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Rio de Janeiro, 12 de junho de 2020. 

 

Selecionamos os principais atos publicados e notícias tributárias. 

 

CONFIRA OS DESTAQUES DA SEMANA: 

 

• Portaria nº 13.338/2020 (União Federal) →  Prorroga a suspensão dos prazos de alguns 

atos e medidas de cobrança administrativa para 30 de junho de 2020.  

 

• Instrução Normativa nº 43/2020 (União Federal) → Estabelece novos procedimentos 

para o pagamento de multas provenientes de contratos administrativos aplicadas aos 

fornecedores do Governo Federal, no âmbito da Administração Pública federal direta, 

autárquica e fundacional, não inscritas em dívida ativa. 

 

• Portaria nº 978/2020 (União Federal) → Regulamenta o Programa Nacional de Apoio 

às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe).  

 

• Resolução nº 06/2020 (União Federal) → Prorroga a suspensão das atividades 

presenciais do Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Rio de 

Janeiro, até o dia 12 de junho de 2020. 

 

• Portaria nº 13.779/2020 (União Federal) → Abre processo de consulta pública para 

apresentação de sugestões ao conteúdo da minuta de portaria que irá dispor sobre a 

emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP.  

 

• Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 63/2020 (União Federal) → 

Prorroga por 60 dias a vigência da Medida Provisória nº 952/2020, responsável por 

prorrogar o prazo para pagamento de tributos incidentes sobre a prestação de serviços 

de telecomunicações.  

 

• Portaria nº 11/2020 (União Federal) → Regulamenta o procedimento para a celebração 

de acordos mediante negociação, relativamente aos débitos da União.  

 

• Decreto nº 47.112/2020 (Estado do Rio de Janeiro) → Autoriza o funcionamento e 

reabertura de atividades comerciais observadas as condições estabelecidas no decreto 

e determinando a suspensão até o dia 21 de junho de 2020 do curso do prazo processual 

nos processos administrativos estaduais. 
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• Lei nº 8.889/2020 (Estado do Rio de Janeiro) → Autoriza o Executivo a Concede isenção 

do ICMS nos produtos que compõem a cesta básica, no âmbito do Estado do Rio de 

Janeiro. 

 

• Resolução nº 4.552/2020 (Estado do Rio de Janeiro) →  Institui Câmara Administrativa 

de Solução de Conflitos.  

 

• Decreto nº 47.533/2020 (Município do Rio de Janeiro) →  Estende a liberação de 

funcionamento aos shopping centers, respeitado o protocolo de fases estabelecido pelo 

Plano de Retomada Municipal e as regras de higienização.  

 

• Aviso TJ nº 53/2020 (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro) → Informa a prorrogação 

do Aviso nº 43/2020, que dispõe sobre a obrigatoriedade do cadastramento de 

empresas no sistema de cadastro de Pessoas Jurídicas (SISTCADPJ). O aviso prorroga o 

cadastramento obrigatório até o dia 01 de julho de 2020. 

 

 

Atos e notícias separados por entes federativos, para que você fique bem 

informado quanto as legislações, decisões e notícias que possam impactar o setor de comércio 

de material elétrico, eletrônicos e eletrodomésticos. 
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ATOS PUBLICADOS 

 

UNIÃO FEDERAL: 

 

PGFN PRORROGA PRAZO DE PARCELAMENTOS E MEDIDAS DE COBRANÇA 

ADMINISTRATIVA ATÉ 30.06.2020 

 

Foi publicada Portaria nº 13.338, prorrogando a suspensão dos prazos dos 

seguintes atos para o dia 30 de junho de 2020: 

• impugnação e para recurso de decisão mencionada no âmbito do Procedimento 

Administrativo de Reconhecimento de Responsabilidade – PARR; 

• apresentação de manifestação de inconformidade; 

• recurso contra a decisão do processo de exclusão do Programa Especial de 

Regularização Tributária – Pert; e 

• para oferta antecipada de garantia em execução fiscal; e de Pedido de Revisão de Dívida 

Inscrita – PRDI.  

A Portaria também suspende, até 30 de junho de 2020, as seguintes medidas de 

cobrança administrativa:  

• apresentação a protesto de certidões de dívida ativa; 

• instauração de novos Procedimentos Administrativos de Reconhecimento de 

Responsabilidade – PARR; e 

• início de procedimentos de exclusão de contribuintes de parcelamentos administrados 

pela PGFN cuja hipótese de rescisão por inadimplência de parcelas tenha se configurado 

a partir do mês de fevereiro de 2020. 
 

 

DISPENSA, PARCELAMENTO, COMPENSAÇÃO E 

SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADAS PELO GOVERNO 

FEDERAL 

 

Foi publicada Instrução Normativa nº 43, em 09 de junho de 2020, estabelecendo 

novos procedimentos para o pagamento de multas provenientes de contratos administrativos 

aplicadas aos fornecedores do Governo Federal, no âmbito da Administração Pública federal 

direta, autárquica e fundacional, não inscritas em dívida ativa. 
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A IN permitirá que o fornecedor solicite o parcelamento, compensação e 

adiamento da cobrança para 2021. Essa medida visa manter o fôlego econômico das empresas 

durante o enfrentamento da pandemia do Covid-19. 

 

REGULAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES PARA FINS DE ANÁLISE PARA A 

CONCESSÃO DE CRÉDITOS A MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

 

Foi publicada Portaria nº 978, em 09 de junho de 2020, que regulamenta o 

Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), 

instituído por lei no mês passado e que consiste em linha de crédito que deve beneficiar cerca 

de 4,5 milhões de pequenos negócios durante a crise da covid-19. 

A portaria da Receita disciplina como se dará o envio de informações sobre a receita 

bruta das empresas para embasar as análises de crédito pelos bancos. 

Terão direito ao programa as empresas com data de abertura até 31 de dezembro 

de 2019. Os recursos contratados pelo programa poderão ser usados para investimentos e para 

capital de giro. 

 

PRORROGAÇÃO DE SUSPENSÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL DO CORE-RJ 

 

Foi publicada Resolução nº 6, em 09 de junho de 2020, que dispõe sobre a 

prorrogação da suspensão das atividades presenciais do Conselho Regional dos Representantes 

Comerciais no Estado do Rio de Janeiro, até o dia 12 de junho de 2020, continuando as atividades 

e atendimentos aos representantes comerciais on-line, durante o horário normal de expediente, 

ficando os funcionários dispensados do comparecimento à Entidade durante a suspensão. 
 

CONSULTA PÚBLICA DE SUGESTÕES PARA A EMISSÃO DE CRP 

 

Publicada Portaria nº 13.779, em 09 de junho de 2020, que abre processo de 

consulta pública para apresentação de sugestões ao conteúdo da minuta de portaria que irá 

dispor sobre a emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP.  
 

REGULAMENTADO O PROCEDIMENTO DE CELEBRAÇÃO DE ACORDOS PREVENTIVOS E 

RESOLUTIVOS DE AÇÕES JUDICIAIS EM RELAÇÃO A DÉBITOS DA UNIÃO 
 

Publicada Portaria nº 11, em 12 de junho de 2020, regulamentando, no âmbito da 

Procuradoria Geral da União, o procedimento para a celebração de acordos mediante 

negociação, visando ao encerramento de ações judiciais, bem como sua prevenção, 
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relativamente aos débitos da União. O procedimento de negociação visa à obtenção de 

benefícios para ambas as partes e observará os princípios da administração Pública.  
 

PRORROGADA POR 60 DIAS MP QUE POSTERGA PRAZO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS 

INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 

 

Publicado Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 63, em 12 de junho 

de 2020, prorrogando por 60 dias a vigência da Medida Provisória nº 952/2020, responsável por 

prorrogar o prazo para pagamento de tributos incidentes sobre a prestação de serviços de 

telecomunicações.  
 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

PUBLICADO DECRETO PRORROGANDO A SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS 

ADMINITRATIVOS NA SEFAZ/RJ 

 

Publicada em Edição Extra do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, em 05 de 

junho de 2020, o Decreto nº 47.112, autorizando o funcionamento e reabertura de atividades 

comerciais observadas as condições estabelecidas no decreto e determinando a suspensão até 

o dia 21 de junho de 2020 do curso do prazo processual nos processos administrativos perante 

a Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro, bem como o acesso aos autos dos 

processos físicos. 
 

ISENÇÃO ICMS PARA PRODUTOS DE CESTAS BÁSICAS 

  

Foi publicada Lei nº 8889, em 10 de junho de 2020, autorizando o poder executivo 

a conceder isenção do ICMS nos produtos que compõem a cesta básica, no âmbito do Estado do 

Rio de Janeiro. 
 

PGE CRIA CÂMARA ADMINISTRATIVA DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS 
 

Publicada Resolução PGE Nº 4552, em 10 de junho de 2020, instituindo Câmara 

Administrativa de Solução de Conflitos, que tem como seu objetivo a promoção da solução 

extrajudicial de conflitos, afim de prevenir controvérsias de particulares com os órgãos e 

entidades da Administração Pública Estadual Direta e Indireta, entre outros objetivos. 
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MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO: 

 

SHOPPING CENTERS VOLTAM A FUNCIONAR  

 

Publicado Decreto Rio nº 47.533, em Edição Extra do Diário Oficial de 11 de junho 

de 2020, estendendo a liberação de funcionamento aos shopping centers, respeitado o 

protocolo de fases estabelecido pelo Plano de Retomada Municipal e as regras de higienização.  

 

As lojas dos shopping centers poderão funcionar com limitação de um terço da 

capacidade para pessoas. Os shoppings contarão ainda com postos de higienização de mãos e 

sinalização adequada ao direcionamento da distância de dois metros entre os consumidores.  

 
Permanecem fechados, contudo, áreas do shopping destinadas a convivência, repouso e lazer, 

bem como as praças de alimentação. 

