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INFORMA
COVID-19 Março de 2020

O COMBATE AO COVID-19 E SEUS REFLEXOS FISCAIS

Como resposta às restrições impostas pelo combate ao COVID-19, Governo Federal, Estados 
e Municípios têm publicado diariamente medidas emergenciais que visam amenizar o impacto 
econômico da pandemia para os contribuintes. No âmbito federal, a Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional (“PGFN”) instituiu programa especial para parcelamento de débitos tributários 
(fomento à transação), suspendeu atos de cobrança e prorrogou os prazos em curso. Houve ainda 
prorrogação do prazo para pagamento dos tributos devidos pelos optantes do Simples Nacional. 
A Receita Federal do Brasil (“RFB”) também suspendeu os prazos para prática de atos processuais 
e as medidas para cobrança de tributos até 29.05.2020, dentre outras ações listadas abaixo.  
O atendimento presencial sofrerá restrições, mas foi mantida a possibilidade de agendamento 
para solicitação de certidão negativa de débitos.

Até o presente momento, não houve qualquer manifestação a respeito de possível prorrogação 
do prazo para recolhimento dos demais tributos federais, tampouco foi publicado ato estendendo 
o prazo para cumprimento das obrigações acessórias.

O funcionamento dos Tribunais e demais órgãos públicos também foi severamente afetado. 
Como regra, os atendimentos presenciais foram suspensos ou limitados; os prazos para impugnação, 
apresentação de recursos e cumprimento de exigências tem sido prorrogados em sua maior parte.
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Veja abaixo um resumo de algumas medidas já adotadas pelos entes públicos:

Tema Medida Emergencial – Governo Federal Ato

Parcelamento 
dos débitos 
inscritos em 
dívida ativa 
(transação 

extraordinária)

 ◆ Criação da possibilidade de pagamentos dos débitos inscritos  
em dívida ativa por meio de transação extraordinária proposta 
pela PGFN

 ◆ As condições financeiras para adesão ao programa são:

(i) pagamento de entrada de 1% do valor total do débito, que 
poderá ser dividida em até 3 parcelas;

(ii) parcelamento do saldo devedor em até 81 parcelas, ou 97 
parcelas no caso de contribuinte pessoa natural, empresário 
individual, microempresa ou empresa de pequeno porte;

(iii) diferimento do pagamento da primeira parcela para 
junho/2020.

 ◆ O prazo para adesão à transação extraordinária ficará aberto  
até 25.03.2020

Portaria  
nº 103/2020

Portaria  
nº 7.820/2020

Suspensão dos 
prazos PGFN

 ◆ Suspensão dos atos cobrança, prazos administrativos e 
procedimentos tendentes à rescisão de parcelamentos no 
âmbito da PGFN

 ◆ Suspensão por 90 dias dos prazos que estavam em curso no 
dia 16 de março de 2020 ou que se iniciarem após 18.03 em 
relação a: 

(i) impugnação e o prazo para recurso de decisão proferida 
no âmbito do Procedimento Administrativo de Reconhe-
cimento de Responsabilidade (PARR); 

(ii) apresentação de manifestação de inconformidade e o prazo 
para recurso contra a decisão que a apreciar no âmbito do 
processo de exclusão do PERT; 

(iii) oferta antecipada de garantia em execução fiscal e apre-
sentação de Pedido de Revisão de Dívida Inscrita – PRDI.

 ◆ Foram suspensas por 90 dias as seguintes medidas de cobrança 
administrativa: 

(i) protesto de certidões de dívida ativa; 

(ii) instauração de novos PAAR.

Portaria  
nº 7.821/2020
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Suspensão dos 
prazos – RFB

 ◆ Foram suspensas até 29.05 os prazos para prática de atos 
processuais

 ◆ Suspenso até 29.05 as seguintes medidas para cobrança  
de tributos: 

(i) emissão eletrônica de aviso de cobrança; 

(ii) lançamento de malha fiscal para pessoa física; 

(iii) registro de pendência/inaptidão no CFP ou CNPJ por au-
sência de declaração.

 ◆ Não haverá análise de mérito dos pedidos de compensação  
e restituição de tributos transmitidos via PER/DCOMP

Portaria  
nº 7.821/2020

Parcelamentos 
em curso  

na RFB

 ◆ Foi suspenso até 29.05  o início de procedimentos para exclusão 
dos contribuintes de parcelamentos administrados pela RFB 
por inadimplência de parcelas

Portaria  
nº 7.821/2020

Simples 
Nacional

 ◆ O prazo para pagamento dos tributos federais no âmbito do 
Simples Nacional referente às competências de março, abril  
e maio foi prorrogado em seis meses

Resolução  
nº 152/2020

Importação 
de produtos 

médico-
hospitalares

 ◆ Redução a zero das alíquotas de importação de certos produtos 
médico-hospitalares e necessários no combate ao CONVID-19

 ◆ Simplificação dos procedimentos para despacho aduaneiro  
de produtos médico-hospitalares

Resolução 
CAMEX  

nº 17/2020

Instrução 
normativa RFB  
nº 1.927/2020

FGTS

 ◆ Foi suspensa a exigibilidade do recolhimento do FGTS pelos 
empregadores, referente às competências de março, abril 
e maio de 2020, com vencimento em abril, maio e junho de 
2020, respectivamente. Tal montante poderá ser quitado em 
até 6 parcelas, com vencimento a partir de julho de 2020

MP n° 927

Certidão 
Negativa de 

Débito

 ◆ O prazo de validade da CND expedida conjuntamente pela 
RFB e PGFN, referente aos tributos federais e à dívida ativa 
da União por elas administrados, será de até cento e oitenta 
dias, contado data de emissão da certidão (i.e., prazo anterior 
era de 60 dias)

