referida prestação deverá ser feita por meio 

de DARE-SP com código de receita 106-5. 

(Portaria CAT nº 69/2020  - DOE SP de 31.07.2020) 

 
Fonte: Editorial IOB 

 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bdleg%2B6%2B2020#fe%2Bdleg%2B6%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B8112%2B1990#fe%2Blei%2B8112%2B1990
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B9873%2B1999#fe%2Blei%2B9873%2B1999
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B12846%2B2013#fe%2Blei%2B12846%2B2013
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sp%2Bport%2Bcat%2B20%2B2020#es-sp%2Bport%2Bcat%2B20%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sp%2Bport%2Bcat%2B71%2B2020#es-sp%2Bport%2Bcat%2B71%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sp%2Bport%2Bcat%2B126%2B2011#es-sp%2Bport%2Bcat%2B126%2B2011
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sp%2Bport%2Bcat%2B69%2B2020#es-sp%2Bport%2Bcat%2B69%2B2020
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ICMS/PR - Alterada a tabela contendo os valores para base de cálculo do 

imposto devido por substituição tributária nas operações cervejas, 
refrigerantes, energéticos, isotônicos e águas minerais  

Foi alterada a Norma de Procedimento Fiscal nº 48/2019, com efeitos a partir de 
1º.08.2020, para considerar os pedidos de inclusões, alterações de produtos e 

dados de pesquisas dos preços usualmente praticados pelo substituído final no 
mercado. Foram, também, publicadas novas tabelas de valores para base de 

cálculo do ICMS devido, por substituição tributária, nas operações envolvendo 

cervejas, refrigerantes, energéticos, isotônicos e água mineral.  

(Norma de Procedimento Fiscal DRE nº 40/2020 - Edição - PR de 24.07.2020) 
 
Fonte: Editorial IOB 

 

Tributos estaduais/MG - Prorrogada a suspensão dos prazos de processos 
administrativos até 31.08.2020 

Foi prorrogada, até 31.08.2020, a suspensão de prazos de processos 

administrativos de qualquer espécie ou natureza, para o interessado, o 

processado e a Administração Pública direta, autárquica e fundacional, no âmbito 

do Poder Executivo, suspensão essa que se iniciou em 30.04.2020.  

Cabe ressaltar que a contagem dos prazos de processos administrativos 

recomeçará a partir do primeiro dia útil seguinte ao término da suspensão.  

(Decreto nº 48.017/2020 - DOE MG de 31.07.2020) 
 

Fonte: Editorial IOB 
 

ICMS/RJ - Divulgado o PMPF para gasolina, diesel, GLP, QAV, AEHC e 
GNV, com aplicação a partir de 1º.08.2020 

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 1º.08.2020. 

(Portaria SUT nº 325/2020 - DOE RJ de 29.07.2020) 
 
Fonte: Editorial IOB 
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