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ATUALIZAÇÕES FEDERAIS 

Processo Administrativo Fiscal - Alterada a norma que estabelece os 
prazos para cobrança administrativa e inscrição em dívida ativa de 

débitos tributários ou não tributários  

A Portaria ME nº 353/2020, alterou, com efeitos a partir de 1º.11.2020, a Portaria 

MF nº 447/2018, a qual estabelece os prazos para cobrança administrativa no 
âmbito da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da 

Economia (RFB) e para encaminhamento de créditos para fins de inscrição em 
dívida ativa da União pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).  

Em regra geral, dentro de 90 dias da data em que se tornarem exigíveis, os 

débitos de natureza tributária ou não tributária devem ser encaminhados pela RFB 

à PGFN, para fins de controle de legalidade e inscrição em Dívida Ativa da União 
(DAU). 

De acordo com as alterações ora introduzidas, destacamos que o prazo 

supramencionado terá início:  

a) em se tratando de débitos sujeitos a pagamento em quotas mensais, nos 

termos da legislação específica, o prazo terá início no 1º dia útil do mês seguinte 
ao do vencimento da última quota, observado o disposto no disposto no § 1º do 

caput do art. 2º da referida norma; 
b) nos débitos de reduzido ou baixo valor, o prazo somente terá início a partir da 

superação do limite de não inscrição em DAU, definido em ato do Ministro  de 

Estado da Economia; 
c) nas hipóteses de débito de um mesmo grupo de tributos, cujo valor 

consolidado seja inferior a R$ 100,00, no momento do envio à inscrição em DAU, 
a RFB dispensará o recolhimento com fundamento no § 1º do art. 18 da Lei 

nº 10.522/2002 . 

( Portaria ME nº 353/2020 - DOU 1 de 22.10.2020) 
 

ICMS Nacional - Confaz divulga protocolos que dispõem, em especial, 

sobre o regime de substituição tributária  

O Confaz deu publicidade aos Protocolos ICMS nºs 23 a 36/2020 que dispõem, em 
especial, sobre o regime de substituição tributária, conforme segue:  

Protocolo ICMS nº 23/2020 - dispõe sobre a substituição tributária nas 

operações com materiais de limpeza relacionados no Anexo  XII do Convênio 

ICMS nº 142/2018 que dispõe sobre os regimes de substituição tributária e de 
antecipação de recolhimento do ICMS com encerramento de tributação, relativos 

ao imposto devido pelas operações subsequentes entre os Estados do Mato Grosso 
e do Rio Grande do Sul, com efeitos a partir de 1º.12.2020; 

Protocolo ICMS nº 24/2020 - altera o Protocolo ICMS nº 197/2009 que 
dispõe sobre a substituição tributária nas operações com material de l impeza, 

com efeitos a partir de 1º.12.2020;  

Protocolo ICMS nº 25/2020 - altera o Protocolo ICMS nº 14/2020 que fixa, 

excepcionalmente, prazos de armazenagem de etanol combustível previstos na 
cláusula sexta do Protocolo ICMS nº 2/2014, o qual concede o tratamento 

diferenciado na prestação de serviço de transporte e na armazenagem de Etanol 
Hidratado Combustível (EHC) no sistema dutoviário, e na cláusula sexta do 

Protocolo ICMS nº 5/2014, que concede o tratamento diferenciado na prestação 
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de serviço de transporte e na armazenagem de Etanol An idro Combustível (EAC) 

no sistema dutoviário; 

Protocolo ICMS nº 26/2020 - altera o Protocolo ICMS nº 20/2005 que dispõe 

sobre a substituição tributária nas operações com sorvetes e com preparados para 
fabricação de sorvete em máquina, com efeitos a partir de 1º.01.2021;  

Protocolo ICMS nº 27/2020 - dispõe sobre a adesão dos Estados da Paraíba e 

do Rio Grande do Norte e altera o Protocolo ICMS nº 2/2014 que concede 
tratamento diferenciado na prestação de serviço de transporte e na armazenagem 

de Etanol Hidratado Combustível (EHC) no sistema dutoviário. Este protocolo 
entra em vigor na data da sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo 

efeitos a partir da data da publicação, relativamente ao E stado do Rio Grande do 

