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contra a pandemia



Este conteúdo tem por objetivo informar o público ao qual
é destinado, não possuindo cunho comercial.
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Introdução
A preocupação com os efeitos
econômicos da pandemia de
Covid-19 é tão legítima quanto
aquela relativa aos reflexos da
rápida propagação do vírus para a
saúde e o bem-estar da população
em geral.
As medidas oficiais até o momento
determinadas, tanto em âmbito
federal quanto em âmbitos
estadual e municipal, para o
combate à velocidade de contágio
do coronavírus apresentam claros
impactos na capacidade de
geração de receitas das pessoas e
empresas, o que faz surgir
indagações sobre como ficarão as
obrigações fiscais e tributárias
diante da iminente diminuição de
capacidade contributiva para uma
parcela importante do mercado..

Pensando nisso, o escritório
HMLaw - Henrique Mello
Advocacia Tributária - traz este
conteúdo informativo, explicando
os efeitos tributários das
estratégias oficiais de resposta à
pandemia, atualizado diariamente
com as notícias mais relevantes
para a área.
 
Nos colocamos à disposição para
maiores esclarecimentos.
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PRORROGAÇÃODE VENCIMENTOS
DE TRIBUTOS FEDERAIS - PORTARIA MF Nº 12/2012
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Contribuintes estabelecidos em municípios que fazem parte de Estados onde
houve decretação oficial de calamidade pública em razão da pandemia de Covid-19 (a
exemplo de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul) têm direito à
prorrogação do vencimento de tributos federais para o último dia útil do 3º mês
subsequente.
A previsão está na Portaria do Ministério da Fazenda nº 12, de 24 de janeiro de
2012. Nela está dito, também, que os tributos cujos prazos de pagamento serão
prorrogados serão aqueles do mês da ocorrência do evento que ensejou a decretação do
estado de calamidade pública e os do mês seguinte.
Valores eventualmente já recolhidos não podem ser objetos de pedido de restituição.
A prorrogação de vencimentos se aplica a débitos parcelados junto à Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN) e à Receita Federal do Brasil (RFB).
Pelo mesmo período (três meses), a Portaria MF nº 12/2012 determina a suspensão de
prazos para a prática de atos processuais.
A aplicação da Portaria em questão, porém, não é automática. Seu artigo 3º prevê que a
RFB e a PGFN devem expedir atos necessários à implementação da medida, prevendo
quais são os municípios abrangidos pela prorrogação dos vencimentos.
Por isso, diante do cenário emergencial trazido pela pandemia de Covid-19, os
contribuintes que estejam em municípios de estados onde já se decretou calamidade
pública têm direito a procurar o auxílio do Poder Judiciário em busca de decisão que
obrigue a observância dos termos da Portaria, ainda que RFB e PGFN não expeçam os
atos de implementação necessários.



SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DE OBRIGAÇÕES 
ACESSÓRIAS FEDERAIS

04

A Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil (RFB) nº 1.243, de 25 de
janeiro de 2012, prevê que os sujeitos passivos domiciliados em municípios
abrangidos por estados que decretarem calamidade pública terão o benefício
da prorrogação de prazos para o cumprimento de obrigações acessórias
em âmbito federal, concernentes aos tributos administrados pela RFB. A
prorrogação é para o último dia útil do 3º mês subsequente aos meses em
que referidas obrigações eram exigíveis. Aplica-se ao mês da ocorrência do
evento que ensejou a decretação do estado de calamidade pública e ao mês
subsequente.
A mesma Instrução Normativa determina o cancelamento de multas por
atraso na entrega de declarações, demonstrativos e documentos, aplicadas
aos sujeitos domiciliados nos municípios em estado de calamidade pública,
com entrega prevista para o mês da ocorrência do evento que ensejou a
decretação oficial e, também, para o mês subsequente, desde que as
obrigações acessórias sejam cumpridas dentro do prazo de prorrogação
(último dia útil do 3º mês subsequente).
Ou seja, na prática, todas as obrigações acessórias federais de
contribuintes domiciliados em municípios localizados em estados que
decretaram calamidade pública em razão da pandemia de Covid-19 (a exemplo
de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul), estão com
prazos prorrogados (inclusive a entrega de declarações de imposto
sobre a renda).



