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ATUALIZAÇÕES FEDERAIS 

IRPJ/CSL - Receita Federal esclarece sobre a inaplicabilidade da isenção 
do imposto e da contribuição à fundação que comercializa adubos  

A Solução de Consulta Cosit nº 132/2020 esclareceu que a fundação que 

comercializa adubos, concorrendo com organizações que não gozam de isenção do 

Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o 
Lucro (CSL), não é isenta dos re feridos tributos. 

(Solução de Consulta Cosit nº 132/2020 – DOU 1 de 26.11.2020) 

e-CAC - Receita Federal dispõe sobre o mecanismo de acesso digital pelo 

Acesso Gov.BR 

A Instrução Normativa RFB nº 1.995/2020 trouxe nova disciplina sobre o Centro 
Virtual de Atendimento da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (e -

CAC). 
 

O e-CAC tem como objetivo prestar serviços à sociedade de forma interativa por 
meio do site da RFB na Internet (http://www.gov.br/receitafederal), cujo 

acesso será realizado pelo próprio usuário, por meio do mecanismo de acesso 

digital único (Acesso Gov.BR): 
 

a) com Selo Cadastro Básico com Validação de Dados Previdenciários ou superior, 
no caso dos serviços relacionados no Anexo I da Instrução Normativa RFB nº 

1.995/2020; e 

b) com o mecanismo de identificação avançado, no caso dos serviços relacionados 
no Anexo II do ato supramencionado. Considera-se mecanismo de identificação 

avançado, aquele que permita declarações que se presumam verdadeiras em 
relação aos signatários, ou que admita a interação com entes públicos envolvendo 

informações classificadas ou protegidas por grau de sigilo . 

 
Na hipótese de util ização do Acesso Gov.BR com o mecanismo de identificação 

avançado, o acesso ao e-CAC poderá ser feito, também: 
 

a) por procurador legalmente habil itado em procuração eletrônica outorgada pelo 
usuário; 

b) pelo representante da empresa responsável perante o Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica (CNPJ); 
c) pela matriz, no caso de filial; e 

d) pela sucessora, no caso de sucedida. 
 

Caberá ao titular da conta no mecanismo de acesso digital único (Acesso Gov.BR), 

do código de acesso, ou do certificado digital e-CPF ou e-CNPJ, bem como ao seu 
procurador legalmente habilitado: 

 
a) a responsabil idade por todos os atos praticados perante a RFB com a uti lização 

do Acesso Gov.BR, do código de acesso ou do certificado digital e sua 
correspondente chave privada, conforme o caso; 

b) adotar as medidas necessárias para garantir a confidencialidade de sua conta 

no Acesso Gov.BR, do seu código de acesso ou de sua chave privada; e 
c) requerer, imediatamente, ao emitente a revogação de seu código de acesso ou 

de seu certificado digital caso constatado comprometimento da segurança destes . 

http://www.gov.br/receitafederal
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Vale ressaltar que, durante a transição para o Acesso Gov.BR, o e -CAC poderá ser 
acessado, também, com utilização de código de acesso gerado no site da RFB na 

Internet, no caso dos serviços relacionados no Anexo I. O código de acesso 
poderá ser gerado pelo sujeito passivo, pessoa física ou jurídica, optante pelo 

Simples Nacional que não estiver obrigado a apresentar declarações ou 

demonstrativos com util ização de certificado digita l, mediante a informação dos 
seguintes dados: 

 
a) no caso de pessoa física: 

a.1) número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ; 

a.2) data de nascimento; 
a.3) números dos recibos de entrega das declarações do Imposto sobre a Renda 

da Pessoa Física (IRPF) apresentadas nos 2 últ imos exercícios ; 
b) no caso de pessoa jurídica: 

b.1) número de inscrição no CNPJ; e 
b.2) os seguintes dados ou documentos do representante da empresa, 

responsável perante o CNPJ: 

b.2.1) número do CPF; 
b.2.2) data de nascimento; e 

b.2.3) números dos recibos de entrega das declarações do IRPF apresentadas nos 
2 últimos exercícios. 

 

No mais, foi revogada a Instrução Normativa RFB nº  1.077/2010 , que 
dispunha sobre o assunto. 
 

(Instrução Normativa RFB nº 1.995/2020 - DOU 1 de 26.11.2020) 

 

Administração Tributária - Imposto de Renda Retido na Fonte sobre 

valore pagos pelo Funarpen e pelo Fundo Especial do Tribunal de Justiça 
pertencem à União 

A Solução de Consulta Cosit nº 133/2020 esclareceu que pertencem à União as 

receitas referentes ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) incidente sobre 

os montantes pagos pelo Fundo de Apoio aos Registradores Civis de Pessoas 
Naturais (Funarpen) e pelo Fundo Especial do Tribunal de Justiça a oficiais de 

cartório a título de compensação por atos gratuitos praticados em cumprimento 
de determinação de lei . 

 

(Solução de Consulta Cosit nº 133/2020 - DOU 1 de 26.11.2020) 
 

IOF - Antecipada para o período de 03.04 a 26.11.2020 a aplicação da 
alíquota zero para as operações de crédito  

Por meio do Decreto nº 10.551/2020 , foram alterados os §§ 20 e 21 do art. 

7º e o § 6º do art. 8º do Regulamento do Imposto sobre Operações de Crédito, 
Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF), aprovado 

pelo Decreto nº 6.306/2007 , que reduzem a zero as alíquotas do IOF 
incidentes nas operações de crédito realizadas no período de 03.04 a 26.11.2020.  

Nota: 
A aplicação da alíquota zero nas operações de crédito estava prevista para o 

período de 03.04 a 31.12.2020, nos termos do Decreto nº  10.504/2020 . 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1077%2B2010#fe%2Bin%2Brfb%2B1077%2B2010
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bd%2B10551%2B2020#fe%2Bd%2B10551%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bd%2B6306%2B2007#fe%2Bd%2B6306%2B2007
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bd%2B10504%2B2020#fe%2Bd%2B10504%2B2020
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O Decreto em fundamento, entra em vigor na data de sua publicação.  

(Decreto nº 10.551/2020 - DOU 1 Edição Extra de 25.11.2020)  
 

IRPF/IRRF - Receita Federal esclarece sobre a tributação dos valores 
recebidos por oficial de cartório a título compensação por atos gratuitos 

praticados em cumprimento de lei  

A Solução de Consulta Cosit nº 134/2020 esclareceu que os valores recebidos por 

oficial de cartório a título de compensação por atos gratuitos praticados em 
cumprimento de determinação de lei não estão sujeitos ao recolhimento mensal 

obrigatório (carnê-leão). Por outro lado, esses rendimentos estão sujeitos à 

incidência do Imposto de Renda na Declaração de Ajuste Anual . 
 

(Solução de Consulta Cosit nº 134/2020 - DOU 1 de 26.11.2020) 
 

ATUALIZAÇÕES ESTADUAIS 

ICMS/SP - Prorrogado para 16 de dezembro 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 16.12.2020, podendo ser prorrogada 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 88/2020 - DOE SP de 24.11.2020) 
 

ICMS/MG - Alterado o PMPF para cálculo do ICMS devido por substituição 
tributária nas operações com refrigerantes e bebidas hidroeletrolíticas 

(isotônicas) ou energéticas 

Foi alterada a Portaria Sutri nº 904/2019 , que divulga os preços médios 

ponderados a consumidor final (PMPF) para cálculo do ICMS, devido por 

substituição tributária, nas operações com refrigerantes e bebidas 

hidroeletrolít icas (isotônicas) ou energéticas .  

A norma em fundamento entra em vigor no dia 30.11.2020. 

(Portaria Sutri nº 1.008/2020  - DOE MG de 26.11.2020) 
 

ICMS/RJ - Incluído o adicional de 4% do FECP nas operações com óleo 
diesel marítimo 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bd%2B10551%2B2020#fe%2Bd%2B10551%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%2B88%2B2020#es-sp%2Bres%2Bsfp%2B88%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-mg%2Bport%2Bsutri%2B904%2B2019#es-mg%2Bport%2Bsutri%2B904%2B2019
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-mg%2Bport%2Bsutri%2B1008%2B2020#es-mg%2Bport%2Bsutri%2B1008%2B2020
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O Fisco estadual alterou a Lei nº 4.056/2002 , que dispõe sobre o adicional 
relativo ao Fundo de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais (FECP), para 

incluir na regra de aplicação, as operações com óleo diesel marítimo (NCM 

2710.19.2, CEST 06.006.08) de que trata o art.  1º da Lei nº 9.041/2020 . 
Sendo assim, a contar de 24.02.2021, nas operações com o referido óleo, além do 
adicional de 2%, serão adicionados ao produto da arrecadação mais 2%, 

totalizando 4% de FECP. 

 
O ato ora publicado entra em vigor em 2021, após decorridos 90 dias da sua 

publicação em 26.11.2020. 
 

(Lei nº 9.105/2020 - DOE RJ de 26.11.2020) 
 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rj%2Blei%2B4056%2B2002#es-rj%2Blei%2B4056%2B2002
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rj%2Blei%2B9041%2B2020@art1#es-rj%2Blei%2B9041%2B2020@art1
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rj%2Blei%2B9041%2B2020#es-rj%2Blei%2B9041%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rj%2Blei%2B9105%2B2020#es-rj%2Blei%2B9105%2B2020

