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ATUALIZAÇÕES FEDERAIS 

Imposto de Importação - Alterada a lista de mercadorias beneficiadas 
pela redução temporária da alíquota do imposto de importação para 
combate à pandemia do Corona Vírus/Covid-19 

Foi alterada a lista de mercadorias beneficiadas pela redução temporária da 
alíquota do imposto de importação para combate à pandemia do Corona 
Vírus/Covid-19, disposta no Anexo Unico da Resolução Camex nº 17/2020, de 
forma a incluir os produtos relacionados no anexo único da resolução em 
fundamento e de excluir da l ista os seguintes produtos: 

 

Cabe ressaltar que as mercadorias classificadas nos códigos da Nomenclatura 
Comum do Mercosul (NCM) listadas no Anexo I da citada Resolução tem sua 
alíquota alterada para 0% até o dia 30.09.2020.Os órgãos e entidades da 
Administração Pública Federal,que exerçam atividades de l icenciamento, controle 
ou fiscalização de importações das mercadorias compreendidas no referido anexo, 
deverão adotar tratamento prioritário para a liberação dessas mercadorias. 

(Resolução Camex nº 75/2020 - DOU de 27.08.2020) 

Fonte: Editorial IOB 

IPI - Prorrogada a vigência da MP nº 987/2020 que postergou a 
apresentação de projetos visando obter incentivos fiscais regionais 

A medida provisória nº 987/2020 alterou a Lei nº 9.440/1997 , que estabelece 
incentivos fiscais para o desenvolvimento regional, postergando para 31.08.2020 
o termo final do prazo para apresentação de novos projetos, a fim de que as 
empresas façam jus a crédito presumido do IPI, como ressarcimento das 
contribuições de que tratam as Leis Complementares nºs 7/1970 e 70/1991, em 
relação às vendas ocorridas entre 01.01.2021 a 31.12.2025. 

Por meio do Ato CN nº 115/2020 a MP nº 987/2020 teve seu prazo de vigência 
prorrogado pelo período de 60 dias. 

(Ato CN nº 115/2020 - DOU de 27.08.2020) 
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ICMS - Confaz divulga PMPF a ser utilizado para cálculo do ICMS devido 
por substituição tributária nas operações com combustíveis 

O Confaz deu publicidade ao Ato Cotepe/PMPF nº 26/2020 o qual fixa o preço 
médio ponderado a consumidor final (PMPF) para os combustíveis referidos no 
Convênio ICMS nº 110/2007 e que deverá ser observado pelos Estados e pelo 
Distrito Federal a contar de 01.09.2020. 

(Ato Cotepe/PMPF nº 26/2020 - DOU de 25.08.2020) 

Fonte: Editorial IOB 

 

Trabalhista/IRPF/IRPJ/CSL - Coronavírus - Convertida em Lei a MP que 
aprovou medidas temporárias no setor portuário 

A Lei nº 14.047/2020 , que é resultante da conversão da Medida Provisória nº 
945/2020 , dispõe, entre outras providências, sobre as medidas temporárias para 
o setor portuário, em virtude da pandemia da COVID-19, para garantir a 
preservação destas atividades consideradas essenciais. 

O trabalhador portuário avulso não poderá ser escalado para o trabalho nas 
seguintes situações: 

I - quando o trabalhador apresentar os seguintes sintomas, acompanhados ou não 
de febre, ou outros estabelecidos em ato do Poder Executivo federal, compatíveis 
com a COVID-19, que poderão ser comprovados por atestado médico ou outra 
forma também disciplinada em ato do Poder Executivo federal: 

a) tosse seca; 

b) perda do olfato 

c) dor de garganta; ou 

d) dificuldade respiratória; 

II - quando o trabalhador for diagnosticado com a COVID-19 ou submetido a 
medidas de isolamento domiciliar por coabitação com pessoa diagnosticada com a 
COVID-19; 

III - quando a trabalhadora estiver gestante ou lactante; 

IV - quando o trabalhador tiver idade igual ou superior a 65 anos e não 
comprovar estar apto ao exercício de suas at ividades; ou 

V - quando o trabalhador tiver sido diagnosticado com: 

a) imunodeficiência; 
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b) doença respiratória; ou 

c) doença preexistente crônica ou grave, como doença cardiovascular, respiratória 
ou metabólica. 

