
RESUMO DAS MEDIDAS
FISCAIS E TRIBUTÁRIAS 

20 anos

DECORRENTES DO ENFRENTAMENTO
AO COVID-19.



Visando amenizar os efeitos negativos que 
as medidas de enfrentamento ao Covid-19 
têm sobre a economia nacional, diversas 
ações vêm sendo implementadas pela 
Admin i s t ração Tr ibu tár ia  Federa l . 
Compilamos, de forma resumida e didática, 
t a i s  m e d i d a s  v i s a n d o  f a c i l i t a r  o 
entendimento e acesso a todos os 
interessados. 

Questões e dúvidas mais especícas 
poderão ser tratadas diretamente com 
nosso escritório pela via do atendimento 
virtual e telefônico, momento no qual as 
peculiaridades de cada caso e aplicação 
especíca poderão ser tratadas de forma 
detida e cuidadosa. 
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ü 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. (Resolução n. 152, de 18 de 
março de 2020 – CGSN);

ü 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, conforme acima destacado (Resolução n. 152, 
de 18 de março de 2020 – CGSN);
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SIMPLES NACIONAL:



ü 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);

ü 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;
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FGTS:

SISTEMA “S”:

ü Redução das contribuições destinadas ao Sistema “S” em 
50% por três meses (norma ainda não publicada);



ü 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);

ü Desoneração temporária do IPI (Imposto sobre Produtos 
Industrializados) sobre produtos importados e nacionais 
destinados ao combate do Covid-19 (Decreto n. 
10.285/2020);
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COMÉRCIO EXTERIOR:

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

ü 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);



ü 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);
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MEDIDAS DE SUSPENSÃO DE PRAZOS
E COBRANÇAS – FEDERAL:

PORTARIA N. 7.821/2020:

ü 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;

ü 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;

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



Autoriza a transação extraordinária na cobrança da dívida 
ativa da União, conforme MP 899/2019.

ü 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;

ü 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;

ü 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;

ü Em se tratando das contribuições sociais do empregador, 
empresa ou equiparados, incidente sobre a folha de salários 
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;

ü 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;
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PORTARIA N. 7.820/2020:
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PORTARIA N. 7.820/2020:

ü 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 relat ivos aos crédi tos 
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;

ü 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;

ü 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.

Ressaltamos que o prazo para adesão encerra-se em 25 
de março de 2020, porém a MP foi convertida em lei (PLP 
02/2020 o que pode implicar na prorrogação a esta 
adesão.
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CARF – CONSELHO ADMINISTRATIVO
DE RECURSOS FISCAIS:

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

BAHIA:

ü 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);

ü Suspensão do atendimento presencial na SEFAZ Bahia, o 
que inviabiliza o cumprimento de prazos processuais 
adminis trat ivos,  salvo aqueles que tramitem 
eletronicamente (Decreto n. 19.549/2020);
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ü 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);

OUTRAS MEDIDAS ESPERADAS PELOS
CONTRIBUINTES:

ü Por outro lado, os contribuintes estão na expectativa de 
que o prazo para a entrega do imposto de renda da 
pessoa física seja estendido. Esta medida ainda não foi 
anunciada e nem possui sinalização de que ocorrerá, 
estando mantido o prazo regular para o 
cumprimento desta obrigação scal.

SALVADOR:


