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É hora de medir e reavaliar o apetite de risco, calibrador natural 
do tratamento de riscos – risk assessment – e da cautela empresarial. 
Um estado de calamidade não pode viabilizar interpretação calamitosa! 
Mas deve possibilitar o ajuste da resposta jurídica com a moderação, de 
forma a preservar a vida humana, os postos de trabalho, a dignidade da pessoa 
humana, a preservação da pessoa jurídica e a efetividade da sua função social, que 
não está só no dever de pagar tributos, ainda que este possa ser um dos mais relevantes.  

Dentre os pilares do compliance tributário estão o mapeamento e a revisão constante de 
obrigações scais e tributárias, normalmente por meio de ferramentas internas de 
monitoramento. Controles internos que ltram, vericam, tratam e direcionam a adoção 
de medidas de contenção em riscos mapeados. Neste mapeamento do tratamento 
tributário adequado é onde estão soluções de simples e rápida implantação. Algumas com 
enquadramento em zona fria na maioria das grades de mapeamento de auditorias 
Baseadas em Riscos.

O momento demanda calma e reexão, conquanto isso não se confunda com lentidão na 
tomada de decisões. Um pouco de parcimônia cabe em momentos de choque, e nunca é 
demais no dia a dia das empresas e demais pessoas; físicas ou jurídicas. 

Uma coisa é certa: estar com o tratamento de riscos e eventos devidamente mapeados 
ajuda o Gestor a gerir a crise de forma mais efetiva, assertiva e eciente. Mesmo em 
tempos de imprevisibilidade. Só a racionalização da relação impacto/probabilidade dos 
problemas que demandam solução e ajustes e/ou implementações já seria suciente para 
otimizar a para a tomada de muitas decisões que devem ser adotadas para mitigar os 
efeitos críticos da crise nas empresas.

O compliance tributário e scal, como medida preventiva, estaria aliviando a estrutura 
empresarial de forma concreta, com soluções efetivas já implementadas. Não tenho 
dúvida, assim como não duvido da possibilidade de implantação imediata desta disciplina 
em toda empresa que se disponha livremente a tanto. Estar em conformidade deixou de ser 
uma opção, e passou a ser uma necessidade.
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Uma assessoria especializada pode mapear, classicar e dar 
adequado tratamento scal e tributário ao seu regime de apuração, 
bens e serviços, interagindo de forma dinâmica com soluções ordenadas 
e retorno concreto. Pode, ainda, reagir bem e de forma segura, convergindo 
para o tratamento de riscos e o mapeamento de oportunidades jurídicas e 
econômicas, além de auxiliar na tomada de decisões empresariais mais responsáveis. 
Em tempos de crise, a pouca oportunidade que se revela é crucial para a sobrevivência, 
mas deve ser tratada adequadamente. 

Que a pandemia do COVID-19 impõe a adoção de medidas de calamidade em saúde 
pública para ns de amenizar a aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal e abrir os 
Cofres Públicos, ninguém tem dúvidas. E o Poder Judiciário está lá, assegurando que os 
Entes Federados (Estados) diram o pagamento das suas dívidas com a União, 
prorrogando os prazos de recolhimento e, logicamente, diluindo esta suspensão no tempo. 
O isolamento social é uma necessidade sob o ponto de vista médico-sanitário e ainda não 
se dispõe de dados sucientes (Big Data local Brasil) para se estabelecer uma amostragem 
conável o suciente para calibrar, com eciência, nem a possibilidade do isolamento 
vertical, nem em que medida ele poderia ser aplicado. Um erro nesta calibragem importa 
na perda de milhares de vidas, como já experimentado por muitos países já em estado 
avançado da enfermidade, tendo inclusive piorado a situação econômica devido à adoção 
precipitada de decisões. 

Estamos todos aprendendo como lidar com um choque desta magnitude e já entendemos 
que cada população reage de uma forma diferente ao vírus. 

Fato é que os impactos econômicos e sociais estão ai e são bem reais: desaceleração da 
economia ou borderline zero; impacto rme no emprego e ocupação economicamente 
ativa; debilitação da renda e capacidade de consumo; agitações no tecido social mais 
fragilizado.

O Governo lançou medidas sociais, trabalhistas, econômicas, tributárias e scais que dão 
acesso a linhas de crédito e diferimento de alguns tributos, além da antecipação na 
liberação do FGTS e outras inclusões em planos assistenciais, inclusive para o trabalhador 
autônomo.
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A manutenção de postos de trabalho passa a ser moeda de 
troca, ou melhor, a única garantia mandatória de lastro, para as 
medidas de redução de jornada e suspensão temporária do contrato de 
trabalho. A MP 936/2020 assegura renda até um ponto razoável com uma 
espécie de pedágio social impositivo e limitado para empresas de maior porte.

