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ATUALIZAÇÕES FEDERAIS 

ICMS Nacional - Confaz publica atos que dispõem sobre documentos 
fiscais eletrônicos, EFD, parcelamento, etc. 

O Confaz divulgou os Ajustes Sinief nºs 26 e 27/2020 e os Convênios ICMS nºs 77 

a 88/2020, que dispõem sobre documentos fiscais eletrônicos, escrituração fiscal 

digital, parcelamento de débitos, benefícios fiscais, etc., conforme segue:  

Ajuste Sinief nº 26/2020  - altera os Ajustes Sinief nºs 7/2005, 9/2007 e 
19/2016, que instituem,respectivamente, a Nota Fiscal Eletrônica (NF -e); o 

Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) e a Nota Fiscal de Consumidor 
Eletrônica (NFC-e). Este ajuste entra em vigor na data da sua publicação, 

produzindo efeitos a partir de 1º.12.2020;  
 

Ajuste Sinief nº 27/2020  - altera o Ajuste Sinief nº 2/2009 , que dispõe sobre 
a Escrituração Fiscal Digital (EFD-ICMS/IPI), com efeitos a partir da data de sua 

publicação; 
 

Convênio ICMS nº 77/2020 - autoriza os Estados do Amapá, Piauí, Rio Grande 
do Norte e Sergipe a dispensar ou reduzir multas e juros e conceder parcelamento 

de débitos fiscais e altera o Convênio ICMS nº 168/2017 . Este convênio entra 
em vigor na data da publicação de sua ratificação nacional;  

 

Convênio ICMS nº 78/2020 - dispõe sobre a adesão do Distrito Federal ao 

Convênio ICMS nº 96/2018 , que autoriza os Estados que menciona a conceder 
isenção nas operações com medicamento destinado a tratamento da Atrofia 
Muscular Espinal (AME), com vigência na data da publicação de sua ratificação 

nacional; 

 

Convênio ICMS nº 79/2020 - autoriza os Estados de Alagoas, Amazonas, Bahia, 
Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe a dispensar ou reduzir juros, 

multas e demais acréscimos legais, mediante quitação ou parcelamento de débitos 

fiscais relacionados com o ICM e o ICMS, inclusive os decorrentes da situação de 
emergência em saúde pública causada pela pandemia do novo Coronavírus 

(COVID-19) na forma que especifica, com vigência na data da publicação de sua 
ratificação nacional; 

 

Convênio ICMS nº 80/2020 - dispõe sobre a adesão dos Estados de Alagoas, 
Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, 
Rio Grande do Norte, Roraima, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins ao Convênio 

ICMS nº 52/2020 , que autoriza as unidades federadas que menciona a 
conceder isenção nas operações com medicamento destinado a tratamento da 

Atrofia Muscular Espinal (AME), com vigência na data da publicação de sua 
ratificação nacional; 

 

Convênio ICMS nº 81/2020 - isenta as operações de doação aos órgãos da 
Justiça Eleitoral de produtos e materiais de combate e prevenção à Covid -19 

durante a realização das eleições municipais de 2020. Este convênio entra em 
vigor na data da publicação de sua ratificação nacional, produzindo efeitos até 

29.11.2020; 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bajuste%2Bsinief%2B26%2B2020#fe%2Bajuste%2Bsinief%2B26%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bajuste%2Bsinief%2B27%2B2020#fe%2Bajuste%2Bsinief%2B27%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bajuste%2Bsinief%2B2%2B2009#fe%2Bajuste%2Bsinief%2B2%2B2009
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bconv%2Bicms%2B77%2B2020#fe%2Bconv%2Bicms%2B77%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bconv%2Bicms%2B168%2B2017#fe%2Bconv%2Bicms%2B168%2B2017
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bconv%2Bicms%2B78%2B2020#fe%2Bconv%2Bicms%2B78%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bconv%2Bicms%2B96%2B2018#fe%2Bconv%2Bicms%2B96%2B2018
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bconv%2Bicms%2B79%2B2020#fe%2Bconv%2Bicms%2B79%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bconv%2Bicms%2B80%2B2020#fe%2Bconv%2Bicms%2B80%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bconv%2Bicms%2B52%2B2020#fe%2Bconv%2Bicms%2B52%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bconv%2Bicms%2B81%2B2020#fe%2Bconv%2Bicms%2B81%2B2020


 
 
 

 
comtaxnews@comtax.com.br 11 3848-9582 www.comtax.com.br 

Convênio ICMS nº 82/2020 - autoriza o Estado de Roraima a conceder crédito 
presumido a estabelecimentos industriais. Este convênio entra em vigor na data 

da publicação da sua ratificação nacional, produzindo efe itos até 31.12.2022; 

