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ATUALIZAÇÕES FEDERAIS 

Tributos e contribuições federais/Previdenciária - Alterada a legislação 
federal para fins de prorrogação de incentivos fiscais para o 

desenvolvimento regional 

Por intermédio da Lei nº 14.076/2020  , em fundamento, foram alteradas as 
Leis nºs 9.440/1997, 9.826/1999 e 7.827/1989, a fim de prorrogar incentivos 

fiscais para o desenvolvimento regional, na forma que especifica, conforme 

segue: 

Lei nº 9.440/1997  - Estabelece incentivos fiscais para o 
desenvolvimento regional 

Art. 11-C - As empresas instaladas ou que venham a se instalar nas regiões Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste, devidamente habilitadas, farão jus a crédito presumido 

do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), como ressarcimento das 

contribuições de que tratam as Leis Complementares nºs 7/1970 e 70/1991, em 

relação às vendas ocorridas entre 1º.01.2021 e 31.12.2025, desde que 

apresentem projetos que contemplem novos investimentos e pesquisa para o 

desenvolvimento de novos produtos ou de novos modelos de produtos já 

existentes, podendo contemplar os produtos constantes dos projetos de que trata 

o § 1º do art. 11-B, que estejam em produção e que atendam aos prazos 

dispostos no § 2º do art. 11-B desta Lei.  

Os novos projetos deverão ser apresentados até 31.10.2020 e deverão atender 

aos valores mínimos de investimentos realizados pela empresa habilitada na 
região incentivada no período de 1º.01.2021 a 31.12. 2025, na forma estabelecida 

pelo Poder Executivo federal.  

Lei nº 9.826/1999  - Dispõe sobre incentivos fiscais para 
desenvolvimento regional e altera a legislação do IPI 

Os empreendimentos industriais instalados nas áreas de atuação da 

Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) e Superintendência 

do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) farão jus a crédito presumido do  IPI, a 

ser deduzido na apuração deste imposto, incidente nas saídas de produtos 

classificados nas posições 8702 a 8704 (veículos) da  Tabela de Incidência do 

Imposto sobre Produtos Industrializados ( TIPI ). 

O crédito presumido que estava previsto para até 31.12.2020, poderá ser 
aproveitado em relação às saídas ocorridas até 31.12.2025.  

Lei nº 7.827/1989  - Regulamenta o art. 159, I, “c”,  da Constituição 

Federal/1988  , institui o Fundo Constitucional de Financiamento do 
Norte (FNO), o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) 

e o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO)  
Os Fundos gozarão de isenção tributária, estando os seus resultados, rendimentos 

e operações de financiamento l ivres de qualquer tributo ou contribuição, inclusive 
do Imposto sobre Operações de Crédito (IOF), Imposto sobre a Renda e 

Proventos de Qualquer Natureza e as contribuições do PIS, Pasep e do Finsocial.  

Foram acrescentados os §§ 1º e 2º ao art.  8º da Lei nº 7.827/1989 , 

estabelecendo que, para os efeitos do art.  14 da Lei Complementar 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B14076%2B2020#fe%2Blei%2B14076%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B9440%2B1997#fe%2Blei%2B9440%2B1997
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B9826%2B1999#fe%2Blei%2B9826%2B1999
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bd%2B8950%2B2016#fe%2Bd%2B8950%2B2016
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bd%2B8950%2B2016#fe%2Bd%2B8950%2B2016
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bd%2B8950%2B2016#fe%2Bd%2B8950%2B2016
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B7827%2B1989#fe%2Blei%2B7827%2B1989
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bcf%2B1988#fe%2Bcf%2B1988
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bcf%2B1988#fe%2Bcf%2B1988
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B7827%2B1989@art8#fe%2Blei%2B7827%2B1989@art8
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B7827%2B1989#fe%2Blei%2B7827%2B1989
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blc%2B101%2B2000@art14#fe%2Blc%2B101%2B2000@art14
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nº 101/2000 (Lei de Responsabil idade Fiscal), a fim de compensar a renúncia 

de receita do crédito presumido do IPI, de que trata o § 3º do art.  1º da Lei 

nº 9.826/1999  , entre 1º.01.2021 e 31.12.2025 será cobrado o Imposto sobre 
Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a Títulos ou Valores 

Mobiliários (IOF) sobre as operações de crédito praticadas com recursos do FCO, 

não sendo aplicada a respectiva isenção de que trata o caput do art.  8º da Lei 

nº 7.827/1989  . 