O Direito Tributário é regido pela estrita legalidade. A conhecida tipicidade estrita. Assim, 
só aquele fato da vida que esteja gravado de forma especíca pela norma tributária pode 
ser onerado com a cobrança de tributos. A forma de interpretação deste ramo induz à 
interpretação pela letra fria da lei. Até mesmo na aplicação as normas isentivas, que são 
benécas ao contribuinte, estão submetidas a uma interpretação pela literalidade da 
norma isentiva.  

Mas o Direito continua sendo resultado de uma aplicação socialmente aceitável, só 
podendo ser aferido na norma individual e concreta de cada indivíduo, levando-se ainda 
em conta a temporalidade. O tempo, medida sagrada da materialidade tributária, é capaz 
de deixar uma marca especíca para todos os fatos geradores que estejam acontecendo 
em tempos de Calamidade Pública decorrente da COVID-19. A estrita legalidade não 
está isenta da aplicação do bom senso na interpretação e melhor aplicação do 
Direito.   

Com um abalo de repercussões sociais e econômicas como o da COVID-19, afetando 
drasticamente todas as relações humanas, pessoais e comerciais, a forma de aplicar e 
interpretar o Direito, nas suas mais variadas áreas, deve ser aquela que reita a maior 
eciência na busca da preservação de vidas, do emprego, da renda e da garantia de 
continuidade das relações laborais e empresariais, pois isso é o que levará à melhor 
redução do impacto social e econômico deste marco histórico que estamos vivendo. 

Neste contexto, a interpretação que me parece aplicável a todos os ramos do Direito, é 
aquela que distribua, ainda que de forma não uniforme, ônus e bônus para que a maioria 
saia da Pandemia viva. Estamos vendo mitigações até na aplicação do Direito Criminal, 
também marcado fortemente pelo princípio da legalidade estrita (tipicidade penal), com 
pessoas recebendo progressão de regime por conta da COVID-19 e relaxamento da prisão 
Civil por pensão alimentícia.
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Contratos sendo revisados e alguns outros direitos refreados, 
ainda que momentaneamente, para que se tenha um mínimo de 
segurança jurídica e se evite uma ruptura da estrutura econômico-social 
que rege nosso país. Não se deve perder de vista já ter o Supremo Tribunal 
Federal declarado que não existem direitos e garantias absolutos.

Nesta linha veio a MP 936/2020, exibilizando dogmas para viabilizar a preservação de 
emprego e renda. Por isso o trabalhador arcará com parte da conta, como no caso de 
redução de jornada e reposição não integral via seguro desemprego (não garante em 
100% dos casos, no somatório, a preservação de 100% da renda). O tempo do FGTS deste 
período de calamidade pública também não contará para o empregado.

A mesma situação e interpretação se avizinham às empresas. Nestas o divisor de receita 
bruta (R$ 4.8MM) serviu de norte para viabilizar um auxílio mais efetivo às Micro Empresas 
e Empresas (faturamento até R$360K) de Pequeno Porte (faturamento até R$ 4.8MM). São 
elas o local da maior parte dos postos formais de trabalho, contra a menor liquidez 
nanceira. As que faturam acima de R$ 4.8MM, em caso de suspensão do contrato de 
trabalho, devem pagar uma espécie de pedágio social na forma de “ajuda 
compensatória mensal”, e não salarial.

A MP não trata esta espécie de “pedágio” de 30% (ajuda compensatória) como verba 
salarial, tanto assim que atribui à mesma outra nomenclatura. Ainda que o salário tenha 
sido o parâmetro para a aplicação dos 30%, sobre este valor não incidirá nenhum dos 
encargos trabalhistas e tributários. 

Esta não é uma verba salarial, mas sim a parte que as maiores empresas podem contribuir 
para o esforço das medidas Sociais adotadas pela Nação. Sem este pedágio social as 
medidas não poderiam ser tão amplas, além de ser o cobro bastante razoável e 
proporcional. Ainda por isso devem car fora do conceito de salário de contribuição, pois 
visam estimular a adoção destas medidas, e não onerá-las.

Tributariamente falando isso é de extrema relevância, pois sob o ponto de vista de 
eciência econômica e tributária, a classicação desta ajuda compensatória (30%) fora do 
conceito de salário de contribuição retira a incidência (isenção) da contribuição 
previdenciária patronal e demais tributos incidentes sobre a folha como o Sistema “S”, 
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Salário Educação, SAT e FGTS, p.ex. 

Ainda, para as empresa obrigadas ou optantes do regime de apuração 
pelo lucro real, esta parcela pode ser retirada da base do IRPJ e da CSLL, 
apurados no e-Lalur e e-Lacs, respectivamente. Esta possibilidade deveria 
ter sido ampliada à empresas do Lucro Presumido, ainda que não tenha 
esquecido das particularidades deste regime, que opera em base já presumida. 
Mesmo assim, creio que este valor redutor (30%) possa ser buscado judicialmente, 
pretendendo-se que a presunção incida sobre base menor do que a totalidade do 
faturamento/receita (esta menos os 30%).

