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ATUALIZAÇÕES FEDERAIS 

ICMS Nacional - Divulgada a NT nº 3/2016, versão 1.80, que divulga nova 
tabela de NCM com vigência a partir de 1º.01.2021  

Foi publicada no Portal da Nota Fiscal Eletrônica, a versão 1.80 da Nota Técnica 

(NT) nº 3/2016, que divulga nova tabela da Nomenclatura Comum do Mercosul 

(NCM), com vigência a partir de 1º.01.2021.  

Estará disponível no referido Portal, WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR, a nova tabela 
de NCM na aba “Documentos”, opção “Diversos”.  

(Nota Técnica nº 3/2016, versão 1.80, Disponível em: 

https://www.nfe.fazenda.gov.br Acesso em: 15.10.2020)  

 

Administração Pública - Receita Federal fornecerá informações 

detalhadas para fins de análise e concessão de crédito às ME e EPP no 

âmbito do Pronampe 

A Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) alterou a Portaria RFB 

nº 978/2020 , que dispõe sobre o fornecimento de informações para fins de 

análise para a concessão de créditos a microempresas (ME) e empresas de 
pequeno porte (EPP), no âmbito do Programa Nacional de Apoio às Microempresas 

e Empresas de Pequeno Porte, o Pronampe.  

Para efeito do Pronampe, o fornecimento de informações para fins de análise e 
concessão de créditos serão enviadas pela RFB por meio de postagens de 

comunicados destinados às ME e às EPP:  

a) optantes pelo Simples Nacional: no Domicílio Tributário Eletrônico do Simples 
Nacional (DTE-SN); e 

b) não optantes pelo Simples Nacional: na Caixa Postal localizada no Portal e -Cac. 

Destacamos que foram alterados os critérios quanto aos comunicados destinados 
às ME e às EPP não optantes  pelo Simples Nacional, que deverão conter as 

seguintes informações: 
 

a) constituídas há mais de 1 ano:a.1) os valores totais da receita bruta 
relativa aos anos-calendários de 2018 e de 2019, informados por meio da 

Escrituração Contábil Fiscal (ECF) referente ao exercício de 2019 e ao exercício de 

2020, respectivamente; e 
 

a.2) o hash code para validação dos dados perante os agentes financeiros 
participantes do Pronampe, na forma prevista no inciso II do § 3º do art. 1º da 

referida norma. 

 
b) constituídas há menos de 1 ano:b.1) o valor proporcional da receita bruta 

relativa ao ano-calendário de 2019, informado por meio da ECF referente ao 
exercício de 2020; e 

 

b.2) o hash code previsto na letra “a.2”.  
Já para as ME e EPP optantes pelo Simples Nacional independentemente de 

terem sido constituídas há mais de 1 ano, ou não, as regras relativas aos 
comunicados permanecem as mesmas previstas nos §§ 3º e 4º do art. 1º da 

referida norma. 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bport%2Brfb%2B978%2B2020#fe%2Bport%2Brfb%2B978%2B2020
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Simples Nacional - Alteradas as disposições sobre o parcelamento de 

débitos apurados por ME, EPP e MEI 

A norma em referência alterou a Instrução Normativa RFB nº  1.508/2014 , que 

dispõe sobre o parcelamento de déb itos apurados no Simples Nacional, por 
Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), bem como por 

Microempreendedores Individuais (MEI), no âmbito da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB).  

De acordo com as alterações ora introduzidas, desta camos que a partir 

de 1º.11.2020: 
a) pedido de parcelamento: os pedidos de parcelamento deverão ser 

apresentados exclusivamente por meio do site da RFB na Internet 
(http://www.receita.economia.gov.br), nos Portais e-CAC ou Simples 

Nacional; 

 
b) reparcelamento: será admitido reparcelamento de débitos constantes de 

parcelamento em andamento ou que tenha sido rescindido, hipótese em que o 
contribuinte deverá desistir expressamente de eventual parcelamento em vigor, 

observando-se que: 
b.1) o deferimento do pedido de reparcelamento fica condicionado ao 

recolhimento da 1ª parcela, cujo valor deverá corresponder:  

b.1.1) a 10% do total dos débitos consolidados;  
b.1.2) a 20% do total dos débitos consolidados caso haja débito com histórico de 

reparcelamento anterior;  
b.2) o reparcelamento fica sujeito ao prazo máximo de 60 meses;  

b.3) é vedado o parcelamento enquanto não integralmente pago ou rescindido 

parcelamento anterior.  
 

 

ATUALIZAÇÕES FEDERAIS 

ICMS/RJ - Divulgada a base de cálculo do imposto nas operações 
interestaduais com café cru no período de 19 a 25.10.2020  

Foi divulgada a base de cálculo do ICMS a ser util izada, no período de 19 a 
25.10.2020, nas operações interestaduais com café cru. Segundo o ato ora 

publicado, o valor por saca de 60 kg é de US$ 117,5000 para o café arábica e de 
US$ 74,5000 para o café conilon. 

 

ICMS/MG - Promovidas novas alterações nas regras de emissão da NFC-e 

Por meio do ato legal em fundamento foram promovidas novas alterações no que 
se refere as regras de emissão da NFC-e, sobre as quais destacamos: 

a) alterada a redação do art. 2º da Resolução nº 5.234/2019 e desta maneira a 
NFC-e será util izada para acobertar as operações internas de varejo, com entrega 

imediata, destinadas a consumidor final não contribuinte do ICMS, em 

substituição à Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 2, e ao Cupom Fiscal 
emitido por equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF; e 

b) acrescido o § 10 ao art. 2º da Resolução nº 5.234/2019 para determinar que 
este modelo de documento eletrônico poderá ser emitido em substituição à NF-e, 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1508%2B2014#fe%2Bin%2Brfb%2B1508%2B2014
http://www.receita.economia.gov.br/
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modelo 55, nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte do ICMS 

que envolvam a entrega em domicílio, desde que o estabelecimento varejista 
promova exclusivamente operações internas.  

Estas alterações entram em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a partir de 11.09.2020.  

(Resolução SEF nº 5.403/2020 - DOE MG de 15.10.2020) 

 

ICMS/MG - Promovida alterações no PMPF utilizado para cálculo da 

substituição tributária nas operações com bebidas alcoólicas  

Foi alterada a 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 com cerveja e chope.  
As alterações passam a viger a contar de 19.10.2020.  

(Portaria SUTRI nº 993/2020 - DOE MG de 14.10.2020 - Rep. DOE MG de 

15.10.2020) 

ICMS/PR - Incluído dispositivos no RICMS-PR/2017 que tratam das 

importações realizadas sob regimes aduaneiros especiais de admissão 

temporária e exportação temporária, ao amparo do carnê ata 

O Fisco Paranaense incluiu dispositivos no  RICMS-PR/2017 que tratam de 
importações realizadas sob regimes aduaneiros especiais de admissão temporária 

e exportação temporária, ao amparo do carnê ata.  
Importante observar que fica dispensada a exigência da guia para liberação de 

mercadoria estrangeira sem comprovação do recolhimento do ICMS - GLME - nas 
hipóteses de importação e reimportação de bens realizadas, respectivamente, sob 

o regime de admissão temporária ao amparo do carnê ata.  

Tais disposições produzem efeitos desde 1º.04.2020.  

(Decreto nº 5.878/2020 - DOE PR de 07.10.2020) 

 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-mg%2Bport%2Bsutri%2B902%2B2019#es-mg%2Bport%2Bsutri%2B902%2B2019
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-pr%2Bd%2B7871%2B2017#es-pr%2Bd%2B7871%2B2017