Convênio ICMS nº 83/2020 - altera o Convênio ICMS nº 61/2020 , que 
autoriza as unidades federadas que menciona a suspender, por 90 dias, a rescisão 
dos programas de parcelamento vigentes, e o restabelecimento na situação em 

que especifica. Este convênio entra em vigor na data da publicação de sua 

ratificação nacional; 
 

Convênio ICMS nº 84/2020 - autoriza o Estado do Rio Grande do Sul a não 
exigir os créditos tributários que especifica. Este convênio entra em vigor na data 

da publicação de sua ratificação nacional;  
 

Convênio ICMS nº 85/2020 - autoriza o Estado da Bahia a conceder remissão e 
anistia relativos a créditos tributários de ICMS na forma que específica. Este 

convênio entra em vigor na data da publicação de sua ratificação nacional;  

Convênio ICMS nº 86/2020 - dispõe sobre a adesão dos Estados do Espírito 

Santo e Mato Grosso e altera o Convênio ICMS nº 150/2019 , que autoriza as 
unidades federadas que menciona a dispensar ou reduzir juros e multas mediante 
parcelamento de débitos fiscais, na forma que especifica. Este convênio entra em 

vigor na data da publicação de sua ratificação nacional;  

 

Convênio ICMS nº 87/2020 - autoriza o Estado do Rio de Janeiro a instituir 
programa especial de parcelamento de créditos tributários, com redução de 

penalidades e acréscimos moratórios, nas hipóteses que especifica. Este convênio 

entra em vigor na data da publicação de sua ratificação nacional; e  
 

Convênio ICMS nº 88/2020 - altera o Convênio ICMS nº 139/2018 , que 
autoriza o Estado de Rondônia a reduzir multas e demais acréscimos legais, e a 

conceder parcelamento de débito fiscal relacionados com o ICMS, nas hipóteses 
que especifica. 

 

(Despacho Confaz nº 61/2020 - DOU 1 de 03.09.2020) 

 

Darf - Instituídos os códigos de receita para recolhimentos decorrentes 

dos acordos de transação por adesão no contencioso tributário de 
pequeno valor 

O Ato Declaratório Executivo Codar nº  6/2020 instituiu os seguintes códigos de 
receita, que deverão ser informados no Documento de Arrecadação de Receitas 
Federais (Darf), para efetuar recolhimentos decorrentes dos acordos de transação 

celebrados com base na Lei nº 13.988/2020 , na Portaria ME nº 247/2020, e 
no Edital de Transação por Adesão nº 1/2020: 

 
a) 5879 - Transação por Adesão no Contencioso Tributário de Pequeno Valor - 

Demais Débitos; e 

 
b) 5885 - Transação por Adesão no Contencioso Tributário de Pequeno Valor - 

Débitos Previdenciários. 
 

(Ato Declaratório Executivo Codar nº 6/2020 - DOU 1 de 03.09.2020) 
 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bconv%2Bicms%2B82%2B2020#fe%2Bconv%2Bicms%2B82%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bconv%2Bicms%2B83%2B2020#fe%2Bconv%2Bicms%2B83%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bconv%2Bicms%2B61%2B2020#fe%2Bconv%2Bicms%2B61%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bconv%2Bicms%2B84%2B2020#fe%2Bconv%2Bicms%2B84%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bconv%2Bicms%2B85%2B2020#fe%2Bconv%2Bicms%2B85%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bconv%2Bicms%2B86%2B2020#fe%2Bconv%2Bicms%2B86%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bconv%2Bicms%2B150%2B2019#fe%2Bconv%2Bicms%2B150%2B2019
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bconv%2Bicms%2B87%2B2020#fe%2Bconv%2Bicms%2B87%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bconv%2Bicms%2B88%2B2020#fe%2Bconv%2Bicms%2B88%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bconv%2Bicms%2B139%2B2018#fe%2Bconv%2Bicms%2B139%2B2018
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bdesp%2Bconfaz%2B61%2B2020#fe%2Bdesp%2Bconfaz%2B61%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bade%2Bcodar%2B6%2B2020#fe%2Bade%2Bcodar%2B6%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B13988%2B2020#fe%2Blei%2B13988%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bade%2Bcodar%2B6%2B2020#fe%2Bade%2Bcodar%2B6%2B2020
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Administração Tributária - Aprovado Manual de Integração - Modelo 

padrão de pagamento online 

O Ato Declaratório Codar nº 4/2020 aprovou o Manual de Integração - Modelo 
padrão de pagamento online, , a ser observado pelas instituições integrantes da 

Rede Arrecadadora de Receitas Federais (Rarf) para recepção de documentos de 
arrecadação com código de barras, padrão Federação Brasileira de Bancos 

(Febraban), pela Internet, mediante débito em conta corrente online pré-

autorizado nas instituições, por meio de Application Programming Interface (API) 
entre instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil (Bacen) e a 

Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB). 
 