A redação da MP permite, ainda, que qualquer empresa preste esta “ajuda compensatória 
mensal” por liberalidade tanto nos casos de suspensão do contrato de trabalho, quanto de 
redução de jornada. Não há limitação ao valor que o empresário pode livremente dar ao 
trabalhador sob esta rubrica de “ajuda compensatória mensal”, desde que não ultrapasse 
a garantia conjunta (empresa/Governo) de 100% da renda do empregado. 

Assim, as empresas não devem submeter nem os 30% da “ajuda compensatória mensal”, 
nem eventual ajuda desta mesma natureza dada livremente pelo empregador, à 
tributação.

A Sociedade está arcando com a manutenção do seu estilo de vida mínimo por meio o 
Tesouro e isso me parece ser a destinação mais digna destes recursos para a Nação, neste 
momento. 

A assistência social visa viabilizar um uxo mínimo de renda necessária à preservação da 
dignidade e o consumo por poucos meses (dois por enquanto). Anal, nossa Sociedade e 
Sistema Econômico têm no consumo a sua mola mestre. Mesmo em decisões judiciais 
recentes tem sido visto o estabelecimento da preservação dos empregos como uma 
condicionante ao deferimento de muitas liminares que vêm sendo decididas 
favoravelmente ao contribuinte em algumas matérias imediatas.

Com estas medidas dilui-se, ainda que parcialmente no tempo, as consequências 
econômicas deste momento humanitário que nos atinge como Nação. 
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Mas as vendas não ocorrem; a economia reduz fortemente a 
marcha que vinha em momento de retomada; muitos serviços são 
suspensos ou reduzidos; a Indústria perde momentum; o Agro precisa 
de movimento de logística para alimentar a todos e sabemos que questões de 
estocagem são sensíveis; e assim nos mais variados setores econômicos, como 
também o automotivo. 

Com isso, ao mesmo tempo e na mesma proporção em que se reduz o ingresso de receitas 
nos cofres públicos, menor ca a possibilidade de resposta econômica contínua e mais em 
longo prazo, mesmo que sejam necessárias medidas enérgicas para reprimir, com 
pujança, o tropeço econômico e social causado pelo isolamento social decorrente do 
COVID-19. 

Faz crer que a forma menos traumática de se interpretar as ações em matéria tributária 
(um ponto de partida razoável, pelo menos), é aquela que, na medida em que possa 
postergar o recolhimento de tributos, ampliando a possibilidade de compensações, 
restituições e ressarcimentos pelo período de isolamento social (horizontal ou vertical), 
seria caracterizada como uma resposta proporcional e razoável. 

Não faz sentido a empresa precisar de socorro nanceiro dado pelo Governo para gastá-lo 
no pagamento de tributos. Seria algo como “o Governo empresta para pagar o tributo” e 
esta inconsequência não prospera, pois congura falso auxílio, mera espécie de simulação 
Estatal. Postergar o recolhimento, por outro lado, parece medida bastante razoável e já 
vem sendo adotado, ainda que de forma acanhada.

Tratemos de medidas que podem, a nosso ver, ser adotadas de pronto pelas empresas, 
resultando em imediato ganho de eciência nanceira e tributária. Outras medidas 
também tratadas a seguir também são possíveis, porém necessitam da adoção de medidas 
judiciais ou administrativas formais, demandando análises mais detidas, cujo 
desmembramento não é cabível ao que se pretende com este documento.   

Tomemos de início as já implementadas pelo Governo em decorrência direta do COVID-
19.
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DIFERIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES 
PREVIDENCIÁRIA (INSS) E SOCIAIS 
(PIS/PASEP E COFINS):

Por meio da Portaria n. 139/2020 do Ministério da Economia, o Governo Federal 
prorrogou o pagamento da contribuição previdenciária referentes aos meses de 
apuração de março e abril de 2020 para as competências de julho e setembro de 
2020.

Assim, tanto os 20% incidentes sobre a folha de pagamento e avulsos, quanto o GILRAT 
(acréscimo acidentário de 1, 2 ou 3%) tiveram seus recolhimentos postergados. No nosso 
entendimento o Fator Acidentário Prevenção – FAP também restou prorrogado.

A contribuição previdenciária decorrente da relação de emprego doméstico, da mesma 
forma, teve seu recolhimento prorrogado para julho e setembro, aliviando o empregador 
doméstico e auxiliando a preservação de empregos.