Norte e a partir de data prevista em decreto do Poder Executivo do Estado da 
Paraíba, relativamente ao Estado da Paraíba;  

Protocolo ICMS nº 28/2020 - dispõe sobre a adesão dos Estados da Paraíba e 

do Rio Grande do Norte e altera o Protocolo ICMS nº 5/2014 que concede 
tratamento diferenciado na prestação de serviço de transporte e na armazenagem 

de Etanol Anidro Combustível (EAC) no sistema dutoviário. Este protocolo entra 

em vigor na data da sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos 
a partir da data da publicação, relativamente ao Estado do Rio Grande do Norte e 

a partir de data prevista em decreto do Poder Executivo do Estado da Paraíba, 
relativamente ao Estado da Paraíba;  

Protocolo ICMS nº 29/2020 - altera o Protocolo ICMS nº 14/2006 que dispõe 
sobre a substituição tributária nas operações com bebidas quentes, com efeitos 

retroativos a 1º.10.2020; 

Protocolo ICMS nº 30/2020 - dispõe sobre a revogação do Protocolo ICMS 

nº 4/2014 que estabelece procedimentos nas operações interestaduais com Gás 
Liquefeito derivado de Gás Natural (GLGN); 

Protocolo ICMS nº 31/2020 - revoga o Protocolo ICMS nº 112/2012 que 

dispõe sobre a substituição tributária nas operações com cosméticos, perfumaria, 
artigos de higiene pessoal e de toucador, com efeitos a partir de 1º.01.2021;  

Protocolo ICMS nº 32/2020 - dispõe sobre a exclusão do Estado de Santa 

Catarina e altera o Protocolo ICMS nº 54/2017 que dispõe sobre a substituição 
tributária nas operações com produtos de perfumaria e de higiene pessoal e 

cosméticos relacionados no Anexo XIX do Convênio ICMS nº 142/2018  , o qual 
dispõe sobre os regimes de substituição tributária e de antecipação de 

recolhimento do ICMS com encerramento de tributação, relativos ao imposto 

devido pelas operações subsequentes, com efeitos a partir de 1º.01.2021;  

Protocolo ICMS nº 33/2020 - dispõe sobre a exclusão do Estado de Santa 

Catarina e altera o Protocolo ICMS nº 103/2012  que dispõe sobre a 

substituição tributária nas operações com bebidas quentes, com efeitos a partir 
de 1º.01.2021; 

Protocolo ICMS nº 34/2020 - revoga o Protocolo ICMS nº 63/2013 que dispõe 
sobre a substituição tributária nas operações com bebidas quentes, com efeitos a 

partir de 1º.01.2021; 

Protocolo ICMS nº 35/2020 - Revigora, convalida e prorroga, as disposições do 

Protocolo ICMS nº 48/2016 que dispõe sobre as operações com ração para 
engorda de frangos, insumos e aves, promovidas entre estabelecimentos 
abatedores e produtores que entre si mantêm contrato de integração e parceria, 

estabelecidos nos Estados de Minas Gerais e de São Paulo; e  

Protocolo ICMS nº 36/2020 - altera o Protocolo ICMS nº 23/2019 que dispõe 
sobre a remessa de leite in natura do Estado de Alagoas para industrializa ção no 
Estado de Sergipe, com suspensão do ICMS.  

(Despacho Confaz nº 79/2020 - DOU 1 de 22.10.2020) 
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ICMS Nacional - Alterada a relação de contribuintes credenciados a 

usufruir benefícios fiscais relacionados às atividades com petróleo e gás 
natural 

Foi alterado o Ato Cotepe/ICMS nº 5/2020 que divulga a relação de 
contribuintes credenciados pelas Unidades da Federação a usufruir os benefícios 

fiscais previstos no Convênio ICMS nº 3/2018 , o qual dispõe sobre a isenção e 

a redução de base de cálculo em operação com bens ou mercadorias destinadas 
às atividades de pesquisa, exploração ou produção de petróleo e gás natural.  