MP n° 927

Pontos em Aberto 

Obrigações 
acessórias

 ◆ Até o presente momento, não há qualquer indicação da 
postergação do prazo para transmissão das obrigações 
acessórias relativas aos tributos sob administração da RFB

Pendentes

Obrigação 
Principal Prazos

 ◆ Não houve postergação do prazo para recolhimento dos 
tributos federais, com exceção daquela devidos pelos optantes 
do SIMPLES NACIONAL
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Estados e Municípios têm progressivamente adotado medidas semelhantes para (i) ampliação do 
prazo de validade das certidões negativas e (ii) suspensão dos prazos processuais:

Estados

Rio de Janeiro

 ◆ SEFAZ e a PGE suspenderam os prazos administrativos em 
curso nos processos

 ◆ PGE prorrogou o prazo de validade das certidões de regularidade 
fiscal por 30 dias

 ◆ PGE prorrogou o prazo de vencimento para o pagamento de 
parcelamentos de créditos tributários e não tributários inscritos 
em dívida ativa

Decreto  
nº 46.970/2020

Resolução PGE  
nº 4.527/2020

Decreto  
n° 46.982

Espírito Santo
 ◆ Prorroga o prazo de envio ou retificação de obrigações acessórias 

(EFD) e da suspensão de prazos processuais administrativos
Decreto  

nº 4.603-R/2020

Alagoas

 ◆ SEFAZ suspendeu por 90 dias os prazos destinados à prática 
de atos relativos a processos administrativos tributários. 
Contenciosos ou não

 ◆ Pelo mesmo prazo, foi suspenso a entrega da EFD, GIAST e 
DeSTDA (documentos fiscais que precisam ser apresentados na 
barreira fiscal não estão suspensas)

Instrução 
Normativa SEF  

nº 10/2020

Municípios

Rio de Janeiro

 ◆ Suspensão de prazo para impugnação, recursos e cumprimento 
de exigências, bem como para baixa de inscrição municipal ou 
exclusão de todas as atividades de serviços do cadastro de 
atividades econômicas

 ◆ Certidões vigentes no dia 17.03.2020 vão continuar válidas por 
prazo indeterminado

Decreto 
nº 47.264/2020

São Paulo
 ◆ Interrompidos todos os prazos regulamentares e legais, nos 

processos e expedientes administrativos, por 30 dias
Decreto  

nº 59.283/2020

Os possíveis desdobramentos fiscais da pandemia causada pelo COVID-19 são inúmeros e não 
estão limitados às questões tratadas acima. Em função do risco de que o nível de receita e caixa 
sofra redução abrupta, bem como das limitações operacionais impostas pelo trabalho remoto, 
contribuintes já têm discutido a possibilidade de ingresso com medidas judiciais cujo objeto seja a 
postergação do recolhimento de tributos e dos prazos para transmissão de obrigações acessórias. 
A opção pelo não recolhimento de tributos sem a obtenção de prévia autorização judicial deve ser 
avaliada com cautela em razão dos seus possíveis desdobramentos:

(i) Imposição de multas de mora sobre os tributos pagos a destempo, bem como pela ausência 
de transmissão das obrigações acessórias (ou envio com erros);
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(ii) Risco de exclusão de parcelamentos em curso;

(iii) Risco de exclusão de benefícios fiscais pela falta de regularidade fiscal;

(iv) Perda da certidão negativa.

É esperado que a restrição ao funcionamento dos órgãos públicos surta efeito imediato no 
cronograma do projeto de Reforma Tributária. A tempestividade das análises de todos os processos 
e requerimentos no âmbito da RFB também deverá ser impactada.

Além disso, por meio da Resolução CNJ nº 313/2020, foi estabelecido que o funcionamento do 
Poder Judiciário ocorrerá por meio de plantão extraordinário, havendo a suspensão do trabalho 
presencial de magistrados e servidores, bem como dos prazos processuais (seja de processos 
físicos ou eletrônicos).

Por fim, ressaltamos que o Senado e a Câmara aprovaram o reconhecimento do estado de 
calamidade pública no País. A principal consequência nesse caso seria uma maior liberdade ao 
gestor público para adoção de ações emergenciais que envolvam aumento de gasto público ou 
renúncia de receitas tributárias, já que a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) permite no seu art. 
65 que, decretado estado de calamidade pública pelo Congresso, seja suspensa a necessidade de 
atingimento da meta fiscal.

Significa dizer que, uma vez decretado o estado de calamidade pública, poderiam ser conce-
didas condições mais benéficas aos contribuintes para cumprirem com suas obrigações fiscais,  
tanto as relativas ao recolhimento de tributos como as atreladas à entrega de declarações e obri-
gações acessórias.

Os efeitos econômicos decorrentes do combate ao COVID-19 vão impor desafios a todos.  
A nossa equipe Tributária está monitorando os impactos do COVID-19 e estamos à disposição para 
auxiliá-los em relação a todos os desdobramentos decorrentes dessa pandemia.

Clique aqui para acompanhar mais conteúdos de nossos especialistas e entender os princi-
pais impactos jurídicos do Covid-19.

Montamos um grupo de gerenciamento da pandemia, o Covid-19 Desk, para identificação dos 
riscos e auxílio aos clientes quanto aos impactos do novo Coronavírus nos seus negócios. Esta-
mos atentos a todos os desdobramentos e manteremos todos os nossos clientes devidamente 
informados. Qualquer dúvida pode ser enviada para o e-mail: covid19@cesconbarrieu.com.br.

http://cesconbarrieu.com.br/insights/coronavirus-nossas-publicacoes-sobre-a-pandemia/
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