A mesma contribuição previdenciária de 20% incidentes nos seviços abaixo, quando 
“prestados por condutor autônomo de veículo rodoviário, auxiliar de condutor autônomo 
de veículo rodoviário, bem como por operador de máquinas”, foram diferidas para o 
mesmo período de recolhimento:

Ÿ Contratação de serviços de transporte rodoviário de carga ou de passageiro;

Ÿ De serviços prestados com a utilização de trator, máquina de terraplenagem, 
colheitadeira e assemelhados;

Foram também diferidas as contribuições sociais devidas ao PIS/PASEP e COFINS 
referentes aos meses de apuração de março e abril de 2020, cujo recolhimento também foi 
prorrogado para agosto e outubro, na prática. 
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Por m, visando ajustar o cumprimento das obrigações 
tributárias acessórias relacionadas às alterações da legislação 
tributária em tempos de COVID-19, foi instituída a Instrução Normativa 
RFB n. 1.932/2020. Referida norma prorroga o prazo de da apresentação da 
“Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e da Escrituração 
Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/Pasep, da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social (Cons) e da Contribuição Previdenciária sobre a 
Receita (EFD-Contribuições)”.

As DCTF originariamente previstas para entrega no 15º dia dos meses de abril, maio e 
junho passam a ser devidas apenas no 15º dia útil do mês de julho de 2020.

Já a EFD originariamente previstas para entrega no 10º dia dos meses de abril, maio e 
junho passam a ser devidas apenas no 10º dia útil do mês de julho de 2020.

SIMPLES NACIONAL:

Importante e abrangente às PME com faturamento até R$ 4.8MM, o SIMPLES Nacional foi o 
primeiro regime tributário a sofrer mitigações na sua aplicação já por meio das Resoluções 
n. 152, 153 e 154/2020 expedidas pelo Comité Gestor do Simples Nacional – CGSN.

As medidas adotadas instituíram o diferimento (prorrogação do prazo para recolhimento) 
dos tributos Federais que compõem o SIMPLES Nacional referente aos períodos de 
apuração de março, abril e maio de 2020 para outubro, novembro e dezembro de 
2020, respectivamente. Os tributos envolvidos neste diferimento são: I - Imposto sobre a 
Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ; II - Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI; III - 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL; IV - Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social - COFINS; V - Contribuição para o PIS/Pasep; VI - Contribuição 
Patronal Previdenciária – CPP. 

Somente dias depois o CGSN anunciou a inclusão do Imposto Sobre Serviços – ISS de 
competência Municipal, quanto o ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
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Serviços de competência Estadual, neste diferimento por meio 
da Resolução n. 154/2020.

Ainda nas medidas acima, o diferimento também foi aplicado ao Micro 
Empreendedor Individual – MEI, postergando o recolhimento dos R$ 45,65 
(quarenta e cinco Reais e sessenta e cinco centavos) xos mensais para as mesmas 
datas aplicáveis ao SIMPLES Nacional, conforme acima destacado.

FGTS:

Para o FGTS foram implementadas duas medidas de desafogamento. A primeira o 
diferimento (prorrogação do prazo para recolhimento) e parcelamento do recolhimento do 
FGTS referente às competência de março, abril e maio de 2020. O recolhimento pode 
ser parcelado em até seis vezes, com vencimento inicial para julho de 2020, sem 
multa ou correção (MP 927/2020).

Por m, as parcelas de parcelamentos tributários de FGTS em andamento com vencimento 
entre março e maio de 2020, ainda que não recolhidas, não impedirão a emissão da 
certidão scal.

CONTRIBUIÇÕES SISTEMA “S”:

Na linha de desoneração da folha de pagamentos com vistas a preservar o trabalho e a 
renda, o Governo Federal reduziu as contribuições destinadas ao Sistema “S” em 50%, por 
três meses (MP 927/2020).

COMÉRCIO EXTERIOR:

As principais medidas de Comércio Exterior estão voltadas à desoneração e agilidade nas 
importações de produtos e materiais aplicáveis ao enfrentamento da COVID-19.

OPORTUNIDADES E MAPEAMENTO EM
COMPLIANCE TRIBUTÁRIA E FISCAL

NOS TEMPOS DE COVID-19



20 anos

Neste sentido, foi reduzida a zero do Imposto de 
Importação sobre produtos médico-hospitalares que sejam 
aplicados no combate do Covid-19 até 30 de setembro de 2020, bem 
como tratamento prioritário destes produtos no desembaraço 
aduaneiro (Resolução CAMEX n. 17/2020).

A desoneração temporária do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) sobre produtos 
importados e nacionais destinados ao combate do COVID-19 (Decreto n. 10.285/2020), 
também é medida bem vinda.

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DA 
DECLARAÇÃO AJUSTE DO IMPOSTO DE RENDA DA 
PESSOA FÍSICA. IN RFB 1.924/2020:

Ainda como medida de alívio, a Receita Federal do Brasil anunciou que o prazo de entrega 
da declaração de imposto de renda da pessoa física que venceria em 30 de abril deste ano 
foi prorrogado para 30 de junho.

Esta medida auxilia muitas pessoas físicas que tenham cotas de IR a serem pagas após o 
ajuste anual. Por enquanto o calendário para as restituições foi mantido pelo Governo.