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

(Ato Cotepe/ICMS nº 61/2020 - DOU 1 de 22.10.2020) 

Siscoserv - Ministério da Economia formaliza desligamento definitivo do 

Siscoserv 

A norma em referência revogou os atos normativos a seguir, que dispõem sobre a 

obrigatoriedade de prestação de informações de natureza econômico -comercial ao 
Ministério da Economia relativas às transações entre residentes ou domiciliados 

no Brasil e residentes ou domiciliados no exterior que compreendam serviços, 
intangíveis e outras operações que produzam variações no patrimônio das pessoas 

físicas, das pessoas jurídicas e dos entes despersonalizados, bem como sobre a 
obrigatoriedade do registro dessas informações no Sistema Integrado de Comércio 

Exterior de Serviços, Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações no 

Patrimônio, o Siscoserv: 

a) Portaria MDIC nº 113/2012  , que dispõe sobre a obrigatoriedade de 
prestação de informações supramencionadas, bem como as Portarias MDIC nºs 

233/2012, 62 e 261/2013 e 385/2015; 

b) Portaria Conjunta RFB/SCS nº 1.908/2012 , que instituiu o Siscoserv, bem 
como as Portarias Conjuntas RFB/SCS nºs 2.319/2012, 232, 1.268 e 1.603/2013, 

2.197/2014, 1.820/2015, 2.362/2017 e 2.065/2018; e  

c) Portaria Conjunta RFB/SCS nº 2.066/2018 , que aprovou a 12ª Edição dos 
Manuais Informatizados dos Módulos Venda e Aquisição do Siscoserv.  

De acordo a Nota divulgada pelo Ministério da Economia, o desligamento 
definitivo do Siscoserv “se insere no amplo processo de desburocratização, 

facilitação e melhoria do ambiente de negócios promovido pelo governo federal, e 
tem como norte dois princípios fundamentais da Lei de Liberdade Econômica (Lei 

nº 13.874 , de 20 de setembro de 2019): a liberdade como uma garantia no 
exercício de atividades econômicas e a intervenção subsidiária e excepcional do 

Estado sobre o exercício de atividades econômicas. Em 2019, aproximadamente 
5,4 milhões de registros foram realizados no Siscoserv pelos operadores privados. 

A Portaria Conjunta Secint/RFB nº 25 , de 26 de junho de 2020, já havia 
suspendido, até 31 de dezembro de 2020, os prazos para registro de operações 

no Siscoserv. Em vista do desligamento definit ivo, os exportadores e importadores 
brasileiros de serviços não precisarão mais reportar as informações no sistema 

após o término da vigência da suspensão dos prazos prevista na Portaria.”  

(Portaria Conjunta SECINT/RFB nº 22.091/2020  – DOU 1 de 21.10.2020) 
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ICMS/SP - Prorrogado o prazo de efeitos da isenção para medicamentos 
destinados ao tratamento da Atrofia Muscular Espinhal  

Foram promovidas alterações no Regulamento do ICMS para prorrogar, até 

31.12.2020, a isenção prevista no art. 173 do Anexo I para as operações com 
medicamentos destinados ao tratamento da Atrofia Muscular Espinal (AME).  

Referido benefício, está previsto nos Convênios ICMS nºs 96/2018 e 52/2020.  

(Decreto nº 65.266/2020 - DOE SP de 21.10.2020) 

 

Tributos estaduais/SP - TIT permanece com sessões de julgamento por 

meio eletrônico durante a pandemia da Covid 19  

O Fisco paulista tornou público que enquanto perdurar o estado de calamidade 
pública decorrente da pandemia da Covid-19, as sessões de julgamento de 

processos físicos nas Câmaras Julgadoras e na Câmara Superior do Tribunal de 

Impostos e Taxas poderão ser realizadas de forma não presencial, por 
videoconferência ou outro meio eletrônico disponível, observado o mesmo rito das 

sessões presenciais, facultando-se às partes a realização de sustentação oral.  

