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Rio de Janeiro, 22 de maio de 2020. 

 

Selecionamos os principais atos publicados e notícias tributárias. 

 

CONFIRA OS DESTAQUES DA SEMANA: 
 

 RESOLUÇÃO Nº 155/2020 (União Federal)  dispõe sobre a prorrogação excepcional 

de prazos de pagamento de parcelas e de formalização de opção no âmbito do Simples 

Nacional, em razão da pandemia da covid-19. 

 

 PORTARIA Nº 853/2020 (União Federal)  disciplina o atendimento virtual da 

Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil realizado por meio do chat RFB. 

 

 LEI Nº 13.999/2020 (União Federal)  institui o programa nacional de apoio às 

microempresas e empresas de pequeno porte (pronampe), para o desenvolvimento e 

o fortalecimento dos pequenos negócios. 

 

 CIRCULAR CAIXA Nº 907/2020 (Caixa Econômica Federal)  dispõe sobre a 

divulgação da versão 11 do manual de orientação ao empregador recolhimentos 

mensais e rescisórios ao FGTS e das contribuições sociais. 

 

 PORTARIA SSER Nº 224/2020 (Estado do Rio de Janeiro)  dispõe sobre os tipos de 

requerimentos com trâmite no sistema atendimento digital (pedido de certidão de 

regularidade fiscal). 

 

 RESOLUÇÃO PGM Nº 998/2020 (Município do Rio de Janeiro)  cria totens e 

regulamenta o atendimento remoto nas lojas e postos da dívida ativa, durante a 

pandemia de covid-19, e dá outras providências. 

 

 RESOLUÇÃO SMF Nº 3152/ 2020 (Município do Rio de Janeiro)  suspensão de 

prazos administrativos por mais 30 dias. 

 

 

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:  

 

PUBLICADA RESOLUÇÃO PRORROGANDO OS PRAZOS DE PAGAMENTO DE PARCELAS DO 

SIMPLES NACIONAL (RESOLUÇÃO Nº 155/20) 

 

Publicada Resolução nº 155, em 18 de maio de 2020 prorrogando os prazos de 

vencimento das parcelas mensais relativas aos parcelamentos dos tributos apurados no 

âmbito do Simples Nacional administrados pela Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) até o último dia útil dos seguintes meses: 

 

Vencimento Original Novo Vencimento 

Maio de 2020 até 31 de agosto de 2020 

Junho de 2020 até 30 de outubro de 2020 

Julho de 2020 até 31 de dezembro de 2020 

 

 

PUBLICADA PORTARIA REGULAMENTANDO O ATENDIMENTO VIRTUAL DA RECEITA FEDERAL 

POR MEIO DE CHAT (PORTARIA Nº 853/20) 

 

Publicada Portaria nº 853, em 18 de maio de 2020 disciplinando o atendimento 

virtual da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), realizado por meio do CHAT 

RFB. 

 

Entre as disposições na Portaria, destacam-se: 

 

 O chat é acessado por meio do Centro Virtual de Atendimento da RFB 

(Portal e-CAC); 

 O atendimento por meio do chat será realizado no horário das 8 às 19 horas 

em dias úteis; 

 A equipe de atendimento será composta pelo Coordenador-Geral de 

Atendimento e do Superintendente Regional da Receita Federal da Região 

Fiscal responsável pela especialidade temática do serviço. 
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LANÇADO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE (LEI Nº 13.999/20) 

 

Publicada Lei nº 13.999, em 19 de maio de 2020, instituindo o Pronampe – 

Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, prevendo a 

concessão de linha de crédito com o objetivo de desenvolver e fortalecer os pequenos 

negócios.  

 

O programa estabelece dois tipos de linha de crédito: 

 

i) Para empresas com mais de um ano de funcionamento: Concessão de 

crédito de até 30% da receita bruta anual da empresa, considerando o 

exercício de 2019.  

ii) Para empresas com menos de um ano de funcionamento: Concessão de 

até 50% do capital social ou até 30% da média de faturamento mensal 

apurado desde o início de atividades, considerando a opção mais 

vantajosa.  

 

As empresas que contratarem as linhas de crédito ofertadas pelo Pronampe 

deverão se comprometer a superar ou, pelo menos, preservar o quantitativo do seu número 

de empregados, no período entre a data da contratação da linha de crédito e o 60º dia após o 

recebimento da última parcela.  
 

 

DIVULGADA NOVA VERSÃO DO MANUAL DE ORIENTAÇÃO DE RECOLHIMENTOS MENSAIS E 

RESCISÓRIOS AO FGTS E DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. 

(CIRCULAR Nº 907, DE 18 DE MAIO DE 2020) 

 

Publicada Circular nº 907, em 20 de maio de 2020, divulgando a atualização do 

Manual de Orientação Recolhimentos Mensais e Rescisórios ao FGTS e das Contribuições 

Sociais que dispõe sobre os procedimentos pertinentes a arrecadação do FGTS. O manual fica 

localizado para download no sítio da Caixa (www.caixa.gov.br), na opção download FGTS 

Manuais e Cartilhas Operacionais. 
 

 

 

 

 

 

http://www.caixa.gov.br/
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO: 

 

SEFAZ-RJ CRIA O SISTEMA ELETRÔNICO DE ATENDIMENTO DIGITAL E DISPÕE SOBRE OS 

PROCEDIMENTOS PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL (RESOLUÇÃO 

SEFAZ Nº 149/2020 E PORTARIA SSER Nº 224/2020) 

 

A Resolução SEFAZ nº 149, publicada em 18 de maio de 2020, criou o sistema 

eletrônico de atendimento digital no âmbito da Subsecretaria de Receita, denominado 

“Atendimento Digital RJ”, acessível a partir do site www.fazenda.rj.gov.br. 

 

A Resolução determina que as pessoas jurídicas deverão utilizar certificado digital 

para acessar os requerimentos disponibilizados no sistema “Atendimento Digital RJ”. Além 

disso, os requerimentos deverão ser realizados por meio de formulários eletrônicos 

disponibilizados no sistema, efetuando o recolhimento da Taxa de Serviços Estaduais 

eventualmente devida. 

 

Também foi publicada a Portaria SSER nº 224, em 19 de maio de 2020, 

esclarecendo os tipos de serviços disponibilizados no sistema eletrônico de atendimento 

digital criado pela Resolução SEFAZ nº 148/2020.  

 

Nos termos da Portaria, a partir da presente data (19/05), os requerimentos de 

emissão de Certidão de Regularidade Fiscal, relativos à CPD (Certidão Positiva de Débitos), 

deverão ser realizados pelo Atendimento Digital, acessível a partir do site 

www.fazenda.rj.gov.br. Os requerimentos de e-Procuração a pedido também deverão tramitar 

pelo mesmo canal. 

 

 
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO: 

 

REGULAMENTADO O ATENDIMENTO REMOTO NOS POSTOS DE DÍVIDA ATIVA DA 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO 

 (RESOLUÇÃO PGM Nº 998/2020) 

 

Publicada Resolução PGM nº 998, em 19 de maio de 2020, regulamentando o 

atendimento virtual dos postos de atendimento do setor da dívida ativa da PGM Rio, como 

medida de prevenção e combate à pandemia de COVID-19.  

 

http://www.fazenda.rj.gov.br/
http://www.fazenda.rj.gov.br/
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Para facilitação do atendimento remoto, serão instalados, nos postos do setor da 

dívida ativa, totens constituídos de computador e aplicativo de reunião virtual, os quais os 

contribuintes poderão acessar para tirar dúvidas e obter esclarecimentos diretamente com 

servidores lotados em teletrabalho.  

 

A Resolução ainda prevê o atendimento, em até 48h, dos parcelamentos 

requisitados pelos contribuintes via internet.  

 

 

PUBLICADA RESOLUÇÃO PRORROGANDO OS PRAZOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

FAZENDA (RESOLUÇÃO SMF Nº 3152 DE 20 DE MAIO DE 2020) 

 

Publicada Resolução nº 3152, em 21 de maio de 2020, prorrogando por mais 30 

(trinta) dias a suspensão dos prazos para apresentação de impugnação e recursos voluntários 

no âmbito da Secretaria Municipal de Fazenda. 

 

 

NOTÍCIAS: 

 

 

DECISÃO NO TJ/RJ SUSPENDE EXIGIBILIDADE DO DEPÓSITO AO FOT REFERENTE AO MÊS 

DE ABRIL 

 

Na última sexta-feira (15/05), em decisão monocrática em bojo de Agravo de 

Instrumento, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro concedeu a um contribuinte 

liminar autorizando a suspensão da exigibilidade do depósito ao FOT (Fundo Orçamentário 

Temporário), relativo ao mês de abril. 

 

O Decreto nº 47.057/20, regulamentador do FOT, previa que o depósito 

referente à competência de abril fosse realizado até o dia 20 de maio. Contudo, a liminar 

concedida autoriza que o contribuinte agravante efetue o depósito até o dia 20 de junho, 

sendo este também o prazo para cumprimentos das obrigações acessórias. 

 

A decisão se fundamenta na necessidade, comprovada pelo contribuinte nos 

autos, da concessão de maior tempo hábil para a apuração do valor a ser recolhido para o 

mês de abril, uma vez que os códigos de FOT determinados no decreto e gerados no 

sistema estariam aptos a vigorar apenas a partir da competência de maio.  
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CAMEX ZERA IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS 

 

Em razão da pandemia de covid-19, a Comitê-executivo de Gestão da Câmara de 

Comércio Exterior (Camex), por meio da Resolução nº 44/2020, publicada no Diário Oficial da 

União do dia 18.05.2020, reduziu temporariamente para 0% a alíquota do Imposto de 

Importação (II) de 118 produtos utilizados no combate ao covid-19. Além disso, houve redução 

a zero do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) de centenas de produtos essenciais no 

combate à doença. 

 

 

TRF3 DECIDE QUE NÃO INCIDE IMPOSTO DE RENDA SOBRE VERBAS DE INDENIZAÇÃO EM 

PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA 

 

O TRF da 3ª Região negou recurso de apelação da Fazenda Nacional e decidiu que 

não incide imposto de renda sobre verbas recebidas por um ex-funcionário de uma indústria, 

em razão de adesão ao programa de demissão voluntária (PDV). 

 

O Desembargador Federal Relator Johonsom di Salvo, entendeu que na rescisão 

do contrato de trabalho, as verbas que se revistam de caráter indenizatório estão isentas da 

incidência do imposto sobre a renda e explicou que “Indenizar significa compensar, reparar; a 

indenização, desse modo, pressupõe a ocorrência de prejuízo e visa recompor o patrimônio da 

pessoa atingida”. 

 

 

RECEITA FEDERAL ABRE CONSULTA A 1º LOTE DE RESTITUIÇÃO DO IRPF 

 

A Receita Federal liberou nesta sexta-feira, 22/05, a consulta ao primeiro lote da 

restituição do Imposto de Renda 2020. Os primeiros pagamentos serão destinados aos 

contribuintes enquadrados em prioridade legal – idosos e pessoas com deficiência física ou 

intelectual. 

 

O pagamento será feito no dia 29 de maio de 2020. Para acessar a consulta ao 

primeiro lote, é preciso entrar no site de serviços da Receita Federal - 

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp. 

 

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp

