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ATUALIZAÇÕES FEDERAIS 

Administração Tributária - Acesso Gov.Br é disponibilizado para o Portal 
e-CAC 

Medida contribui para universalizar o acesso aos serviços virtuais da Receita 

Federal 

Publicado: 02/07/2020 15h00 
Última modificação: 02/07/2020 15h06 

 
Foi implantada hoje, (02/07), no Portal e-CAC mais uma opção de acesso aos 

serviços virtuais da Receita Federal: o Acesso Gov.Br. Além do Código de Acesso e 

das opções Certificado Digital e Certificado em Nuvem, agora é possível acessar o 
Portal e-CAC através do Acesso Gov.Br. Essa implantação é mais uma ação 

integrada realizada para ampliar o atendimento virtual da Receita Federal, com a 
expansão dos serviços digitais e o acesso desses serviços a um número cada vez 

maior de contribuintes.  

 
Com o acesso Gov.Br, cidadãos que não possuem certificado digital, ou que não 

estão obrigados à Declaração do Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da 
Pessoa Física (condição necessária para emissão de código de acesso), também 

poderão acessar o Portal e-CAC, universalizando assim o acesso aos serviços 
virtuais da Receita Federal.  

 

O acesso direto ao Portal e-CAC por certificado digital ou em nuvem 
ficará disponível somente até 31/08/2020. A partir de 1º de setembro, o 

acesso ao Portal e-CAC se dará somente via Acesso Gov.Br ou via Código 
de Acesso (que contará com novo período de transição para ser descontinuado). 

Dessa forma, os demais acessos por meio do certificado digital necessitarão de 

conta no Portal Gov.br e atribuição do respectivo selo de confiabilidade. Os 
procedimentos já podem ser realizados no Portal Gov.br: https://acesso.gov.br/  

Novos avanços e novas entregas já estão planejadas para o Portal e -CAC, a fim de 
que outros serviços virtuais da RFB sejam agregados ao Portal, bem como a 

expansão da carta de serviços virtuais para contribuintes que antes não 
conseguiam acessar ao Portal, garantidos, sempre, os níveis de segurança jurídica 

e da informação. 

Sobre o Acesso Gov.Br 

O Acesso Gov.Br é um meio de acesso digital do usuário aos serviços públicos 
digitais, que garante a identificação de cada cidadão que acessa os serviços 

digitais do governo. Oferece um ambiente de autenticação digital único do usuário 
aos serviços públicos digitais, ou seja, com um único usuário e senha você poderá 

util izar todos os serviços públicos digitais que estejam integrados com a 

plataforma de login. Fornece um nível de segurança compatível com o grau de 
exigência, natureza e criticidade dos dados e das informações pertinentes ao 

serviço público solicitado.  
 

Mais informações sobre o Acesso ao Portal e-CAC através do Gov.Br, clique 

aqui: http://receita.economia.gov.br/interface/atendimento-
virtual/acesso-ao-portal-e-cac-atraves-do-gov.br 

Mais informações sobre o Gov.br, acesse aqui:  http://faq-login-
unico.servicos.gov.br/en/latest/  

http://receita.economia.gov.br/interface/atendimento-virtual/acesso-ao-portal-e-cac-atraves-do-gov.br
http://receita.economia.gov.br/interface/atendimento-virtual/acesso-ao-portal-e-cac-atraves-do-gov.br
http://faq-login-unico.servicos.gov.br/en/latest/
http://faq-login-unico.servicos.gov.br/en/latest/
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Fonte: RFB 
 

Simples Nacional - Disponibilizada nova versão do PGDAS-D e DAS Avulso 
para geração de tributos federais e outro para ICMS/ISS  

Em função dos impactos da pandemia da Covid-19, o Comitê Gestor do Simples 

Nacional aprovou a Resolução CGSN nº 154/2020 , prorrogando os prazos de 
pagamento dos tributos apurados no âmbito do Simples Nacional dos períodos de 

apuração (PA), de março a maio/2020.  

 
Vale lembrar que, os tributos federais foram prorrogados por seis meses; e o 

ICMS e ISS por três meses, motivo pelo qual, a Receita Federal adaptou o PGDAS-
D e o serviço Geração de DAS Avulso para permitir a geração de dois DAS com 

vencimentos distintos (um para tributos federais e outro para tributos regionais - 

ICMS e/ou ISS), para os períodos de apuração mencionados a seguir: 
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S 
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No tocante às empresas com sede em Iúna (ES) e Conceição do Castelo (ES), 

municípios atingidos por desastre natural com decretação de calamidade pública e 

abrangidos pela Portaria CGSN/SE nº 73/2020 , para o período de apuração 

março/2020, permanece a data de vencimento de 20.10.2020, tanto para tr ibutos 
federais, quanto para os regionais - ICMS/ISS. 

 
Fonte: Editorial IOB 

 

 
 

 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bres%2Bcgsn%2B154%2B2020#fe%2Bres%2Bcgsn%2B154%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bport%2Bse-cgsn%2B73%2B2020#fe%2Bport%2Bse-cgsn%2B73%2B2020
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Tributos e Contribuições Federais - Coronavírus - Suframa regulamenta 

sobre procedimentos a serem adotados por empresas com projetos 
industriais que gozam de incentivos fiscais na  ZFM 

A Portaria Suframa nº 445/2020 regulamentou os procedimentos a serem 
observados pelas empresas com projetos industriais que usufruem dos incentivos 
fiscais da Zona Franca de Manuas (ZFM).  

 

Entre as disposições ora introduzidas, e em face das disposições constantes no 
art. 14 da Portaria Suframa nº 228/2020 e na Portaria Suframa nº 254/2020, 

serão mantidas as medidas de prevenção e de enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID -19), 

entre as quais destacamos: 

 
a) a solicitação dos serviços relativos as atividades da Coordenação-Geral de 

Acompanhamento de Projetos Industriais (CGAPI) poderá ser realizada, enquanto 
perdurar a situação de emergência de saúde pública, através do Protocolo Geral, 

nos horários estabelecidos pela Suframa, ou por meio do e-mail 

sprprotocolo@suframa.gov.br ou ainda, por meio de site governamental em 
medida a ser adotada e divulgada pela Suframa;  

 
b) a suspensão das visitas, vistorias ordinárias e extraordinárias e inspeções 

técnicas às empresas beneficiárias de incentivos fiscais relativa aos serviços de 
acompanhamento de projetos industriais, enquanto perdurar a situação de 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus (COVID-19), observado o retorno das atividades regulares da 
Coordenação-Geral de Acompanhamento de Projetos Industriais (CGAPI).  

 
No mais, a referida norma revogou a Portaria Suframa nº 225/2020, que dispunha 

sobre o assunto. 

 

(Portaria Suframa nº 445/2020 - DOU 1 de 02.07.2020) 
 

Fonte: Editorial IOB 

Cofins/PIS-Pasep - Receita Federal traz esclarecimentos sobre despesas 
de publicidade 

A Solução de Consulta Cosit nº 84/2020 trouxe os seguintes esclarecimentos 

sobre as despesas de publicidade:  
 

a) revenda de bens: não há créditos da contribuição para o PIS-Pasep e a Cofins 

sobre insumos na atividade de comercialização de bens, já que a hipótese de 
apuração de créditos sobre insumos está relacionada às atividades de fabricação 

ou produção de bens e de prestação de serviços. As despesas de propaganda 
relacionadas à atividade de revenda de bens não geram direito a crédito da 

contribuição para o PIS-Pasep e a Cofins, em razão de não serem consideradas 

insumos nem se enquadrarem em qualquer outra hipótese de creditamento 
prevista na legislação vigente;  

 
b) locação de bens: a modalidade de creditamento da contribuição para o PIS-

Pasep e da Cofins relativa à aquisição de insumos aplica -se apenas às atividades 
de "prestação de serviços e produção ou fabricação de bens ou produtos 

destinados à venda", não alcançando a atividade de locação de bens;  