Os trabalhadores que se enquadrarem em alguma destas situações poderão enviar 
a documentação comprobatória de sua situação ao Órgão Gestor de Mão de Obra 
(OGMO), por meio eletrônico. E, nas situações previstas nos itens I, II e III, os 
trabalhadores ficarão obrigados a informar imediatamente ao OGMO qualquer 
alteração em sua situação. 

O trabalhador com idade igual ou superior a 65 anos que não esteja enquadrado 
em qualquer das situações previstas nos itens I, II, III e V poderá ser escalado 
pelo órgão gestor de mão de obra, condicionada a escalação à livre iniciativa do 
trabalhador e à comprovação médica de que possui condições de saúde para 
exercer suas atividades laborais. 

O OGMO deverá encaminhar à autoridade portuária semanalmente l ista atualizada 
de trabalhadores portuários avulsos que estejam impedidos de ser escalados, 
acompanhada de documentação que comprove o enquadramento dos 
trabalhadores em alguma das hipóteses mencionadas. 

O trabalhador portuário que estiver impedido de ser escalado por estar 
enquadrado em uma das situações mencionadas e enquanto persistir este 
impedimento, terá direito de receber uma indenização compensatória mensal no 
valor correspondente a 70% sobre a média mensal recebida por ele por 
intermédio do OGMO entre 1º.04.2019 e 31.03.2020, a qual não poderá ser 
inferior ao salário-mínimo para os que possuem vínculo apenas com o referido 
órgão e a ser custeado pelo operador portuário ou por qualquer tomador de 
serviço que requisitar trabalhador portuário avulso ao OGMO. 

Para os trabalhadores portuários avulsos que estiveram afastados e em gozo de 
benefício pelo INSS no período de apuração da média considerar-se-á o valor dele 
para o referido cálculo no período de afastamento. 

Ressalte-se que não farão jus à indenização, ainda que estejam impedidos de 
concorrer à escala, os trabalhadores portuários avulsos que: 

a) estiverem em gozo de qualquer benefício do Regime Geral de Previdência 
Social (RGPS) ou de Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), observado que 
é vedado o recebimento conjunto do seguro-desemprego com qualquer benefício 
de prestação continuada da Previdência Social, exceto pensão por morte ou 
auxílio-acidente; ou 

b) perceberem o benefício assistencial de até 1 salário-mínimo, devido aos 
trabalhadores portuários avulsos, com mais de 60 anos, que não cumprirem os 
requisitos para a aquisição de aposentadoria (por invalidez, idade, tempo de 
serviço ou especial), e que não possuam meios para prover a sua subsistência. 

O valor pago por cada operador portuário ou tomador de serviço, para fins de 
repasse aos beneficiários da indenização, será proporcional à quantidade de 
serviço demandado ao OGMO, cabendo a este calcular, arrecadar e repassar aos 
beneficiários o valor de suas indenizações. 
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Ocorrendo aumento de custos com o trabalho portuário avulso decorrente dessa 
indenização com impacto sobre os contratos de arrendamento já firmados, estes 
deverão ser alterados de maneira a promover o reequil íbrio econômico-financeiro. 

O benefício a ser pago aos trabalhadores portuários avulsos: 

a) terá natureza indenizatória; 

b) não integrará a base de cálculo do IRRF ou da Declaração de Ajuste Anual do 
IRPF do empregado; 

c) não integrará a base de cálculo da contribuição previdenciária e dos demais 
tributos incidentes sobre a folha de salários; 

d) não integrará a base de cálculo do valor devido ao FGTS; e 

e) poderá ser excluído do lucro líquido para fins de determinação do IRPJ e da 
CSLL das pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real. 

Ocorrendo indisponibi l idade (tais como greve, movimento de paralisação e 
operação-padrão) de trabalhadores portuários avulsos para atendimento às 
requisições, os operadores portuários que não forem atendidos poderão contratar 
livremente trabalhadores com vínculo empregatício por tempo determinado de até 
12 meses para a realização de serviços de capatazia, bloco, est iva, conferência de 
carga, conserto de carga e vigi lância de embarcações. 

