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ATUALIZAÇÕES FEDERAIS 

Receita Federal disponibiliza no e-CAC requerimento de adesão à 
transação tributária no contencioso administrativo de pequeno valor  

A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) informa que o 

contribuinte que aderir à transação tributária no contencioso administrativo de 

pequeno valor poderá obter redução de até 50% do valor dos débitos, os quais 
poderão ser pagos em até 60 meses. 

 
A Receita Federal informa que já está disponível no e -CAC aplicativo que permite 

adesão à transação tributária por adesão no contencioso administrativo de 

pequeno valor, ao qual o contribuinte poderá ter acesso por meio do serviço 
‘Pagamentos e Parcelamentos’ . 

 
Mais informações podem ser obtidas mediante consulta ao  edital. 

 

Perguntas e respostas sobre transação tributária no contencioso administrativo de 
pequeno valor: clique aqui. 

 

DTTA - Receita Federal disponibiliza nova versão do Programa Gerador da 

Declaração de Transferência de Titularidade de Ações  

A Receita Federal do Brasil (RFB) comunica a publicação da nova versão do 

Programa Gerador da Declaração de Transferência de Titularidade de Ações – 
DTTA. 

Instituída pela Instrução Normativa RFB nº 892 , de 18 de dezembro de 2008, a 
declaração deve ser apresentada na hipótese de o alienante deixar de exibir o 

documento de arrecadação de receitas federais que comprove o pagamento do 

imposto de renda sobre o ganho de capital incidente na alienação, ou declaração 
de inexistência de imposto devido em até 15 (quinze) dias após vencido o prazo 

legal para seu pagamento.  
Estão obrigados a entregar a DTTA: 

- Companhia emissora das ações, quando ela mesma mantém o livro de 

“Transferência de Ações Nominativas”;  

- Instituição autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a manter 

serviços de ações escriturais quando contratada  pela companhia emissora para 
manutenção do livro de “Transferência de Ações Nominativas “;  

- Instituição que receber a ordem de transferência do investidor, no caso de 

ações depositadas em custódia fungível.  

O Serviço está disponível na pagina da Receita Federal na internet. Para acessá-

lo clique aqui 
 

 
 

 

http://receita.economia.gov.br/sobre/processos-seletivos-publicos/edital-de-transa-c-ao-por-adesao/2020/edital-1-28-08.pdf
http://receita.economia.gov.br/noticias/ascom/2020/setembro/receita-federal-disponibiliza-no-e-cac-requerimento-de-adesao-a-transacao-tributaria-no-contencioso-administrativo-de-pequeno-valor/copy_of_PRTransacaoContenciosodePequenoValorDinor15.9.2020Limpa.docx
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B892%2B2008#fe%2Bin%2Brfb%2B892%2B2008
http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/dtta-declaracao-de-transferencia-de-titularidade-de-acoes/programa-gerador-da-declaracao-de-transferencia-de-titularidade-de-acoes
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Sped - Alterada a norma que dispõe sobre os procedimentos para 

habilitação e fruição do Recof e do Recof-Sped 

A Portaria Coana nº 66/2019 alterou a Portaria Coana nº 57/2019 , que 
dispõe sobre os procedimentos para habilitação e fruição dos benefícios do 

Regime Aduaneiro Especial de Entreposto Industrial sob Controle Informatizado 
(Recof) e do Regime Aduaneiro Especial de Entreposto Industrial sob Controle 

Informatizado do Sistema Público de Escrituração Digital (Recof -Sped). 

 
Por força da nova redação dada ao art. 10 da norma em referência, o 

recolhimento dos tributos suspensos relativos às mercadorias importadas ao 
amparo do regime que forem destinadas ao mercado interno, nos termos do art. 

27 da Instrução Normativa RFB nº 1.612/2016 , ou do art. 37 da Instrução 

Normativa RFB nº 1.291/2012 , deverá ser realizado mediante reg istro de 

declaração de importação: 
 

a) do tipo “161 - NACIONALIZAÇÃO - DIVERSOS TIPOS DE RECOF”, no caso de 
mercadorias importadas sem cobertura cambial; ou 

b) do tipo “181 - NACIONALIZAÇÃO DE REGIME ADUANEIRO - RECOLHIMENTO 
INTEGRAL”, no caso de mercadorias importadas com cobertura cambial . 

 

Na redação anterior do mencionado dispositivo, o recolhimento dos tributos 
suspensos relativos às mercadorias importadas ao amparo do regime que fossem 

destinadas ao mercado interno deveria ser realizado mediante regis tro de 
declaração de importação do tipo “Saída de Entreposto Industrial” . 

 

(Portaria Coana nº 66/2020 - DOU 1 de 16.09.2020) 
 

ICMS Nacional - Alterada a relação de empresas do setor aeronáutico 

beneficiárias de redução da base de cálculo  

Foi alterado o Anexo Unico do Ato Cotepe/ICMS nº 67/2019 , no campo 
correspondente ao Estado de São Paulo, cujo ato divulga a relação de empresas 

nacionais que produzem, comercializam e importam materiais aeronáuticos 

beneficiárias de redução da base de cálculo do ICMS.  
Este ato entra em vigor na data da sua pub licação no Diário Oficial da União.  