PRORROGAÇÃO DE CERTIDÕES

Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 555/2020 – Receita Federal do
Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional determinam a
prorrogação, por 90 (noventa) dias, de todas as certidões de
regularidade fiscal válidas na data de publicação da Portaria (ou
seja, 24.03.2020). A prorrogação se aplica tanto às CND
(Certidões Negativas de Débitos relativos a Créditos Tributários
Federais e à Dívida Ativa da União), quanto às CPEND
(Certidões Positivas com Efeitos de Negativa de Débitos
relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da
União).
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séptico, à base de álcool etílico 70%,
contendo, entre outros, umectantes,
espessante e regulador de pH, próprio
para higienização das mãos; vestuário e
seus acessórios de proteção, de
plástico; presilha plástica para máscara
de proteção individual, própria para
prender o tirante de fixação na cabeça
do usuário; clip nasal plástico, próprio
para máscara de proteção individual;
clip nasal e grampos metálicos em ferro
ou aço, próprio para máscara de
proteção individual; óculos de
segurança; viseiras de segurança;
aparelhos de eletrodiagnóstico para
controle da saturação da hemoglobina
pelo oxigênio no sangue arterial,
denominados oxímetros; cateteres de
poli (cloreto de vinila), para
termodiluição; tubo laríngeo, de plástico,
próprio para procedimentos anestésicos
ou cirúrgicos de rotina, com ventilação
espontânea e/ou controlada; aparelhos
de ozonoterapia, de oxigenoterapia, de
aerossolterapia, aparelhos respiratórios
de reanimação e outros aparelhos de
terapia respiratória; máscaras de
proteção e escudos faciais, contra
materiais potencialmente infecciosos. 

    Decreto nº 10.285/20 – Reduz a
zero a alíquota do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) até
30 de setembro de 2020. A
redução atinge álcool etílico com
um teor alcoólico, em volume,
igual ou superior a 70 % vol,
impróprio para consumo humano;
desinfetantes em formas ou
embalagens exclusivamente para
uso direto em aplicações
domissanitárias, que contenham
bromometano (brometo de metila)
ou bromoclorometano, exceto
aqueles classificados no Ex 01;
outros desinfetantes em formas
ou embalagens exclusivamente
para uso direto em aplicações
domissanitárias, exceto aqueles
classificados no Ex 01; gel antis-

ALÍQUOTA ZERO DE IPI
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DIFERIMENTO DO FGTS
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            Medida Provisória nº
927/20 – Dentre as previsões
sobre como se darão as relações
de trabalho em tempos de
pandemia de coronavírus, a
Medida Provisória em questão
determina o diferimento do
recolhimento do FGTS referente
às competências de março, abril e
maio de 2020. De acordo com a
MP, os empregadores poderão
usufruir do diferimento
independentemente do número
de empregados, do regime de
tributação, da natureza jurídica, do
ramo de atividade econômica e da
adesão prévia. O recolhimento do
FGTS diferido poderá ser
parcelado em até seis parcelas,
com vencimento para o sétimo dia
de cada mês, a partir de julho de
2020, sem a incidência de
atualização monetária, de multas e
de demais encargos. Os
empregadores deverão realizar
declaração das informações até 20
de junho de 2020 para poderem
usufruir da possibilidade de
pagamento parcelado.

A declaração realizada será
reconhecimento e confissão de
débito, podendo ser encaminhada
diretamente para cobrança em
caso de inadimplemento. Valores
não declarados estarão sujeitos a
multa e encargos. No caso de
rescisão do contrato de trabalho,
resolve-se o diferimento, devendo
o empregador recolher os valores
sem multa nem encargos,
antecipando-se o prazo das
parcelas vincendas. A MP também
determina a suspensão, por 120
dias, do prazo prescricional do
FGTS cujo recolhimento foi
diferido. Por fim, destaque-se que
os certificados de regularidade do
FGTS serão prorrogados por
noventa dias.
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CONTRIBUIÇÕES AO "SISTEMA S"

A Medida Provisória nº 932, de 31 de
março de 2020, diminuiu as alíquotas
das contribuições aos serviços sociais
autônomos. A redução vale em
caráter excepcional e temporário,
mais especificamente até 30 de junho
de 2020.
SESCOOP foi reduzida para 1,25%;
SESI, SESC, SEST para 0,75%;
SENAC, SENAI e SENAT para 0,5%;
SENAR para 1,25% da contribuição
sobre a folha de pagamentos; 0,125%
da contribuição sobre receita de
comercialização no caso de produtor
pessoa jurídica e agroindústria; 

0,10% da contribuição sobre receita
de comercialização no caso de
produtor pessoa física e segurado
especial.
O valor de retribuição pelas
atividades de cobrança e
arrecadação fica aumentado para 7%
do montante arrecadado para SESI,
SENAI, SESC, SENAC, SEST, SENAT,
SENAR e SESCOOP (era 3,5%).
Por fim, o adicional ao SEBRAE passa
a ter 50% de sua arrecadação
destinado ao Fundo de Aval às Micro
e Pequenas empresas, até 30 de
junho de 2020.