Relativamente às operações de crédito ora referida, a alíquota do IOF será a 
mesma alíquota incidente nas demais operações de crédito não isentas, sujeitas 

ao referido imposto. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

(Lei nº 14.076/2020  - DOU 1 de 29.10.2020) 
 

IRPF - Receita Federal envia cartas a contribuintes com Declaração do 
IRPF 2020 retida na malha fina 

Ação do Fisco visa estimular a autorregularização e evitar autuação futura  
 

Publicado em 28/10/2020 09h58 
 

A Receita Federal começa nesta quinta-feira (29/10) a enviar cartas a 
contribuintes de todo o país, cuja Declaração do Imposto de Renda das Pessoas 

Físicas (IRPF) exercício 2020, ano-base 2019, esteja retida em malha fiscal, para 

que os próprios contribuintes promovam a autorregularização.  
Trata-se de ação destinada a estimular os contribuintes a verificarem o 

processamento de suas Declarações de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da 
Pessoa Física (DIRPF) e, caso constatem erro nas informações declaradas ao 

Fisco, providenciarem correção.  

Serão enviadas 334 mil cartas no período de 29 de outubro a 1º de novembro, 

somente para contribuintes que podem se autorregularzar, isto é, aqueles que 
não foram intimados nem notificados pela Receita Federal .  

Não é necessário comparecer à Receita Federal.  

Para saber a situação da DIRPF apresentada, basta consultar as informações 

disponíveis na página da Receita Federal na internet 

(https://www.gov.br/receitafederal/pt-br), no menu "Onde Encontro?", na opção 
"Extrato da DIRPF (Meu Imposto de Renda)", utilizando código de acesso ou uma 

conta Gov.br. A declaração retida em malha fiscal sempre apresenta mensagem 
de “pendência”. Junto com a pendência, são fornecidas orientações de como 

proceder no caso de erro na declaração apresentada.  

As comunicações referem-se a casos em que as informações constantes nos 

sistemas da Receita Federal apresentam divergências que podem ser sanadas com 
a retificação da DIRPF anteriormente apresentada.  

Quem apresenta Declaração do IRPF deve sempre consultar o extrato do 

processamento da DIRPF apresentada. Não é preciso aguardar nenhuma 
comunicação da Receita para fazer essa consulta. Em at é 24 horas após a 

apresentação da Declaração, as informações sobre o processamento estão 

disponíveis no extrato.  

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blc%2B101%2B2000#fe%2Blc%2B101%2B2000
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B9826%2B1999@art1#fe%2Blei%2B9826%2B1999@art1
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B9826%2B1999#fe%2Blei%2B9826%2B1999
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B7827%2B1989@art8#fe%2Blei%2B7827%2B1989@art8
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B7827%2B1989#fe%2Blei%2B7827%2B1989
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B14076%2B2020#fe%2Blei%2B14076%2B2020
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br),
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A sugestão para quem retificar a declaração é acompanhar o seu processamento 

por meio do serviço disponível na internet: Extrato da DIRPF. Essa  é a maneira 
mais rápida de saber o que ocorreu no processamento da declaração e se há 

pendências que podem ser resolvidas pelo próprio contribuinte.  

A Receita Federal adverte que, caso o contribuinte não aproveite a oportunidade, 

poderá ser intimado formalmente para comprovação das divergências. A 
autorregularização pode evitar autuação fiscal e multas de ofício.  

Após receber intimação, não será mais possível fazer qualquer correção na 

declaração e qualquer exigência de imposto pelo Fisco será acrescida de  multa de 
ofício de, no mínimo, 75% do imposto que não foi pago pelo contribuinte, ou que 

foi pago em valor menor do que o devido.  

