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ATUALIZAÇÕES FEDERAIS 

Tributos e Contribuições Federais - Prazo para fazer acordo com a 
Receita Federal termina dia 29 de dezembro 

O acordo de transação pode dar até 50% de desconto nas negociações para 

pagamento de processos tributários de até 60 salários -mínimos que estejam em 

discussão administrativa. 

Publicado em 15/12/2020 09h59 Atualizado em 15/12/2020 15h39  

Oprazo para aderir ao acordo de transação para processos tributários em 
discussão administrativa (contencioso tributário), regulamentada pelo Edital de 

Transação por Adesão nº 1 de 2020, termina dia 29 de dezembro de 2020, às 

23h59min59s (vinte e três horas, cinquenta e nove minutos e cinquenta e nove 
segundos), hora de Brasília.  

O contribuinte que aderir à transação tributária no contencioso administrativo de 

pequeno valor poderá obter redução de até 50% do valor da dívida, que poderá 
ser paga em até 60 meses. 

A adesão deve ser feita pelo site da Receita Federal, através do Portal e -CAC, na 

seção "Pagamentos e Parcelamentos".  

O Edital de Transação por Adesão nº 1, de 2020, é destinado a pessoas físicas, 

microempresas e empresas de pequeno porte que tenham débitos tributários sob 
sua responsabilidade, que estejam sendo discutidos em processos administrativos 

de até 60 salários-mínimos por lançamento fiscal, ou processo considerado 

individualmente. 

No dia 14 de dezembro de 2020 foi disponibilizada a funcionali dade para 
desistência da transação. Desta forma, o contribuinte pode desistir da modalidade 

anteriormente selecionada e, logo em seguida, efetuar nova opção incluindo 
novos processos na negociação.  

A nova opção deve abranger tanto os processos negociados anteriormente como 

os novos que se deseja incluir. Se após a desistência, os processos da negociação 

anterior não forem incluídos na nova adesão, passarão a ser objeto de cobrança 
pela Receita Federal.  

É importante ressaltar que na nova adesão, o sistema fa rá o cálculo do valor da 

parcela sem considerar os pagamentos já efetuados. O contribuinte poderá 
recolher a nova parcela integralmente, conforme DARF gerado pelo sistema, ou 

então, efetuar o cálculo e emitir DARF manual do novo valor apurado.  

No dia 18 de novembro de 2020 foi enviada mensagem eletrônica para a Caixa 

Postal do e-CAC de contribuintes que podem aderir à Transação. Acesse sua Caixa 
Postal e fique por dentro das informações.  
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A adesão deve ser feita pelo site da Receita Federal, através do Portal e-CAC, na 

seção "Pagamentos e Parcelamentos".  

O Edital de Transação por Adesão nº 1, de 2020, é destinado a pessoas físicas, 
microempresas e empresas de pequeno porte que tenham débitos tributários sob 

sua responsabilidade, que estejam sendo discutidos em processos administrativos 

de até 60 salários-mínimos por lançamento fiscal, ou processo considerado 
individualmente. 

No dia 14 de dezembro de 2020 foi disponibilizada a funcionalidade para 

desistência da transação. Desta forma, o contribuinte pode desistir da modalidade 
anteriormente selecionada e, logo em seguida, efetuar nova opção incluindo 

novos processos na negociação.  

A nova opção deve abranger tanto os processos negociados anteriormente como 

os novos que se deseja incluir. Se após a desistência, os processos da negociação 
anterior não forem incluídos na nova adesão, passarão a ser objeto de cobrança 

pela Receita Federal.  

É importante ressaltar que na nova adesão, o sistema fará o cálculo do valor da 
parcela sem considerar os pagamentos já efetuados. O contribuinte poderá 

recolher a nova parcela integralmente, conforme DARF gerado pelo sistema, ou 

então, efetuar o cálculo e emitir DARF manual do novo valor apurado.  