       Instrução Normativa nº 1.927/2020 – Simplifica e agiliza o despacho
aduaneiro de mercadorias importadas destinadas ao combate da
Covid-19. Inclusão de OEA (Operador Econômico Autorizado) em rito
mais simplificado de importação. Lista de produtos médico-
hospitalares com despacho simplificado:
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?
visao=anotado&idAto=107785.

DESPACHO ADUANEIRO E IMPORTAÇÃO
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TRANSAÇÃO EXTRAORDINÁRIA
Visando a auxiliar os devedores inscritos em dívida ativa da União a superar os
efeitos deletérios que a pandemia do covid-19 (coronavírus), fatalmente,
causará na capacidade de geração de resultados por parte dos contribuintes, a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) editou a Portaria nº 7.820 de 18
de março de 2020, estabelecendo condições para a realização de transações
extraordinárias na cobrança das dívidas.Os devedores devem aderir à proposta
da PGFN, através da plataforma REGULARIZE (www.regularize.pgfn.gov.br).
Referida proposta envolve o pagamento de entrada de 1% do total do débito a
ser transacionado, dividido em três parcelas iguais e sucessivas; o parcelamento
do restante em 81 (oitenta e uma) parcelas ou, no caso de pessoa natural,
empresário individual, ME e EPP, em 97 (noventa e sete) parcelas; pagamento da
primeira parcela do parcelamento mencionado previsto para o último dia do
mês de junho de 2020.O prazo concedido para parcelamento se altera para 57
(cinquenta e sete) meses quando o débito se referir a contribuições sociais
previstas no artigo 195, I,  a  (INSS-Empresa),  e II (INSS-Empregado), da
Constituição Federal.Para aderir à proposta de transação extraordinária de
débitos que já estão sendo discutidos judicialmente, os devedores terão que
apresentar desistências de ações, impugnações ou recursos relativos aos
créditos transacionados e pedidos de extinção dos respectivos processos.A
adesão não significará baixa de gravames como arrolamento de bens, medida
cautelar fiscal, garantias prestadas administrativamente, garantias prestadas em
ações judiciais. Os bens penhorados poderão ser objeto de alienação por
iniciativa  particular, para fins de amortização da dívida ou liquidação do saldo
devedor.Parcelamentos anteriores à transação, eventualmente existentes,
deverão ser objeto de pedidos de desistência e, nesse caso, a entrada será
equivalente a 2% do total do débito ainda faltante.O prazo para adesão, ao
menos inicialmente, é até 25 de março de 2020.



    Resolução Comitê Gestor do Simples Nacional
(CGSN) nº 152/2020 – Prorroga o prazo para
pagamento dos tributos federais no âmbito do
SIMPLES Nacional. Períodos de apuração março, abril e
maio de 2020, vencerão, respectivamente, em outubro,
novembro e dezembro de 2020. Será publicado Ato
Declaratório Executivo nos próximos dias com as
orientações quanto à operacionalização.
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SIMPLES NACIONAL
Prorrogados prazos para cumprimento de obrigações

principais (federais) e acessórias.

    Resolução CGSN nº 153/2020 – Prorroga para 30 de
junho de 2020 o prazo para entrega da Declaração
de Informações Socieconômicas e Fiscais (DEFIS) e da
Declaração Anual Simplificada do Microeempreendor
Individual (DAS-SIMEI), ambas referentes ao ano-
calendário.
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SUSPENSÃO DE PRAZOS PGFN

Através da Portaria nº 7.821, de 18 de março de 2020, o
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, após autorização
do Ministério da Economia, suspendeu por 90 (noventa)
dias:- os prazos para apresentação de impugnações e
recursos nos procedimentos administrativos de
reconhecimento de responsabilidade (PARR);- os prazos
para apresentação de manifestações de inconformidade
e recursos no âmbito dos processos de exclusão do
programa especial de regularização tributária (PERT);- os
prazos para oferta antecipada de garantia em processos
de execução fiscal;- os prazos para apresentações de
pedidos de revisão de dívidas inscritas (PRDI) e
respectivos recursos;- o envio de débitos inscritos em
dívida ativa para protesto;- a instauração de novos
procedimentos administrativos de reconhecimento de
responsabilidade (PARR);- o início de novos
procedimentos de exclusão de contribuintes de
parcelamentos administrados pela PGFN, por
inadimplência de parcelas;- o atendimento presencial a
contribuintes e advogados, sendo que o deslocamento
dos mesmos até as unidades da PGFN deve se dar em
situações excepcionais e após prévio agendamento.