Os serviços descritos no "Manual de Integração - Modelo padrão de pagamento 

online", ora aprovado, serão implantados, efetivamente, para os agentes 
arrecadadores habil itados,  a partir de 17.01.2021. 

 

(Ato Declaratório Executivo Codar nº 4/2020 - DOU 1 de 03.09.2020) 

 

Cofins/PIS-Pasep - Receita Federal esclarece sobre créditos da atividade 

de transporte rodoviário de carga 

A Solução de Divergência Cosit nº 2/2020 esclareceu que gera direito ao desconto 
de crédito da não cumulatividade da contribuição para o PIS -Pasep e a Cofins, 

calculado com a util ização da alíquota correspondente a 75% daquela constante 

no art. 2º da Lei nº 10.637/2002 e da Lei nº 10.833/2003 , a subcontratação 
de serviço de transporte rodoviário de cargas prestado por pessoa jurídica 
transportadora optante pelo Simples Nacional. Caso a pessoa jurídica 

subcontratada não seja optante pelo Simples Nacional, a alíquota para apuração 

dos créditos será a constante do dispositivo legal antes mencionado (art. 2º da 

Lei nº 10.637/2002 e da Lei nº 10.833/2003  ). 

 
(Solução de Divergência Cosit nº 2/2020 - DOU 1 de 03.09.2020) 

 

 

ATUALIZAÇÕES ESTADUAIS 

 

Tributos Estaduais/SP - Divulgada a tabela prática de juros de mora para 

os débitos de taxas, relativa a setembro/2020 

Foi divulgada a tabela prática para cálculo dos juros de mora aplicáveis, até 
30.09.2020, aos débitos de taxas.  

A mencionada tabela não se aplica ao ICMS, ao IPVA e ao ITCMD.  

(Comunicado Dicar nº 60/2020 - DOE SP de 02.09.2020) 

 
 

 
 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bade%2Bcodar%2B4%2B2020#fe%2Bade%2Bcodar%2B4%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bade%2Bcodar%2B4%2B2020#fe%2Bade%2Bcodar%2B4%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B10833%2B2003#fe%2Blei%2B10833%2B2003
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B10637%2B2002#fe%2Blei%2B10637%2B2002
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B10833%2B2003#fe%2Blei%2B10833%2B2003
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sp%2Bcomun%2Bdicar%2B60%2B2020#es-sp%2Bcomun%2Bdicar%2B60%2B2020
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Tributos Estaduais/SP - Divulgada tabela prática de juros de mora para 

débitos de ITCMD e de IPVA para setembro/2020 

Foi divulgada a tabela prática para cálculo dos juros de mora aplicáveis, até 

30.09.2020, aos débitos do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de 
Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD) e do Imposto sobre a Propriedade de 

Veículos Automotores (IPVA).  

Para débitos vencidos desde 1º.01.1999, deve-se aplicar o coeficiente de juros 
correspondente ao mês de vencimento do débito.  

Quando o vencimento do débito ocorrer no últ imo dia útil do mês, deve -se aplicar 
o coeficiente correspondente ao mês do vencimento , deduzindo-se 0,0100. 

A tabela em questão não se aplica ao ICMS.  

(Comunicado Dicar nº 58/2020 - DOE SP de 02.09.2020) 

 

ICMS/SP - Fixados os valores para a base de cálculo da substituição 

tributária de sorvetes para o período de 1º.09.2020 a 31.03.2021  

Foram divulgados valores para base de cálcu lo da substituição tributária de 
sorvete e preparado para fabricação de sorvete em máquina, indicados no 

Anexo IV da Portaria CAT nº 68/2019 a serem utilizados, no período de 

1º.09.2020 a 31.03.2021, sendo revogada a Portaria CAT nº  31/2020 que 

disciplinava o assunto. 
 

(Portaria CAT nº 78/2020  - DOE SP de 29.08.2020) 
 

 
 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sp%2Bcomun%2Bdicar%2B58%2B2020#es-sp%2Bcomun%2Bdicar%2B58%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sp%2Bport%2Bcat%2B68%2B2019@aniv#es-sp%2Bport%2Bcat%2B68%2B2019@aniv
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sp%2Bport%2Bcat%2B68%2B2019#es-sp%2Bport%2Bcat%2B68%2B2019
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sp%2Bport%2Bcat%2B31%2B2020#es-sp%2Bport%2Bcat%2B31%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sp%2Bport%2Bcat%2B78%2B2020#es-sp%2Bport%2Bcat%2B78%2B2020