(Lei nº 14.047/2020 - DOU 1 de 25.08.2020) 

Fonte: Editorial IOB 

 
ATUALIZAÇÕES ESTADUAIS 

ICMS/MG - Governo dispensa da autorização da Receita para diferimento 
no desembaraço aduaneiro e liberação da mercadoria ou bem em outro 
Estado 

O governo mineiro dispensou a necessidade de autorização do Subsecretário da 
Receita Estadual para uti lização do diferimento do ICMS no desembaraço 
aduaneiro e liberação da mercadoria ou bem em outra unidade da Federação, 
exceto nas hipóteses de diferimento autorizadas mediante regime especial. 

O ato em fundamento também ratificou os atos de aposição de visto fiscal na Guia 
para Liberação de Mercadoria Estrangeira sem Comprovação do Recolhimento do 
ICMS (GLME). 

(Decreto nº 48.025/2020 - DOE MG de 22.08.2020) 

Fonte: Editorial IOB 
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ICMS/MG - Alterado o PMPF para cálculo da substituição tributária de 
bebidas alcoólicas 

O Superintendente de Tributação alterou o PMPF do Anexo I da Portaria Sutri nº 
902/2019 , que divulga os preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) 
para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações cerveja e 
chope. 

Esta norma produzirá efeitos a partir de 31.08.2020. 

(Portaria Sutri nº 976/2020 - DOE MG de 26.08.2020) 

Fonte: Editorial IOB 

 

ICMS/RJ - Divulgada a base de cálculo do imposto nas operações 
interestaduais com café cru no período de 31.08 a 06.09.2020 

Foi divulgada a base de cálculo do ICMS a ser ut ilizada, no período de 31.08 a 
06.09.2020, nas operações interestaduais com café cru. Segundo o ato ora 
publicado, o valor por saca de 60 kg é de US$ 122,5000 para o café arábica e de 
US$ 74,5000 para o café conillon. 

(Portaria SUT nº 332/2020 - DOE RJ de 27.08.2020) 

Fonte: Editorial IOB 

 

ICMS/RS - Permitida opção pelo regime diferenciado de apuração por 
bares, restaurantes e estabelecimentos similares 

Foi acrescentada disposição regulamentar que permite que os estabelecimentos 
cuja atividade preponderante seja o fornecimento de alimentação optem pelo 
regime diferenciado de apuração, nos termos estabelecidos no RICMS-RS/1997 , 
Livro I , art. 38-A e em instruções da Receita Estadual.Com isso, os bares, 
restaurantes e estabelecimentos similares, enquadrados na categoria geral, cuja 
atividade preponderante, considerando-se o ano calendário anterior, seja o 
fornecimento de alimentação, e que estejam cadastrados no CGC/TE com 
atividade econômica classificada no grupo 56.1 da Classificação Nacional de 
Atividades Econômicas (CNAE), em substituição ao regime normal de apuração 
previsto no art. 37 e observado o período de apuração fixado no art. 38 , ambos 
do Livro I do RICMS-RS/1997 , poderão apurar o montante do imposto devido 
aplicando, sobre a receita bruta auferida no período de apuração, os seguintes 
percentuais: 

a) 3,75%, no período de 1º de setembro 31.12.2020; 

b) 3,50%, no período de 1º.01.2021 a 31.12.2022.A opção por esse regime 
diferenciado deverá ser formalizada pelo contribuinte na forma prevista em 
instruções da Receita Estadual, e deverá abranger todos os estabelecimentos 
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enquadráveis, produzindo efeitos a partir do 1º dia do mês subsequente ao da 
formalização da opção. 

Ressalte-se que os estabelecimentos que se enquadrarem neste regime 
diferenciado de apuração serão automaticamente excluídos do ROT-ST previsto no 
RICMS-RS/1997 , Livro III, art. 25-E , caso sejam optantes. 

Os interessados devem observar, entre outros, as condições para optar por esse 
regime diferenciado de apuração, nos termos do mencionado em art. 38-A, 
acrescentado pelo ato legal em fundamento, em vigor desde 27.08.2020. 

(Decreto nº 55.458/2020 - DOE RS de 27.08.2020) 

Fonte: Editorial IOB 

 

 
 
 