No dia 18 de novembro de 2020 foi enviada mensagem eletrônica para a Caixa 
Postal do e-CAC de contribuintes que podem aderir à Transação. Acesse sua Caixa 

Postal e fique por dentro das informações.  

 

IRPJ/Trabalhista/Previdenciária - Receita Federal estabelece os 
parâmetros para a indicação das pessoas jurídicas a serem submetidas ao 

monitoramento dos maiores contribuintes no ano-calendário de 2021 

A Portaria RFB nº 5.018/2020, estabeleceu os parâmetros para a indicação de 
pessoas jurídicas a serem submetidas ao monitoramento dos maiores 

contribuintes realizado pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil 

(RFB). A indicação será realizada com base nas informações de que a RFB 
dispuser no momento da formalização da relação final das pessoas jurídicas 

sujeitas ao monitoramento.  

Nos termos da referida norma, devem ser indicadas para o monitoramento 
diferenciado as pessoas jurídicas que tenham: 

a) informado receita bruta anual maior ou igual a R$ 250.000.000,00 na 

Escrituração Contábil Fiscal (ECF);  
b) declarado débitos cuja soma seja maior ou igual a R$ 30.000.000,00 na 

Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DC TF);  
c) declarado débitos cuja soma seja maior ou igual a R$ 30.000.000,00 na 

Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras 

Entidades e Fundos (DCTF Web) ou na Guia de Recolhimento do FGTS e de 
Informações à Previdência Social (GFIP);  

d) massa salarial cuja soma seja maior ou igual a R$ 70.000.000,00; ou  
e) importações ou exportações maiores ou iguais a R$ 150.000.000,00.  

A norma em referência também estabelece que será indicada para o 
monitoramento especial a pessoa jurídica que tenha:  

a) informado receita bruta anual maior ou igual a R$ 1.000.000.000,00 na 

Escrituração Contábil Fiscal (ECF);  
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b) declarado débitos cuja soma seja maior ou igual a R$ 70.000.000,00 nas DCTF;  

c) declarado débitos cuja soma seja maior ou igual a R$ 70.000.000,00 na 
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras 

Entidades e Fundos (DCTF Web) ou na Guia de Recolhimento do FGTS e de 
Informações à Previdência Social (GFIP); ou 

d) massa salarial cuja soma seja maior ou igual a R$ 100.000.000,00. 

A norma em referência revogou, ainda, com efeitos a partir de 1º.01.2021, a 

Portaria RFB nº 2.135/2019 , que dispunha sobre o assunto.  

(Portaria RFB nº 5.018/2020  - DOU de 23.12.2020) 

 

IRPF - Receita Federal estabelece os parâmetros para a indicação de 

pessoa física diferenciada ou especial e da sujeição ao monitoramento 
dos maiores contribuintes 

A Portaria RFB nº 5.019/2020 estabeleceu os parâmetros para a indicação de 
pessoa física diferenciada ou especial e da sujeição ao monitoramento dos 

maiores contribuintes realizado pela Secretaria Especial da Receita Federal do 
Brasil (RFB). 

Nos termos da norma em referência:  

a) será indicada como diferenciada a pessoa física que tenha:  
a.1) na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda das Pessoas Físicas 

(DIRPF), informado valores: 
a.1.1) de rendimentos cuja soma tenha sido superior a R$ 20.000.000,00; ou 

a.1.2) de bens e direitos cuja soma tenha sido superior a R$ 40.000.000,00; ou  
a.2) na Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) informado 

valores de operações em renda variável cuja soma tenha sido superior a R$ 

20.000.000,00. 
b) será indicada como especial a pessoa física que tenha:  

b.1) na DIRPF, informado valores:  
b.1.1) de rendimentos cuja soma tenha sido superior a R$ 100.000.000,00; ou  

b.1.2) de bens e direitos cuja soma tenha sido superior a R$ 200.000.000,00; ou  

b.2) na DIRF, informado valores de operações em renda variável cuja soma tenha 
sido superior a R$ 100.000.000,00.  