(Ato Cotepe/ICMS nº 53/2020 - DOU 1 de 15.09.2020) 

 

ICMS Nacional - Alterada a relação de contribuintes que operam no 
transporte de gás natural por meio do gasoduto  

Foi alterado o Anexo Unico do Ato Cotepe/ICMS nº 2/2020 , no campo 
correspondente ao Estado do Rio de Janeiro, cujo ato divulga relação de 

contribuintes remetentes, destinatários e prestadores de serviço de transporte de 
gás natural, que operam por meio do gasoduto.  

Este ato entra em vigor na data da sua publicação no Diário Oficial da União.  

(Ato Cotepe/ICMS nº 51/2020 - DOU 1 de 15.09.2020) 
 

 
 

 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bport%2Bcoana%2B66%2B2020#fe%2Bport%2Bcoana%2B66%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bport%2Bcoana%2B57%2B2019#fe%2Bport%2Bcoana%2B57%2B2019
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1612%2B2016#fe%2Bin%2Brfb%2B1612%2B2016
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1291%2B2012#fe%2Bin%2Brfb%2B1291%2B2012
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bport%2Bcoana%2B66%2B2020#fe%2Bport%2Bcoana%2B66%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B67%2B2019#fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B67%2B2019
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B53%2B2020#fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B53%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B2%2B2020#fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B2%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B51%2B2020#fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B51%2B2020
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ATUALIZAÇÕES ESTADUAIS 

ICMS/RJ - Divulgada a simplificação de processos de migração do 
Repetro para o Repetro Sped (Republicação)  

Foi baixada Resolução que dispõe sobre a simplificação de processos de migração 

de bens ou mercadorias do Repetro para o Repetro Sped no âmbito da Secretaria 

de Estado da Fazenda do Rio de Janeiro.  

Neste sentido, observadas as demais disposições, à pessoa jurídica interessada 
em migrar bens temporários ou permanentes, anteriormente admitidos pelo 

Repetro, para o Repetro-Sped, nos termos do art. 39 da Instrução Normativa RFB 

nº 1.781/2017  , deverá ser concedida Guia para Liberação de Mercadoria 
Estrangeira (GLME), mediante anexação dos seguintes documentos ao dossiê 

eletrônico no Portal Único de Comércio Exterior:  

 
a) Declaração de Importação (DI) de admissão temporária - entrada inicial do 

bem no país; 
 

b) Declaração de Importação (DI) de migração para o Repetro Sped;  

 
c) Comprovante de recolhimento ou GLME da Declaração de Importação (DI) 

inicial; 
 

d) Termo de Comunicação da Adesão ao tratamento tributário previsto na Lei 

nº 8.890/2020  , nos termos do Capítulo XXXVIII do Anexo XIII da Parte II, 

da Resolução Sefaz nº 720/2014 ; 
 

e) Ato Declaratório Executivo emitido pela Secretaria Especial da Receita Federal 

do Brasil (RFB), conforme disposto no art.  6º , caput, da Instrução Normativa 

RFB nº 1.781/2017 . 

Ficam dispensadas de apresentação as certidões de regularidade fiscal emitidas 
pela Secretaria de Estado da Fazenda do Rio de Janeiro e pela Procuradoria Geral 

do Estado do Rio de Janeiro, bem como dispensada a análise pela fiscalização do 

relatório de conta corrente fiscal do interessado, para os fins do procedimento 
simplificado de migração de bens de que trata a Resolução em fundamento.  

Para os fins da isenção de que trata o art.  6º , § 1º, I, da Lei nº 8.890/2020 , 
na migração para o Repetro-Sped de bens e mercadorias admitidos 

até 23.01.2008, a evidência de que o recolhimento do ICMS estava dispensado 

será atestada pela data do registro da Declaração de Importação (DI) de 
admissão originária dos bens, permitindo-se a emissão da guia de exoneração 

relativa ao processo de migração dos bens.  
Quando a admissão originária dos bens objeto da migração tiver ocorrido com a 

redução de base de cálculo do ICMS, nos termos do Convênio ICMS 

nº 130/2007 , caberá, exclusivamente, ao contribuinte interessado na migração 
para o Repetro Sped apresentar as guias de recolhimento do ICMS, representadas 
pelos Demonstrativo de Item de Pagamento (DIP) e Documento de Arrecadação 

(DARJ). 

O ato ora publicado entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos 

até 31.12.2020, ou até o término da vigência do Convênio ICMS nº  130/2007  , 
em caso de sua prorrogação.  