As pautas de julgamentos das sessões não presenciais serão divulgadas no portal 

eletrônico do Tribunal de Impostos e Taxas, com a indicação da ferramenta a ser 
util izada para a realização de sustentação oral nas sessões de julgamento por 

meios eletrônicos. 

As partes poderão requerer a remessa do processo para ju lgamento em sessão 
presencial, por meio de petição protocolada nos autos até 2 dias após a 

divulgação da pauta, demonstrando fundamentadamente o prejuízo do seu 

julgamento não presencial.  

(Resolução SFP nº 85/2020 - DOE SP de 20.10.2020) 
 

ICMS/SP - Promovidas alterações relativas à aquisição de veículo 

automotor por portadores de deficiência  

Foram promovidas alterações no Regulamento do ICMS, cujos efeitos são 

retroativos a 26.07.2020, para implementar a legislação paulista as disposiçõ es do 

Convênio ICMS nº 50/2018 , o qual altera o Convênio ICMS nº 38/2012 , que 

trata da isenção de ICMS concedida na saída interna e interestadual de veículo 
automotor novo adquirido por pessoa com deficiência física, visual, mental severa 

ou profunda, ou autista. 
Dentre as alterações observa-se a majoração no prazo, de 2 para 4 anos, para 

util ização do benefício, sendo consequentemente, alterado também para esse 

mesmo prazo, o tempo mínimo exigido para que o beneficiário permaneça com o 
veículo, fazendo jus ao benefício. 

Na hipótese de transmissão do veículo, à pessoa que não faça jus ao mesmo 

tratamento fiscal, dentro do prazo de 4 anos da data de aquisição, o beneficiário 
da isenção deverá recolher o imposto, com os acréscimos legais.  

Por fim, observa-se ainda, que o valor do veículo adquirido com a isenção 

permanece o de até R$ 70 mil, mas nesse preço deve estar incluído o valor da 

pintura e outros acessórios instalados pelo fabricante, mesmo que cobrados 
separadamente. 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sp%2Bd%2B65266%2B2020#es-sp%2Bd%2B65266%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sp%2Bres%2Bsfp%2B85%2B2020#es-sp%2Bres%2Bsfp%2B85%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bconv%2Bicms%2B50%2B2018#fe%2Bconv%2Bicms%2B50%2B2018
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bconv%2Bicms%2B38%2B2012#fe%2Bconv%2Bicms%2B38%2B2012
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(Decreto nº 65.259/2020 - DOE SP de 20.10.2020) 
 

ICMS/SP - Prorrogado para 16 de novembro o prazo de adoção de 
medidas de caráter temporário no âmbito da Nota Fiscal Paulista  

Foram promovidas alterações na Resolução SFP nº  29/2020 , que dispõe sobre 
a adoção de medidas, de caráter temporário e emergencial, no âmbito do 

Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de São Paulo (Nota Fiscal 
Paulista), em decorrência da pandemia do novo coronavírus (Covid -19) para 

prorrogar sua vigência até 16.11.2020, podendo ser pror rogada se perdurar a 
situação de emergência de saúde pública.  

As medidas mencionadas referem-se a procedimentos adotados, por exemplo, na 
impossibil idade de acesso ao sistema da Nota Fiscal Paulista devido a bloqueio de 

senha, disposições sobre o sorteio, prazo para transferência de créditos, entre 

outros. 

(Resolução SFP nº 84/2020 - DOE SP de 20.10.2020) 
 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sp%2Bd%2B65259%2B2020#es-sp%2Bd%2B65259%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sp%2Bres%2Bsfp%2B29%2B2020#es-sp%2Bres%2Bsfp%2B29%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sp%2Bres%2Bsfp%2B84%2B2020#es-sp%2Bres%2Bsfp%2B84%2B2020