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bport%2Bsuframa%2B445%2B2020#fe%2Bport%2Bsuframa%2B445%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bport%2Bsuframa%2B445%2B2020#fe%2Bport%2Bsuframa%2B445%2B2020
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c) prestação de serviços de assistência mecânica, lavagem de 
motocicletas e intermediação de negócios: as despesas de publicidade não 

configuram elementos essenciais ou relevantes para as atividades de prestação de 
serviços de assistência mecânica, lavagem de motocicletas e intermediação de 

negócios e, por conseguinte, não geram direito a crédito da contribuição para o 

PIS-Pasep e da Cofins na modalidade aquisição de insumos nem se enquadram em 
qualquer outra hipótese de creditamento prevista na legislação vigente.  

(Solução de Consulta Cosit nº 84/2020 - DOU 1 de 02.07.2020) 
 

Fonte: Editorial IOB 

 

Tributos e Contribuições Federais - Prorrogada a vigência da Medida 
Provisória que extendeu os prazos de suspensão do pagamento de 

tributos federais previstos nos atos concessórios de drawback  

O Ato do Congresso Nacional nº 73/2020 , prorrogou, pelo prazo de 60 dias, a 

vigência da Medida Provisória nº 960/2020 que prorrogou os prazos de 
suspensão do pagamento do Imposto de Importação (II), do Imposto sobre 

Produtos Industrializados (IPI), da contribuição para o PIS-Pasep e da Cofins, do 
PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação, previstos nos atos concessórios do 

regime especial de drawback, que tenham sido prorrogados por  um ano pela 
autoridade fiscal e que tenham termo em 2020, os quais poderão ser prorrogados, 

em caráter excepcional, por mais um ano, contado da data do respectivo termo . 
 

Vale lembrar que, a suspensão do pagamento dos tributos supramencionados, na 

forma prevista no art. 12 da Lei nº 11.945/2009  , beneficia as aquisições no 
mercado interno ou na importação, de forma combinada ou não, de mercadoria 

para emprego ou consumo na industrialização de produto a ser exportado poderá 
ser realizada, desde que precedida de atos concessórios de drawback . 

 

(Ato do Congresso Nacional nº 73/2020 - DOU 1 de 02.07.2020) 

 
Fonte: Editorial IOB 

 

ATUALIZAÇÕES ESTADUAIS 

Tributos Estaduais/MG - Publicada tabela para cálculo de ICMS, ITCD e 
taxas em atraso 

Foi publicada tabela para cálculo do ICMS, ITCD e Taxas em atraso, para 

pagamento até julho/2020. 

A tabela contempla os juros e a multa incidente, referentes às competências 

janeiro/2015 a junho/2020. 

(Comunicado SAIF nº 20/2020 - DOE MG de 02.07.2020) 
 
Fonte: Editorial IOB 

 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bato%2Bcn%2B73%2B2020#fe%2Bato%2Bcn%2B73%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bmp%2B960%2B2020#fe%2Bmp%2B960%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B11945%2B2009#fe%2Blei%2B11945%2B2009
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bato%2Bcn%2B73%2B2020#fe%2Bato%2Bcn%2B73%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-mg%2Bcomun%2Bsaif%2B20%2B2020#es-mg%2Bcomun%2Bsaif%2B20%2B2020
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Tributos Estaduais/MG - Divulgada a taxa Selic referente ao mês de 
junho de 2020 e exigível em julho/2020 

Por meio do Ato legal em fundamento foi divulgada a taxa Selic de 0,212332, 

referente ao mês de junho/2020 e exigível para os recolhimentos a serem 
realizados em julho/2020. 

(Comunicado Saif nº 19/2020  - DOE MG de 02.07.2020) 

 
Fonte: Editorial IOB 

 

ICMS/RS - Alteradas instruções relativas ao programa de 

autorregularização de obrigações tributárias  

Por meio do ato em fundamento foram alteradas as instruções relativas ao 

programa de autorregularização das obrigações tributárias principal e acessórias, 
com efeitos a partir de 1º.07.2020.  