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO 

 

O TJRJ disponibilizou Aviso TJ nº 53/2020, informando a prorrogação do Aviso nº 

43/2020, que dispõe sobre a obrigatoriedade do cadastramento de empresas no sistema de 

cadastro de Pessoas Jurídicas (SISTCADPJ). O aviso prorroga o cadastramento obrigatório até o 

dia 01 de julho de 2020. 

 
NOTÍCIAS: 

 

TRF5 JULGARÁ VEDAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS DE ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ 

E CSLL 

Fonte: 

https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/trf5-julgara-vedacao-de-compensacao-

de-debitos-de-estimativas-mensais-de-irpj-e-csll-08062020  
 

FAZENDA NACIONAL ESTUDA ABRIR NOVA TRANSAÇÃO DE DÉBITOS 

Fonte: 

https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2020/06/07/fazenda-nacional-estuda-abrir-nova-

transacao-de-debitos.ghtml 
 

STF INICIA JULGAMENTO DE CASO COM IMPACTO BILIONÁRIO PARA A INDÚSTRIA 

Fonte: 

https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/industria-stf-julgamento-05062020 
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TURMA DO STF DEIXARÁ DE JULGAR RECURSOS SOBRE ICMS NA BASE DE CÁLCULO DE PIS E 

COFINS 

Fonte: 

https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2020/06/08/turma-do-stf-deixara-de-julgar-icms-

no-piscofins.ghtml  
 

CONTRIBUINTE OBTÉM NA JUSTIÇA DIREITO A NOVO JULGAMENTO NO CARF 

Fonte: 

https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2020/06/08/contribuinte-obtem-na-justica-direito-

a-novo-julgamento-no-carf.ghtml  
 

INCIDE ISS SOBRE A ATIVIDADE DE APOSTAS, DECIDE STF 

Fonte: 

https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/iss-apostas-stf-08062020  
 

REABERTURA DE COMÉRCIO EM SP 

Fonte: 

https://revistapegn.globo.com/Noticias/noticia/2020/06/comercio-de-rua-deve-voltar-nesta-

quarta-em-sp-shoppings-reabrem-na-quinta.html  
 

ADIS SOBRE BLOQUEIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL SAEM DO JULGAMENTO VIRTUAL DO 

STF 

Fonte: 

https://www.jota.info/paywall?redirect_to=//www.jota.info/tributos-e-

empresas/tributario/averbacao-cda-bloqueio-stf-254738-12062020 

 

PROJETOS DE LEI: 

 

Destacamos as propostas legislativas em discussão no campo tributário voltadas 

para o combate aos danos econômicos causados pela pandemia do novo coronavírus – COVID 

19. 

 

SENADO FEDERAL 

 

PROJETO DE LEI Nº 3003/2020: Prevê a suspensão da inscrição de pessoas físicas e 

jurídicas no Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal (CADIN) 

durante o estado de calamidade pública decorrente da COVID-19. 

 

mailto:simerj@sime.org.br
http://www.sime.org.br/sis/
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2020/06/08/turma-do-stf-deixara-de-julgar-icms-no-piscofins.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2020/06/08/turma-do-stf-deixara-de-julgar-icms-no-piscofins.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2020/06/08/contribuinte-obtem-na-justica-direito-a-novo-julgamento-no-carf.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2020/06/08/contribuinte-obtem-na-justica-direito-a-novo-julgamento-no-carf.ghtml
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/iss-apostas-stf-08062020
https://revistapegn.globo.com/Noticias/noticia/2020/06/comercio-de-rua-deve-voltar-nesta-quarta-em-sp-shoppings-reabrem-na-quinta.html
https://revistapegn.globo.com/Noticias/noticia/2020/06/comercio-de-rua-deve-voltar-nesta-quarta-em-sp-shoppings-reabrem-na-quinta.html
https://www.jota.info/paywall?redirect_to=//www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/averbacao-cda-bloqueio-stf-254738-12062020
https://www.jota.info/paywall?redirect_to=//www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/averbacao-cda-bloqueio-stf-254738-12062020


 

 
Rua do Carmo, nº 06 – Sala 306 - Centro – RJ – CEP: 20011-020 

Email: simerj@sime.org.br  - Tel: 55 21 2532 6619 
http://www.sime.org.br/sis/ 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 

 

PROJETO DE LEI Nº 3138/2020: Inclui o álcool em gel e as máscaras cirúrgicas 

descartáveis entre os itens da cesta básica desonerados de contribuição para o PIS/Pasep e da 

COFINS incidentes na importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno. 

 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

PROJETO DE LEI Nº 2626/2020: Prevê a suspensão da aplicação do regime de 

substituição tributária nas operações de saída interna de leite, laticínios e correlatos. 

 

PROJETO DE LEI Nº 2260/2020: Suspende a cobrança do IPVA dos contribuintes, 

inclusive as execuções fiscais em tramitação perante o Poder Judiciário, pelo prazo de 180 dias, 

enquanto perdurar a pandemia de COVID-19. 

 

PROJETO DE LEI Nº 2271/2020: Autoriza o Poder Executivo a conceder o 

parcelamento do IPVA referente ao exercício de 2020 em até 6 (seis) parcelas desde que o 

pagamento da última parcela se dê no respectivo exercício financeiro. 
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