OPORTUNIDADE DE TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA EM 
ÂMBITO FEDERAL. PORTARIA N. 7.820/2020:

Empresa devedora ca autorizada a celebrar transação extraordinária na cobrança da 
dívida ativa da União, conforme MP 899/2019, convertida no PLP n. 02/2020 (pendente 
de sanção na versão no fechamento deste material).
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Entre as possibilidades estão:

Ÿ O pagamento de entrada correspondente a 1% (um por cento) do 
valor total dos débitos a serem transacionados, divididos em até 3 (três) 
parcelas iguais e sucessivas;

Ÿ Parcelamento do restante em até 81 (oitenta e um) meses, sendo em até 97 
(noventa e sete) meses na hipótese de contribuinte pessoa natural, empresário 
individual, microempresa ou empresa de pequeno porte;

Ÿ Diferimento do pagamento da primeira parcela do parcelamento a que se refere o 
inciso anterior para o último dia útil do mês de junho de 2020;

Ÿ Em se tratando das contribuições sociais do empregador, empresa ou equiparados, 
incidente sobre a folha de salários (previdenciárias - INSS) e demais rendimentos 
pagos o creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviços, mesmo 
sem vínculo empregatício, o prazo de que trata o inciso II do caput deste artigo será de 
até 57 (cinquenta e sete) meses;

Ÿ  O valor das parcelas previstas nos incisos I e II do caput não será inferior: I - R$ 100,00 
(cem reais), na hipótese de contribuinte pessoa natural, empresário individual, 
microempresa ou empresa de pequeno porte; II - R$ 500,00 (quinhentos reais), nos 
demais casos;

Ÿ A adesão à proposta de transação relativa a débitos objeto de discussão judicial ca 
sujeita à apresentação, pelo devedor, de cópia do requerimento de desistência das 
ações, impugnações ou recursos relativos aos créditos transacionados, com pedido de 
extinção do respectivo processo com resolução de mérito, nos termos da alínea "c" do 
inciso III do caput do art. 487 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de 
Processo Civil;

Ÿ A cópia do requerimento de desistência acima exposto deverá ser apresentada 
exclusivamente pela plataforma REGULARIZE da Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados do último dia útil de junho 
de 2020;

Ÿ Tratando-se de inscrições parceladas, a adesão à transação extraordinária de que 
trata esta Portaria ca condicionada à desistência do parcelamento em curso, sendo a 
entrada, nestes casos, equivalente a 2% (dois por cento) do valor consolidado das 
inscrições objeto da transação.
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Outras medidas administrativas junto à PGFN podem 
viabilizar a dação em pagamento, quando um imóvel do 
ativo da empresa passa a servir de pagamento a tributos devidos, bem 
como parcelamentos em até 120 (cento e vinte) prestações, em 
situações especícas.

CERTIDÕES FISCAIS FEDERAIS (NEGATIVA E POSITIVA 
COM EFEITOS NEGATIVOS):

O isolamento social impactou diretamente a toda a economia. A suspensão de prazos e 
atendimentos presenciais nos mais variados órgãos da Administração Tributária levou à 
adoção da prorrogação automática da validade de certidões Federais negativas e 
positivas com efeitos negativos, válidas em 23 de março de 2020, por 90 dias (Portaria 
Conjunta n. 555/2020).

MEDIDAS DE SUSPENSÃO DE PRAZOS E COBRANÇAS 
– FEDERAL:

Ficam suspensos todos os prazos e atos processuais administrativos em âmbito da Receita 
Federal do Brasil de 20 de março a 29 de maio de 2020, inclusive atos de cobranças 
(Portaria n. 543/2020).

SUSPENSÕES DA PORTARIA N. 7.821/2020:

Estão suspensos por 90 dias em âmbito da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – 
PGFN, os prazos em curso em 16 de março de 2020 para: 

I – impugnações e recursos; 
II – manifestações de inconformidade relativos a exclusão do PERT; 
III – oferta antecipada de garantias em execução scal e Pedido de Revisão de Dívida 
Inscrita;
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Suspensão dos seguintes atos de cobrança, por 90 dias: 

I – apresentação a protesto de certidões de dívida ativa; 
II – Instauração de novos Procedimentos de Reconhecimento de 
Responsabilidade – PARR;

Suspensão por 90 dias de procedimentos de início de exclusão de contribuintes de 
parcelamentos administrados pela PGFN por inadimplência de parcelas.

CARF – CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS 
FISCAIS:

Suspensão dos prazos processuais nos processos administrativos tramitando em âmbito do 
Conselho até 30 de abril de 2020 (Portaria n. 8.112/2020).

BAHIA:

O Governo do Estado da Bahia concedeu a isenção do ICMS incidente sobre as operações 
internas com produtos destinados a órgãos da Administração Pública Estadual Direta e 
suas Fundações e Autarquias até 30 de setembro de 2020, quando tais produtos sejam 
aplicados no combate e enfrentamento do Covid-19 (Decreto n. 19.568/2020).

Na mesma linha suspensão do atendimento presencial na SEFAZ Bahia, o que inviabiliza o 
cumprimento de prazos processuais administrativos, salvo aqueles que tramitem 
eletronicamente (Decreto n. 19.549/2020).