 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1781%2B2017@art39#fe%2Bin%2Brfb%2B1781%2B2017@art39
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1781%2B2017#fe%2Bin%2Brfb%2B1781%2B2017
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rj%2Blei%2B8890%2B2020#es-rj%2Blei%2B8890%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rj%2Bres%2Bsefaz%2B720%2B2014@anxiii#es-rj%2Bres%2Bsefaz%2B720%2B2014@anxiii
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rj%2Bres%2Bsefaz%2B720%2B2014#es-rj%2Bres%2Bsefaz%2B720%2B2014
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1781%2B2017@art6#fe%2Bin%2Brfb%2B1781%2B2017@art6
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1781%2B2017#fe%2Bin%2Brfb%2B1781%2B2017
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rj%2Blei%2B8890%2B2020@art6#es-rj%2Blei%2B8890%2B2020@art6
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rj%2Blei%2B8890%2B2020#es-rj%2Blei%2B8890%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bconv%2Bicms%2B130%2B2007#fe%2Bconv%2Bicms%2B130%2B2007
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bconv%2Bicms%2B130%2B2007#fe%2Bconv%2Bicms%2B130%2B2007
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(Resolução Sefaz nº 169/2020  - DOE RJ de 15.09.2020 - Ret. DOE RJ de 
16.09.2020 - Ret. DOE RJ de 17.09.2020) 

 

ICMS/RJ - Divulgado o PMPF para gasolina, diesel, GLP, QAV, AEHC e 
GNV, com aplicação a partir de 16.09.2020 

Foram divulgados novos 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 16.09.2020. 

(Portaria SUT nº 335/2020 - DOE RJ de 15.09.2020) 
 

ICMS/MG - Alteração na lista de empresas credenciadas como fabricantes 
de bens em escala industrial não relevante 

A Portaria Sutri nº 737/2018 elenca os estabelecimentos credenciados como 
fabricantes de bens e mercadorias em escala industrial não relevante, para fins de 
inaplicabilidade do regime de substituição tributária.  

Por meio do ato legal em fundamento tivemos alteração na lista de credenciados. 

A lista completa continua sendo estabelecida pela Portaria Sutri nº  737/2018 . 
 

(Portaria SUTRI nº 981/2020 - DOE MG de 17.09.2020) 

ICMS/RS - Alterada data de início de crédito presumido e de diferimento 
parcial em operações envolvendo prédio de aço e estruturas metálicas  

Foi alterada a data de início de apropriação de crédito presumido pelos 
fabricantes de sistemas construtivos (prédio de aço) e de estruturas metálicas, 

classificados, respectivamente, nos códigos 9406.90.20 e 7308.20.00, da NBM/SH -

NCM, em substituição aos créditos efetivos do imposto, nas saídas interestaduais 
de produtos fabricados pelo estabelecimento, nos termos estabelecidos 

no RICMS-RS/1997 , Livro I , art. 32 , CLXXXVI. 
Também foi alterada data de início de aplicação do diferimento parcial do ICMS 

devido que exceda 7% do valor da operação, nas saídas internas realizadas com 
mercadorias classificadas nos códigos 7208.37.00, 7208.36.10, 7208.51.00, 

7208.52.00, 7216.33.00 e 7216.61.10, da NBM/SH-NCM, destinadas aos 
fabricantes de sistemas construtivos (prédio de aço) e de estruturas metálicas, 

classificados, respectivamente, nos códigos 9406.90.20 e 7308.20.00, da NBM/SH -

NCM. Esse diferimento parcial está previsto no  RICMS-RS/1997 , Livro III , 

art. 1º-I . 
Tanto o crédito presumido quanto o diferimento parcial mencionados podem ser 

aplicados desde 30.12.2019, em face à presente alteração do Decreto 

nº 54.972/2019 por meio do qual foram alterados os dispositivos do RICMS-

RS/1997 citados anteriormente.  

 

(Decreto nº 55.452/2020 - DOE RS - 2ª Edição de 24.08.2020) 

 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rj%2Bres%2Bsefaz%2B169%2B2020#es-rj%2Bres%2Bsefaz%2B169%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rj%2Bport%2Bsut%2B335%2B2020#es-rj%2Bport%2Bsut%2B335%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-mg%2Bport%2Bsutri%2B737%2B2018#es-mg%2Bport%2Bsutri%2B737%2B2018
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-mg%2Bport%2Bsutri%2B737%2B2018#es-mg%2Bport%2Bsutri%2B737%2B2018
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rs%2Bd%2B37699%2B1997#es-rs%2Bd%2B37699%2B1997
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rs%2Bd%2B37699%2B1997@livi#es-rs%2Bd%2B37699%2B1997@livi
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rs%2Bd%2B37699%2B1997@liviart32#es-rs%2Bd%2B37699%2B1997@liviart32
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rs%2Bd%2B37699%2B1997#es-rs%2Bd%2B37699%2B1997
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rs%2Bd%2B37699%2B1997@liviii#es-rs%2Bd%2B37699%2B1997@liviii
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rs%2Bd%2B37699%2B1997@liviiiart1i#es-rs%2Bd%2B37699%2B1997@liviiiart1i
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rs%2Bd%2B54972%2B2019#es-rs%2Bd%2B54972%2B2019
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rs%2Bd%2B37699%2B1997#es-rs%2Bd%2B37699%2B1997
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rs%2Bd%2B37699%2B1997#es-rs%2Bd%2B37699%2B1997
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rs%2Bd%2B55452%2B2020#es-rs%2Bd%2B55452%2B2020