Sped - Indisponibilidade das escriturações do SPED de 31/10 a 

1º/11/2020 

Publicado em 27/10/2020 

Manutenção dos sistemas das escriturações ocorrerá das 20h do dia 31/10/2020 

às 8h do dia 1º/11/2020. 

Devido a manutenções, os sistemas das escriturações do SPED estarão 

indisponíveis a partir das 20h do dia 31/10/2020 até às 8h do dia 1º/11/2020.  

Agradecemos a compreensão. 

Gestão SPED 

 
 

ATUALIZAÇÕES ESTADUAIS 

ICMS/RJ - Divulgado o PMPF para gasolina, diesel, GLP, QAV, AEHC e 
GNV, com aplicação a partir de 1°.11.2020 

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 1º.11.2020. 

(Portaria SUT nº 346/2020 - DOE RJ de 28.10.2020) 
 

ICMS/RJ - Divulgada a base de cálculo do imposto nas operações 
interestaduais com café cru no período de 26.10 a 1°.11.2020  

Foi divulgada a base de cálculo do ICMS a ser util izada, no período de 26.10 a 
1º.11.2020, nas operações interestaduais com café cru. Segundo o ato ora 

publicado, o valor por saca de 60 kg é de US$ 124,0000 para o café arábica e de 
US$ 75,5000 para o café conilon. 

(Portaria SUT nº 345/2020 - DOE RJ de 27.10.2020) 
 
 

 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rj%2Bport%2Bsut%2B346%2B2020#es-rj%2Bport%2Bsut%2B346%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rj%2Bport%2Bsut%2B345%2B2020#es-rj%2Bport%2Bsut%2B345%2B2020
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ICMS/MG - Alterada a lista de contribuintes enquadrados na categoria de 

distribuidor hospitalar para fins tributários  

Foi alterada a Portaria Sutri nº 827/2019 que dispõe sobre estabelecimentos 
enquadrados na categoria de distribuidor hospitalar para efeitos de aplicação da 

legislação do ICMS. 
As alterações entram em vigor a contar de 30.10.2020.  

(Portaria Sutri nº 999/2020 - DOE MG de 30.10.2020) 
 

ICMS/MG - Alteração no regulamento do imposto referente ao estorno de 

crédito 

Foi alterado o §15 do art. 71 RICMS/2002, que trata das hipóteses do estorno do 

crédito do imposto, de forma a substituir a referência ao CNAE 4713 -0/01 (lojas 
duty free de aeroportos internacionais) pelo CNAE 4713-0/04 Lojas de 

departamentos ou magazines, exceto lojas francas (duty free).  

Sendo assim, o estorno do crédito relativo à produtos que vierem a ser objeto de 

perecimento, deterioração, inuti lização, extravio, furto, roubo ou perda, poderão 
ser efetuados anualmente pelos contribuintes cujo atividade principal esteja 

enquadrada nos seguintes CNAEs: 
a) 4711-3/01 (comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de 

produtos alimentícios hipermercados);  
b) 4711-3/02 (mercadorias em geral, com predominância de produtos 

alimentícios, com área de venda entre 300 e 5.000 m²; comércio varejista - 

Supermercado). 
c) 4713-0/04 lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (duty 

free). 
Foi determinado também que as referências do código CNAE 4713 -0/01, 

constantes de regimes especiais, feitas no período de 1º.01.2019 até 28 .10.2020, 

consideram-se feitas ao código CNAE 4713-0/04. 

(Decreto nº 48.073/2020 - DOE MG de 29.10.2020) 
 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-mg%2Bport%2Bsutri%2B827%2B2019#es-mg%2Bport%2Bsutri%2B827%2B2019
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-mg%2Bport%2Bsutri%2B999%2B2020#es-mg%2Bport%2Bsutri%2B999%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-mg%2Bd%2B48073%2B2020#es-mg%2Bd%2B48073%2B2020