SALVADOR:

Foi suspenso do atendimento presencial na SEFAZ Salvador e dos prazos processuais 
administrativos até 30/04/2020, salvo aqueles que tramitem eletronicamente (Decreto n. 
32.268/2020; Portaria Conjunta n. 20/2020).

OPORTUNIDADES E MAPEAMENTO EM
COMPLIANCE TRIBUTÁRIA E FISCAL

NOS TEMPOS DE COVID-19



20 anos

OPORTUNIDADES DA IN RFB 1.765 DE 
30 DE NOVEMBRO DE 2017. BASE 
NEGATIVA DE IRPJ E CSLL. COMPENSAÇÕES 
IMEDIATAS. SPED:

Estando autorizadas as deliberações societárias por meio de vídeo e no avançar do 
calendário scal, civil e societário (nal do primeiro trimestre), muitas das empresas, 
incluídas aí as PME, já devem estar com seus demonstrativos relativos a 2019 em dia e, via 
de regra, certicados para entrega. 

O prazo para a entrega da ECF – Escrituração Contábil Fiscal e EFD – Escrituração Fiscal 
Digital referentes ao exercício de 2019 encerra-se em julho deste ano, mas há 
possibilidade de antecipação destas declarações visando abrir a via de compensação de 
imediato da base negativa do IRPJ e da CSLL, e não apenas à partir de julho, data limite de 
entrega. Já a sistemática de apuração do IRPJ pelo regime de estimativas não é afetado, 
por constituir regime peculiar de ajustes mês a mês.

Por razões de ajustes relativos a estes tributos, a base de incidência pode ser negativa em 
razão da metodologia de apuração do lucro real (adições e deduções permitidas), o que 
pode gerar um direito a crédito. Trata-se de um fôlego nanceiro, com a abertura imediata 
da possibilidade de compensação, restituição e ressarcimento e que a empresa nesta 
situação pode adotar. Se possível apure, valide e entregue as suas ECD, EFD Contribuições 
e IPI/ICMS, e principalmente a ECF.

Este mero antecipar, juridicamente legítimo e logo uma faculdade de ser ou não exercido, 
já pode resultar em relevante ajuda tributária e scal neste momento, uma vez que 
autoriza a redução do valor a ser recolhido por meio de compensações imediatamente 
viabilizadas. Isso apenas antecipa os efeitos nanceiros de forma mais eciente pela 
diligência imediata no cumprimento de obrigações tributárias acessórias, que podem estar 
postergadas por default para mais perto do vencimento em programas de gestão 
empresarial. 
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Assim a empresa pode proceder desta forma, antecipando a 
entrega das referidas declarações para se beneciar da redução 
imediata da carga tributária nal resultante, p.ex., de uma 
compensação imediata de créditos (ainda que submetida a uma 
homologação). O Sistema da RFB está operacional e apenas as datas limites 
foram prorrogadas.

É que as normas que regem a entrega da ECF – Escrituração Contábil e Fiscal e a EFD – 
Escrituração Fiscal Digital permitem que se proceda com a compensação, restituição e 
ressarcimento, assim que formalizadas estas obrigações acessórias (ECF ou EFD 
Contribuições ou IPI/ICMS).

Mas isso não é assim para todas as empresas, pois o Brasil é o país das exceções, 
impactando negativamente a segurança jurídica. Nas empresas que apurem os 
tributos no regime trimestral ainda que a declaração seja antecipada, apenas 
fará efeitos para ns de compensação a partir da data limite da entrega da 
declaração. 

O momento do cumprimento da obrigação acessória, vericado com a entrega da 
declaração, deve ser o único legitimado a condicionar possibilidade de compensação, 
restituição ou ressarcimento. Esta poderia ser uma forma de ajuste por medida administra 
simples, e comporta até a efêmera aplicação na produção de efeitos, caso sua aplicação 
seja desejada apenas momentaneamente. Durante a pandemia, por exemplo (momento 
histórico de aplicação concreta do Direito). 

Além de simples, resultaria em relevante auxílio de efeito imediato para as empresas que 
apuram estes tributos em regime trimestral, p.ex. Estas, mesmo depois de declarada a ECF 
de forma imediata e tão logo encerrado o período calendário, devem aguardar o m do 
prazo de entrega para proceder com compensações. 

Assim o momento de compensação ca diferido para o nal do prazo de declaração, e com 
isso impede eciência nanceira neste delicado momento de calamidade. Aqui há 
oportunidade de busca de eciência.
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Com uma medida judicial haveria a possibilidade de mero 
ajuste temporal dos elementos que conguram o regime trimestral 
de apuração, com o restabelecimento dos efeitos jurídicos naturais da 
declaração para o momento da sua formalização, e não do prazo nal de 
entrega. Este mero ajuste na parte que a IN estabelece como condição temporal 
para o gozo de direitos a data posterior àquela da efetiva entrega das declarações 
(regime trimestral) poderia ser pedido judicialmente. 