Reconhecendo os impactos financeiros
e econômicos que a pandemia do
Covid-19 (coronavírus) traz aos
contribuintes dos tributos estaduais, o
Governo do Estado de São Paulo
anunciou que, a partir do primeiro dia
de abril de 2020, o envio de débitos
inscritos em dívida ativa para cartórios
de protesto será suspenso pelo prazo
de 03 (três) meses.O protesto de
certidões de dívida ativa – estratégia de
cobrança permitida por lei, de acordo
com o Supremo Tribunal Federal (Ação
Direta de Inconstitucionalidade nº 5135)
–, como se sabe, causa dificuldades nas
negociações com fornecedores e
clientes, na obtenção de crédito junto
ao mercado financeiro, e, geralmente,
força os devedores de tributos a quitar
ou parcelar suas dívidas sem discutir a
validade das cobranças.A suspensão de
protestos de certidões de dívida ativa,
desse modo, é medida que agrada e,
somada a outras soluções a serem
apresentadas do ponto de vista
tributário nesse momento de
pandemia, deve ajudar os contribuintes
a se organizar para o que está por vir.

SUSPENSÃO DE PRAZOS PGE

Portaria RFB nº 543/20 – Suspende até 29 de
maio os prazos para prática de atos
processuais na Receita Federal do Brasil; a
emissão eletrônica de cobranças de débitos
tributários; a notificação de lançamento da
malha fiscal de pessoas físicas; o
procedimento de exclusão de parcelamentos
por inadimplência; o registro de pendências
em CPF por falta de declaração; o registro de
inaptidão de CNPJ por falta de declaração; a
emissão eletrônica de decisões em
PER/DCOMP. Referida suspensão pode ser
prorrogada enquanto perdurar o estado de
emergência de saúde pública decorrente da
pandemia de Covid-19. Também prevê que só
haverá atendimento presencial nas Unidades
da RFB nos casos de parcelamentos e
reparcelamentos não disponíveis na internet;
procuração RFB; cópia de documentos
relativos a DIRPF e DIRF-beneficiário;
regularização de CPF; protocolos referentes a
análises de CND, retificações de pagamento e
CNPJ.

SUSPENSÃO DE PRAZOS RFB



SUSPENSÃO DE PRAZOS TRIBUNAIS

JUDICIÁRIO

CARFTIT/SP

A Resolução CNJ nº 313/20 suspende, até
30 de abril de 2020, os prazos processuais
em todo o país. A suspensão prevista não
obsta a prática de ato processual
necessário à preservação de direitos e de
natureza urgente. Além disso, também não
se aplica a prazos em curso no âmbito do
Supremo Tribunal Federal e do Tribunal
Superior Eleitoral.

Portaria nº 8.112/20 determina a
suspensão de prazos processuais no
âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) até 30 de abril de
2020.

Ato TIT/SP nº 02/20 suspende sessões de
julgamento até 30 de abril de 2020 e,
também, o envio de novas intimações para
processos em trâmite no contencioso
estadual paulista. Os prazos em
andamento, porém, não foram suspensos
pelo Tribunal de Impostos e Taxas de São
Paulo.
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QUEM SOMOS

Nosso escritório se destaca pela dedicação exclusiva à advocacia tributária, proporcionando aos clientes
uma prestação de serviços de excelência na resolução de questões tributárias de alta
complexidade.

Atuamos oferecendo serviços especializados em Direito Tributário das seguintes formas:
 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL - Atuamos na defesa dos interesses de nossos
clientes defendendo-os tanto na via administrativa de todos os entes tributantes (federal, estadual e
municipal), quanto na via judicial, seja em casos de autos de infração ou em casos de ações judiciais
como execução fiscal, ação anulatória de débitos fiscais, mandados de segurança, etc. Possuímos
destacada atuação perante tribunais administrativos como CARF (Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais) e TIT (Tribunal de Impostos e Taxas), bem como perante Tribunais Superiores a
exemplo de STJ (Superior Tribunal de Justiça) e STF (Supremo Tribunal Federal).
 
CONSULTIVO E PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO - Nosso escritório também se dedica à elaboração
de pareceres e opiniões legais visando a auxiliar nas corretas interpretação e aplicação da legislação
tributária, que é complexa e sempre cambiante. Ainda no âmbito preventivo, faz parte de nossa
atuação a construção de estruturas empresariais voltadas à redução lícita da carga tributária e à
proteção patrimonial de pessoas físicas e jurídicas.
 
REPRESENTAÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - Realizamos junto à
Receita Federal do Brasil, às Secretarias de Fazenda dos Estados e às Administrações Tributárias
municipais, pedidos de compensação e restituição de tributos, organização de pendências fiscais
para obtenção de Certidões Negativas de Débitos (CND), apresentação de consultas junto aos órgãos
de arrecadação, requerimentos de regimes especiais, concessões de benefícios fiscais,
aproveitamento de incentivos fiscais, apropriação e utilização de créditos tributários. Também faz
parte de nossos serviços o acompanhamento de fiscalizações em geral, auxiliando no atendimento
aos auditores-fiscais e na produção de respostas às intimações e notificações recebidas.
 

SEGMENTAÇÃO - As formas de atuação tributária especializada acima descritas são aplicadas
com foco na:

TRIBUTAÇÃO EM GERAL – aplicável a todos os ramos de atuação da indústria, do comércio e
da prestação de serviços.
TRIBUTAÇÃO DA SAÚDE  – aplicável especificamente a empresas e profissionais da área da
saúde, como clínicas médicas, hospitais, hospitais-dia, consultórios, etc.
TRIBUTAÇÃO DO AGRONEGÓCIO  – aplicável especificamente a empresas voltadas à
agroindústria e ao agronegócio, como usinas de cana-de-açúcar, cooperativas agroindustriais,
atividades extrativo-vegetais e pecuária em geral.
TRIBUTAÇÃO DA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA – aplicável especificamente a empresas que
atuem na incorporação de imóveis voltados à construção de  condomínios residenciais e
comerciais.
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Nossa equipe é formada por profissionais respeitados, de sólida formação técnica e com relevante
experiência acadêmica e profissional em renomadas universidades e escritórios, estando, todos, sempre
atualizados em relação às mais importantes discussões jurídicas.
 

Henrique Mello  – Advogado tributarista; Juiz do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São
Paulo (TIT/SP); Doutor em Direito Econômico, Financeiro e Tributário pela Universidade de São Paulo
(USP); Mestre em Direito    pela  Università degli Studi di Genova  (Itália); Coordenador do Instituto
Brasileiro de Estudos Tributários – IBET – em São José do Rio Preto; Pós-Graduado  lato sensu  em
Direito Tributário pelo IBET/SP (2009); Extensão em Tributação de Valor Agregado (Value-Added
Taxation) pela Universidade Católica de Lisboa (Portugal); Extensão em Tributação do Agronegócio
pelo INEJE; Professor do curso de Pós-Graduação em Direito Tributário do IBET/SP.
 
Marcelo Signorini  – Advogado tributarista; Mestre em Direito Econômico, Financeiro e Tributário
pela Universidade de São Paulo (USP); Pós-Graduado lato sensu em Direito Tributário pelo Instituto
Brasileiro de Estudos Tributários – IBET/SP; Pós-Graduado  lato sensu  em Direito Empresarial e
Tributário pela UNIRP; Professor do curso de Pós-Graduação em Direito Tributário do IBET/SP;
Professor de Graduação na Universidade Paulista (UNIP) e na UNIRP; Associado ao Instituto Brasileiro
de Direito Tributário (IBDT).
 
Roberta França Porto  – Advogada tributarista; Mestranda em direito tributário pelo IBET/SP;
Professora do Curso de Especialização em Direito Tributário do IBET; Especialista em Direito
Tributário (Pós-Graduada  lato sensu) pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários – IBET/SP;
Extensão em Planejamento Tributário pelo IBET.
 
Gabriel Joaquim Campos Costa – Advogado tributarista; Pós-Graduado em Direito Tributário pelo
Instituto Brasileiro de Estudos Tributários – IBET; Extensão em Contabilidade Tributária pelo IBET;
Graduado pela Univem.
 
Ramiz Sabbag Junior – Advogado tributarista; Pós-Graduado lato sensu em Direito Tributário pelo
Instituto Brasileiro de Estudos Tributários – IBET/SP; Extensão em Contabilidade Tributária pelo IBET;
Graduado pela Universidade Paulista.
 
João Olmos – Advogado tributarista; Pós-Graduando lato sensu em Direito Tributário pelo Instituto
Brasileiro de Estudos Tributários – IBET/SP; Graduado pelo Centro Universitário de Rio Preto.

Rua Doutor Raul Silva, 1083, Nova Redentora, 15090-035,
São José do Rio Preto – SP

+ 55 17 32343837 – contato@hmlaw.com.br
www.hmlaw.com.br

@hmlawadv

QUEM SOMOS
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