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ATUALIZAÇÕES FEDERAIS 

IRPF/Obrigações acessórias - PGFN aprova atos que dispensam a 
contestação, a interposição de recursos e a desistência dos já interpostos  

A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) aprovou os atos a seguir, para 

fins do art. 19-A , caput e inciso III, da Lei nº 10.522/2002 , que recomenda a 

não apresentação de contestação, a não interposição de recursos e a desistência 
dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, nas ações 

judiciais: 
 

a) baseadas no entendimento de que, por força do art.  6º , XIV, da Lei 

nº 7.713/1988 , do art. 39 , §6º, do Decreto nº 3.000/1999 (atualmente 
Decreto nº 9.580/2018 – RIR/2018 ), e do art. 6º , § 4º, III, da Instrução 

Normativa RFB nº 1.500/2014 , a isenção de Imposto de Renda instituída em 
benefício do portador de moléstia grave especificada na lei estende -se ao resgate 

das contribuições vertidas a plano de previdência complementar (Despacho PGFN -
ME nº 348/2020, que aprova o Parecer SEI nº 110/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF); 

b) que discutam a (in)eficácia interruptiva da prescrição da declaração 

retificadora no tocante às informações e competências inalteradas, posto que 
ausente ato volit ivo de reconhecimento de débito no trato das info rmações 

ratificadas, reputadas meramente formais (Despacho PGFN-ME nº 349/2020, que 
aprova o Parecer SEI nº 75/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF). 

 

(Despacho PGFN-ME nºs 348 e 349/2020 - DOU 1 de 10.11.2020) 
 

ICMS/IPI - EFD - Disponibilizada a versão corretiva 2.6.9 do PVA 

 
Foi disponibilizado no site do Sped, o programa validador  da Escrituração Fiscal 

Digital - ICMS/IPI (EFD - ICMS/IPI), versão corretiva 2.6.9, contendo correção 

relativa à validação da inscrição estadual de contribuintes domiciliados no Distrito 
Federal. 

Para download da nova versão, acesse o l ink: 

https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-
tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/sped-sistema-publico-de-escrituracao-

digital/escrituracao-fiscal-digital-efd/escrituracao-fiscal-digital-efd 

 
(Validador EFD-ICMS-IPI, versão 2.6.9, disponível 

em http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/5667  
acesso em 12.11.2020) 

 

ICMS Nacional - Divulgado o PMPF para gasolina C, diesel, GLP, 

querosene de aviação, AEHC e gás natural  

Foi divulgado o preço médio ponderado a consumidor final (PMPF) de gasolina C, 

diesel, gás liquefeito de petróleo (GLP), querosene de aviação, álcool etílico 
hidratado combustível (AEHC) e gás natural para as Unidades da Federação 

indicadas na tabela constante do Ato Cotepe/PMPF nº 33/2020 , com aplicação 
a contar de 16.11.2020. 

 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B10522%2B2002@art19a#fe%2Blei%2B10522%2B2002@art19a
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B10522%2B2002#fe%2Blei%2B10522%2B2002
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B7713%2B1988@art6#fe%2Blei%2B7713%2B1988@art6
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B7713%2B1988#fe%2Blei%2B7713%2B1988
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bd%2B3000%2B1999@art39#fe%2Bd%2B3000%2B1999@art39
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bd%2B3000%2B1999#fe%2Bd%2B3000%2B1999
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bd%2B9580%2B2018#fe%2Bd%2B9580%2B2018
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bd%2B9580%2B2018#fe%2Bd%2B9580%2B2018
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1500%2B2014@art6#fe%2Bin%2Brfb%2B1500%2B2014@art6
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1500%2B2014#fe%2Bin%2Brfb%2B1500%2B2014
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/sped-sistema-publico-de-escrituracao-digital/escrituracao-fiscal-digital-efd/escrituracao-fiscal-digital-efd
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/sped-sistema-publico-de-escrituracao-digital/escrituracao-fiscal-digital-efd/escrituracao-fiscal-digital-efd
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/sped-sistema-publico-de-escrituracao-digital/escrituracao-fiscal-digital-efd/escrituracao-fiscal-digital-efd
http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/5667
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bato%2Bcotepe-pmpf%2B33%2B2020#fe%2Bato%2Bcotepe-pmpf%2B33%2B2020
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(Ato Cotepe/PMPF nº 33/2020 - DOU 1 de 10.11.2020) 
 

ICMS Nacional - Confaz divulga ato que trata de recolhimento do imposto 

de café destinado a contribuintes de diversos Estados  

O Confaz deu publicidade ao Ato Cotepe/ICMS nº  65/2020 que inclui o item 29 

no Anexo II do Ato Cotepe/ICMS nº 26/2016 , o qual divulga a relação de 
contribuintes em relação aos quais não se aplica o recolhimento do imposto no 

momento da saída interestadual de café em grão cru ou em coco, destinada a 
contribuintes dos Estados da Bahia, do Espírito Santo, de Minas Gerais, do Rio de 

Janeiro e de Sergipe, nos termos do Protocolo ICMS nº 55/2013 . 
Este ato entra em vigor na data da sua publicação no Diário Oficial da União.  

(Ato Cotepe/ICMS nº 65/2020 - DOU 1 de 09.11.2020) 

 

ATUALIZAÇÕES ESTADUAIS 

ICMS/SP - Disciplinada a venda de mercadorias não sujeitas ao regime da 
substituição tributária por intermédio de máquinas automáticas do tipo 
vending machine 

A venda de mercadorias não sujeitas ao regime da substituição tributária por 
intermédio de máquinas automáticas do tipo “vending machine” passa a ter 

disciplina própria. 

Desta forma, a partir de 10.11.2020, os contribuintes que realizam esse tipo de 
operação, devem observar:  

a) a dispensa de inscrição no Cadastro de contribuintes do ICMS, referente aos 

locais onde as empresas instalarão as máquinas;  
b) o registro no livro RUDFTO, modelo 6, da adoção dessa disciplina, com os 

respectivos números de identificação e endereços de i nstalação; 
c) a emissão do Danfe com o destaque do ICMS, se devido, para acompanhar as 

mercadorias destinadas ao abastecimento das máquinas, utilizando como base de 

cálculo, o valor fixado nas máquinas para venda a consumidor final, acrescido do 
valor do frete, quando não incluído no preço;  

d) a emissão de nota de abastecimento;  
e) a dispensa da entrega de documento fiscal no momento da venda ao 

consumidor final; 

f) a emissão quinzenal de Relatório de estoque em relação a cada máquina;  
g) a fixação em local visível, do número da máquina e a expressão: “Portaria CAT 

nº 92/2020 ”; 
h) a observação de normas pertinentes a apresentação da Declaração para 

Apuração do Índice de Participação dos Municípios.  
 

(Portaria CAT nº 92/2020  - DOE SP de 10.11.2020) 
 

ICMS/SP - Alteradas disposições acerca da venda de mercadorias em 
máquinas "vending machine" 

Por meio do ato em fundamento foi alterada a Portaria CAT nº 38/2002  , que 

disciplina a venda de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária em 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bato%2Bcotepe-pmpf%2B33%2B2020#fe%2Bato%2Bcotepe-pmpf%2B33%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B65%2B2020#fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B65%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B26%2B2016@anii#fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B26%2B2016@anii
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B26%2B2016#fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B26%2B2016
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bprot%2Bicms%2B55%2B2013#fe%2Bprot%2Bicms%2B55%2B2013
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B65%2B2020#fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B65%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sp%2Bport%2Bcat%2B92%2B2020#es-sp%2Bport%2Bcat%2B92%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sp%2Bport%2Bcat%2B92%2B2020#es-sp%2Bport%2Bcat%2B92%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sp%2Bport%2Bcat%2B38%2B2002#es-sp%2Bport%2Bcat%2B38%2B2002
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máquinas automáticas do tipo "vending machine", com efeitos a partir de 

1º.12.2020. 
O contribuinte que adotar tal disciplina deverá registrar a opção no livro Registro 

de Util ização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrência (RUDFTO). Deve 
registrar, também, a relação atualizada das máquinas automáticas, com os 

respectivos números de identificação e endereços de instalação.  

(Portaria CAT nº 93/2020  - DOE SP de 10.11.2020) 
 

 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sp%2Bport%2Bcat%2B93%2B2020#es-sp%2Bport%2Bcat%2B93%2B2020