O PROTUNIDADES DA LEI 13.670/18. SPED:

Alternativa em compliance tributário e scal que pode ser aplicada neste momento, sem 
nenhuma necessidade de interferência judicial, consiste em vericar se a empresa está 
aplicando a compensação cruzada entre contribuições previdenciárias (folha, etc.) e 
demais tributos administrados pela Receita Federal do Brasil. Não raro nos deparamos com 
essa limitação interna na empresa.

Por muitos anos o mantra da impossibilidade desta compensação foi repetido e costumes 
restritivos acabaram sendo criados, costumes estes que agora impedem ação mais 
enérgica e assertiva. Uma revisão destes procedimentos internos gera ganhos em 
eciência tributária, porquanto assegurada na Lei 13.670/18, pode resultar em eciência 
econômica e nanceira na gestão da empresa, desafogando imediatamente o uxo 
nanceiro. 

SUSPENSÃO DO RECOLHIMENTO DE TODOS OS 
TRIBUTOS FEDERAIS, ESTAUDAIS E MUNICIPAIS, ALÉM 
DE PARCELAMENTOS ADIMISTRADOS PELA RECEITA 
FEDERAL OU PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA 
NACIONAL: 

Visando postergar o recolhimento de todos os tributos administrados pela RFB, 
entendemos que pode ser adotada medida judicial visando a obtenção de ordem judicial 
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liminar postergando o recolhimento de todos os tributos 
(impostos, taxas, contribuições, etc.) referentes março e abril deste 
ano calendário de 2020. Aplica-se este entendimento também a 
parcelas de parcelamentos em andamento.

A medida judicial seria para autorizar o cumprimento da obrigação acessória e o 
próprio recolhimento para até o último dia útil do terceiro mês subsequente ao fato que 
determinou a calamidade pública (primeiro caso de COVID-19 certicado na Bahia deu-se 
em março). 

Como ainda não foram expedidas normas mais especícas sobre este diferimento, ainda 
que anunciado pelo Governo Federal para as contribuições sociais, os contribuintes devem 
buscar o Poder Judiciário para lhes assegurar o mesmo por meio de medida liminar. Muitas 
decisões, por enquanto, estão a favor do contribuinte, concretizando o direito a diferir os 
tributos Federais e alguns Estaduais de imediato. Muitas decisões judiciais, inclusive, vêm 
condicionando a medida liminar para diferir o recolhimento à manutenção dos empregos.

A busca pela liminar coloca o Gestor em posição de maior segurança para a adoção das 
medidas de gestão mais assertivas que pretenda implementar, sempre em busca de 
eciência e sobrevivência do negócio.

Sabemos das medidas adotadas pelo Governo Federal que diferiu o recolhimento 
da PIS/COFINS e contribuições previdenciárias, porem outros tributos como o 
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, o Imposto sobre Produtos 
Industrializados – IPI e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido – CSLL não sofreram 
nenhuma mitigação.

O mesmo se aplica aos ICMS, ISS e demais tributos Estaduais e Municipais.
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MAPEAMENTO ESQUEMÁTICO DAS PRINCIPAIS 
MEDIDAS TRIBUTÁRIAS E FISCAIS IMPLANTADAS 
DURANTE COVID-19:

Diferimento (prorrogação do prazo para recolhimento) 
de TODOS os tributos Federais que compõem o SIMPLES 
Nacional referente aos períodos de apuração de março, 
abril e maio de 2020 para outubro, novembro e 
dezembro de 2020, respectivamente. Os tributos 
envolvidos neste diferimento são: I - Imposto sobre a 
Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ; II - Imposto sobre 
Produtos Industrializados - IPI; III - Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido - CSLL; IV - Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social - COFINS; V - 
Contribuição para o PIS/Pasep; VI - Contribuição 
Patronal Previdenciária – CPP; Imposto sobre a 
Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS e Imposto 
Sobre Serviços – ISS.

Diferimento aplicável ao Micro Empreendedor Individual 
– MEI, postergando o recolhimento dos R$ 45,65 
(quarenta e cinco Reais e sessenta e cinco centavos) xos 
mensais para as mesmas datas aplicáveis ao SIMPLES 
Nacional.

Resolução Conselho 
Gestor do SIMPLES 
Nacional n. 152 e 

153/2020.

MEDIDA LEGAL
QUE DISCIPLINA.

EFEITO LEGAL

Resolução Conselho 
Gestor do SIMPLES 

Nacional n. 152 e 153 
e 154/2020.
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Diferimento (prorrogação do prazo para recolhimento) e 
parcelamento do recolhimento do FGTS referente às 
competência de março, abril e maio de 2020. O 
recolhimento pode ser parcelado em até seis vezes, com 
vencimento inicial para julho de 2020, sem multa ou 
correção. 