Os contribuintes selecionados serão comunicados pela receita estadual sobre os 

termos e as condições, visando sua autorregularização.  

Por meio do ato em fundamento, foi estabelecido que em relação ao alerta de 

divergência, até 30.11.2020 não será exigida a  uti lização de sistema próprio para 
registro, acompanhamento e gerenciamento da autorregularização e das ações de 

regularização de conformidade tributária. Nesse caso o contribuinte poderá ser 
comunicado por e-mail, exclusivamente pelos endereços 

monitoramento.bf@sefaz.rs.gov.br ou obrigacaoacessoria@sefaz.rs.gov.br  

Foi estabelecido, ainda, que as comunicações dessas ações serão feitas, 

preferencialmente, através do site http:\\www.receita.fazenda.rs.gov.br, no portal 
e-CAC, na aba caixa postal eletrônica. Elas também podem ser enviadas aos 

contribuintes pelos correios.  

Depois de encerradas essas ações, a lista de contribuintes que não fizeram a 
autorregularização será analisada pela Receita Estadual para fins de inclusão na 

programação fiscal de auditoria.  

Essas orientações relativas à autorregularização estão previstas na Instrução 

Normativa DRP nº 45/1998 , Título IV, Capítulo IV, Seção 9.0, ora alterada.  

(Instrução Normativa RE nº 50/2020 - DOE RS de 01.07.2020) 
 

Fonte: Editorial IOB 
 

ICMS/RJ - Concedida isenção do imposto nas operações internas de 
energia elétrica fornecida pela distribuidora à unidade consumidora 

O Fisco estadual concedeu, com base na Lei Complementar nº  160/2017 , § 8º 

e no Convênio ICMS nº 190/2017 , cláusula décima terceira, isenção do ICMS 
nas operações de saídas internas de energia elétrica fornecida pela distribuidora à 

unidade consumidora. 
Para efeitos de aplicação, o fornecimento deverá ser na quantidade 

correspondente à energia injetada na rede de distribuição somada aos créditos de 

energia ativa originados, no mesmo mês ou em meses anteriores, na própria 
unidade consumidora ou em outra unidade de mesma titularidade, desde que o 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-mg%2Bcomun%2Bsaif%2B19%2B2020#es-mg%2Bcomun%2Bsaif%2B19%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rs%2Bin%2Bdrp%2B45%2B1998#es-rs%2Bin%2Bdrp%2B45%2B1998
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rs%2Bin%2Bre%2B50%2B2020#es-rs%2Bin%2Bre%2B50%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blc%2B160%2B2017#fe%2Blc%2B160%2B2017
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
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responsável pela unidade tenha aderido ao sistema de compensação de energia 

elétrica, nos termos estabelecidos na norma em referência.  

Observadas as demais regras de aplicação, a fruição do benefício será até 
31.12.2032. 

(Lei nº 8.922/2020 - DOE RJ de 01.07.2020) 

 
Fonte: Editorial IOB 

 

ICMS/PR - Alterado o dispositivo que trata do cronograma dos sorteios 

de prêmios no âmbito do Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal  

Foi alterado, por meio do ato em fundamento, o dispositivo que trata do 

cronograma dos sorteios de prêmios no âmbito do Programa de Estímulo à 
Cidadania Fiscal do Estado do Paraná.  

Tal alteração trata dos i tens 52 a 61 do Anexo Unico da Resolução SEFA 

nº 1.172/2015  e a inclusão dos itens 62 a 95 do anexo único mencionado.  
 

(Resolução SEFA nº 575/2020  - DOE PR de 30.06.2020) 
 
 

 

 

 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rj%2Blei%2B8922%2B2020#es-rj%2Blei%2B8922%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-pr%2Bres%2Bsefa%2B1172%2B2015@anunico#es-pr%2Bres%2Bsefa%2B1172%2B2015@anunico
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-pr%2Bres%2Bsefa%2B1172%2B2015#es-pr%2Bres%2Bsefa%2B1172%2B2015
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-pr%2Bres%2Bsefa%2B575%2B2020#es-pr%2Bres%2Bsefa%2B575%2B2020