No mais, a referida norma revogou, com efeitos a partir de 1º.01.2021, a Portaria 

RFB nº 2.136/2019 , que disciplinava sobre o assunto.  

(Portaria RFB nº 5.019/2020 - DOU 1 de 23.12.2020) 

ICMS Nacional - Ratificado convênio que trata de anistia de débitos 

fiscais 

Por meio do Ato Declaratório Confaz nº 23/2020 foi declarado ratificado o 

Convênio ICMS nº 140/2020 , que altera o Convênio ICMS nº 155/2019 , o 
qual autoriza as Unidades da Federação que menciona a instituir programa de 

anistia de débitos fiscais relativos ao ICMS na forma que especifica.  

(Ato Declaratório CONFAZ nº 23/2020 - DOU de 23.12.2020) 
 
 

 

 

ATUALIZAÇÕES ESTADUAIS 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bport%2Brfb%2B2135%2B2019#fe%2Bport%2Brfb%2B2135%2B2019
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bport%2Brfb%2B5018%2B2020#fe%2Bport%2Brfb%2B5018%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bport%2Brfb%2B2136%2B2019#fe%2Bport%2Brfb%2B2136%2B2019
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bad%2Bconfaz%2B23%2B2020#fe%2Bad%2Bconfaz%2B23%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bconv%2Bicms%2B140%2B2020#fe%2Bconv%2Bicms%2B140%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bconv%2Bicms%2B155%2B2019#fe%2Bconv%2Bicms%2B155%2B2019
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bad%2Bconfaz%2B23%2B2020#fe%2Bad%2Bconfaz%2B23%2B2020
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ICMS/SP - Prorrogado para até 04.01.2021 o prazo de atendimento 
virtual da Sefaz 

m decorrência da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), a Secretaria da 

Fazenda e Planejamento continuará com atendimento virtual, até 04.01.2021, sem 

prejuízo do atendimento presencial disciplinado na Resolução SFP nº  26/2020 . 
Dentre os atendimentos que será realizado de forma virtual, destacamos o s 

procedimentos relacionados ao Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado 

de São Paulo (Nota Fiscal Paulista), nos termos da Portaria CAT nº  34/2020 , 
que será exclusivamente com a utilização de certificação digital.  

Importante observar que tal prazo poderá ser prorrogado se perdurar a situação 
de emergência de saúde pública decorrente da pandemia.  

(Portaria CAT nº 99/2020  - DOE SP de 23.12.2020) 
 

ICMS/RJ - Retificado o ato que alterou os limites de valores relativos as 
regras de validação de documentos fiscais eletrônicos  

O Fisco estadual retificou o ato em fundamento, que alterou os limites de valores 
relativos as regras de validação de documentos fiscais eletrônicos, para corrigir o 

seguinte: 

a) art. 1º - Onde se lê: ...Ficam alterados (...) mensagens 417, 418, 618 e 935 ... 

Leia-se: ...Ficam alterados (...) mensagens 417, 418, 628 e 935 ...  

b) art. 2º - Onde se lê: "Art. 1º-A - Na hipótese (....) indicados nas mensagens 
417, 418, 618 e 935 ..." Leia-se: "Art. 1º-A - Na hipótese (....) indicados nas 

mensagens 417, 418, 628 e 935 ..." 

(Portaria SUCIEF nº 87/2020 - DOE RJ de 09.11.2020 - Ret. DOE RJ de 
23.12.2020) 

 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sp%2Bres%2Bsfp%2B26%2B2020#es-sp%2Bres%2Bsfp%2B26%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sp%2Bport%2Bcat%2B34%2B2020#es-sp%2Bport%2Bcat%2B34%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sp%2Bport%2Bcat%2B99%2B2020#es-sp%2Bport%2Bcat%2B99%2B2020