Parcelas de parcelamentos tributários de FGTS em 
andamento com vencimento entre março e maio de 
2020, ainda que não recolhidas, não impedirão a 
emissão da certidão scal.

MP 927/2020.

MEDIDA LEGAL
QUE DISCIPLINA.

EFEITO LEGAL

MP 927/2020.

Redução a zero do Imposto de Importação sobre 
produtos médico-hospitalares que sejam aplicados no 
combate do Covid-19 até 30 de setembro de 2020, bem 
como tratamento prioritário destes produtos no 
desembaraço aduaneiro. 

Resolução CAMEX n. 
17/2020

Desoneração temporária do IPI (Imposto sobre Produtos 
Industrializados) sobre produtos importados e nacionais 
destinados ao combate do Covid-19.

Decreto n. 
10.285/2020

Fica automaticamente prorrogada a validade de 
certidões Federais negativas e positivas com efeitos 
negativos, válidas em 23 de março de 2020, por 90 dias. 

Portaria Conjunta n. 
555/2020
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MEDIDA LEGAL
QUE DISCIPLINA.

EFEITO LEGAL

Ficam suspensos todos os prazos e atos processuais 
administrativos em âmbito da Receita Federal do Brasil 
de 20 de março a 29 de maio de 2020, inclusive atos de 
cobranças.

Portaria n. 543/2020

Suspensão por 90 dias em âmbito da Procuradoria Geral 
da Fazenda Nacional – PGFN, os prazos em curso em 16 
de março de 2020: I – impugnações e recursos; II – 
manifestações de inconformidade relativos a exclusão 
do PERT; III – oferta antecipada de garantias em 
execução scal e Pedido de Revisão de Dívida Inscrita;

Portaria n. 7.821/2020

Suspensão dos seguintes atos de cobrança, por 90 dias: I 
– apresentação a protesto de certidões de dívida ativa; II 
–  I n s tau ração  de  novos  Proced imen tos  de 
Reconhecimento de Responsabilidade – PARR;

Portaria n. 7.821/2021

Suspensão por 90 dias de procedimentos de início de 
exclusão de contr ibuintes de parcelamentos 
administrados pela PGFN por inadimplência de 
parcelas;

Portaria n. 7.821/2022

Autoriza a transação extraordinária na cobrança da 
dívida ativa da União com facilidades e descontos. 

MP 899/2019 (PLP 
20/2020 em fase de 

sanção presidencial no 
fechamento desta 

edição).
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MEDIDA LEGAL
QUE DISCIPLINA.

EFEITO LEGAL

CARF - Suspensão dos prazos processuais nos processos 
administrativos tramitando em âmbito do Conselho até 
30 de abril de 2020.

Portaria n. 8.112/2020

Isenção do ICMS incidente sobre as operações internas 
com produtos destinados a órgãos da Administração 
Pública Estadual Direta e suas Fundações e Autarquias 
até 30 de setembro de 2020, quando tais produtos 
sejam aplicados no combate e enfrentamento do Covid-
19.

Decreto n. 
19.568/2020

Suspensão do atendimento presencial na SEFAZ Bahia, o 
que inviabiliza o cumprimento de prazos processuais 
administrat ivos, salvo aqueles que tramitem 
eletronicamente. 

Decreto n. 
19.549/2020

Suspensão do atendimento presencial na SEFAZ 
Salvador e dos prazos processuais administrativos até 
3 0 / 0 4 / 2 0 2 0 ,  s a l v o  a q u e l e s  q u e  t r a m i t e m 
eletronicamente. 

Decreto n. 
32.268/2020; Portaria 
Conjunta n. 20/2020

Redução em 50% das contribuições destinadas ao 
Sistema “S” (Sesi; Senai; Sesc; Senac; Sest; Senat; Senar; 
e Sescoop).

MP 932/2020
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MEDIDA LEGAL
QUE DISCIPLINA.

EFEITO LEGAL

Diferimento das contribuições previdenciárias me março 
e abril para julho e setembro, respectivamente. 

Portaria ME n. 
139/2020

Prorrogação da entrega da Declaração de Débitos e 
Créditos Tributários Federais (DCTF) e da Escrituração 
Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/Pasep, da 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade 
Social (Cons) e da Contribuição Previdenciária sobre a 
Receita (EFD-Contribuições)

IN RFB n. 1.932/2020

Prorrogação da entrega da Declaração de Imposto de 
Renda da Pessoa Física de 30 de abril para 30 de 
junho/2020.

IN RFB n. 1.924/2020 

Desoneração da “ajuda compensatória mensal” 
aplicável em qualquer hipótese de redução de jornada e 
suspensão do contrato de trabalho, bem como aquela de 
30% obrigatória às empresas com faturamento acima de 
R$ 4.8MM/ano.

MP 936/2020
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ASPECTOS TRIBUTÁRIOS:                                               
Daniel Moreno Castillo

Sócio do Lapa Góes e Góes e coordenador 
do núcleo tributário do Escritório.


