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MEDIDAS TRIBUTÁRIAS PARA O
ENFRENTAMENTO DA CRISE GERADA PELO

COVID-19
Informativo - Salvador Advogados 

Por Jaqueline Sá

Estamos acompanhando as medidas que vêm sendo anunciadas e

regulamentadas pelos Governos Federal, estaduais e municipais onde estão

localizadas as sedes/filiais de nossos clientes, em especial São Paulo.

 

Além das medidas que vierem a ser implementadas, a legislação já permite

a compensação tributária entre quaisquer tributos federais, parcelamentos,

transação tributária (novidades na Portaria PGFN nº 7.820), oportunidade

de dar bens imóveis em pagamento de dívida, além de programas especiais

de parcelamento, todos instrumentos à disposição do contribuinte para seu

planejamento.
 

ORIENTAÇÕES PARA ENFRENTAR A CRISE 

Entenda o que sua empresa
precisa fazer

O MOMENTO É DE
APREENSÃO, MAS NÃO
DE DESESPERO.



As teses tributárias aplicadas na prática

A implementação de teses

tributárias e previdenciárias

também pode aliviar o

fluxo de caixa, através da

obtenção de tutela

antecipada para obstar o

pagamento de

contribuições

previdenciária sobre verbas

trabalhistas de natureza

indenizatória, vale-

alimentação, vale-

transporte e gastos de plano

de saúde em

coparticipação, entre outras

oportunidades judiciais que

possibilitam a repetição do

indébito tributário (a

devolução do que foi pago

indevidamente).

ALIVIAR O FLUXO DE CAIXA

De qualquer forma, ainda

que não sejam instituídas

todas as medidas abaixo

listadas, o Direito brasileiro

tolera o não cumprimento

de obrigações por “força

maior” (artigo 393,

parágrafo único, do CC/02)

como “fato necessário,

cujos efeitos não era

possível evitar ou impedir”. 

 

Contribuintes que não

pagarem tributos ou

cumprirem obrigações

acessórias por “força maior”

não podem ser punidos

com cobrança de multas e

juros, com exceção dos

tributos retidos na fonte

(INSS, IRRF e FGTS) e o

ICMS declarado e não pago,

sob pena de cometimento,

em tese, de apropriação

indébita tributária.

Contribuintes que
não pagarem
tributos ou
cumprirem
obrigações

acessórias por
“força maior” não

podem ser punidos
com cobrança de

multas e juros,



No Estado de Estado de São Paulo,

proprietários de 129 estabelecimentos

comerciais de bares, restaurantes e casas

de shows situados na cidade de São Paulo

enviaram carta aberta ao governador de

São Paulo e ao prefeito Bruno Covas,

solicitando a suspensão do vencimento

de todas as dívidas e parcelamentos de

tributos estaduais e municipais por igual

período (Fonte: Folha de S.Paulo). Com a

moratória, as empresas ganhariam mais

tempo para pagar os tributos e cumprir

as obrigações acessórias sem sofrer

penalidades.

ATUALMENTE, SOMENTE O
GOVERNO FEDERAL VEM
ADOTANDO MEDIDAS EFETIVAS
NA ÁREA TRIBUTÁRIA/FISCAL

Quanto ao Município de São Paulo, foi

publicada a Lei nº 17.324/2020, que prevê

o uso de métodos adequados de solução

de conflitos no município de São Paulo,

espelhada na MP Especificamente em MP

899/2019, que previu transação em

matéria tributária federal. O instituto está

previsto nos artigos 8º a 23 da lei, em três

modalidades: proposta individual ou por

adesão na cobrança da dívida ativa,

adesão nos demais casos de contencioso

judicial ou administrativo tributário e

adesão no contencioso administrativo

tributário de baixo valor.



ABAIXO, LISTAMOS AS MEDIDAS
JÁ REGULAMENTADAS PELO
GOVERNO FEDERAL E AS QUE
ESTÃO EM ANÁLISE PELAS TRÊS
ESFERAS DE GOVERNO.
MEDIDAS JÁ REGULAMENTADAS

ATOS EMENTAS OBS

Decreto nº 10.285, de
20.3.2020 Publicado no

DOU de 20.3.2020 - Edição
extra - G

Reduz temporariamente as
alíquotas do Imposto sobre
Produtos Industrializados -

IPI incidentes sobre os
produtos que menciona.

Álcool etílico,
Desinfetantes, Gel

antisséptico, Vestuário e
seus acessórios de

proteção, de plástico,
Aparelhos de

eletrodiagnóstico, etc

Resolução nº 17, de
17.3.2020 Publicado no

DOU de 18.03.2020

Concede redução
temporária da alíquota do
Imposto de Importação ao

amparo do artigo 50, alínea
d, do Tratado de

Montevidéu de 1980,
internalizado pelo Decreto
Legislativo nº 66, de 16 de
novembro de 1981, tendo

por objetivo facilitar o
combate à pandemia do

Corona Vírus / Covid-19.

Álcool etílico,
Desinfetantes, Gel

antisséptico, Vestuário e
seus acessórios de

proteção, de plástico,
Aparelhos de

eletrodiagnóstico, etc



PRORROGAÇÃO DO
PRAZO DE PAGAMENTO

DOS TRIBUTOS
FEDERAIS NO SIMPLES

NACIONAL (PIS/COFINS,
IPI, IRPRJ, CSLL, CPP):

Alteração do vencimento
de abril para outubro e

meses seguintes
 Obs:  prorrogação do
prazo a que se refere o

caput não implica direito à
restituição de quantias

eventualmente já
recolhidas. Obs:

 prorrogação do prazo a
que se refere o caput não

implica direito à
restituição de quantias

eventualmente já
recolhidas

Resolução 152 do Comitê
Gestor, D.O.U 18/03/2020

- Edição Extra

(a) os prazos de defesa dos
contribuintes nos
processos administrativos
de cobrança da dívida
ativa da União;
 b) o encaminhamento de
Certidões de Dívida Ativa
para protesto
extrajudicial; 
c) a instauração de novos
procedimentos de
cobrança e
responsabilização de
contribuintes; e 
d) os procedimentos de
rescisão de parcelamentos
por inadimplência; e 

Autorizou a Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional
(PGFN): 
(i) suspender por até noventa
dias: 

(ii) oferecer proposta de
transação para pessoas
naturais, microempresas ou
empresas de pequeno porte.

A PGFN editou as Portarias
7.820 e 7.821 que
estabelecem,
respectivamente, as
condições para transação
extraordinária na cobrança
da dívida ativa da União; e
suspensão, por noventa
dias, de prazos no âmbito
desse Órgão.
Nota SEI nº 3/2020 da
PGFN estabeleceu que os
prazos para impugnação ao
Procedimento
Administrativo de
Reconhecimento de
Responsabilidade (PARR),
de exclusão do PERT e
apresentação de pedido de
revisão de dívida inscrita
(PRDI) serão prorrogados
por 15 dias. A geração de
novas cartas de cobrança
ficará suspensa até o final
do mês de março.

MEDIDAS JÁ REGULAMENTADAS

EMENTAS

Portaria 103 do Ministério
da Economia

ATOS OBS



Disciplina o atendimento ao
contribuinte no âmbito das

unidades da Secretaria
Especial da Receita Federal
do Brasil na 8ª Região Fiscal

para o enfrentamento da
emergência de saúde pública

de importância
internacional decorrente do

coronavírus (COVID-19).

Redução a zero das alíquotas
de importação para produtos
de uso médico-hospitalar até

o final do ano

Resolução CAMEX nº
17/2020

Suspende, por motivo de
força maior, os prazos para a
prática de atos processuais
no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos
Fiscais.

Portaria nº 8.112/2020 -
CARF

Suspende, até 30 de abril
de 2020, os prazos para a
prática de atos processuais
no âmbito do CARF.

Portaria SRRF08 Nº
333/2020

Os serviços relativos a
pessoas físicas e jurídicas,
em todas as unidades de

atendimento presencial da
8ª Região Fiscal, poderão

feitos por envelopamento ou
via e-mail corporativo.

MEDIDAS JÁ REGULAMENTADAS

ATOS EMENTAS OBS



MEDIDAS ANUNCIADAS E AINDA NÃO REGULAMENTADAS

Ainda, com o objetivo de reduzir os
impactos negativos no fluxo de caixa
das empresas, o Governo Federal
anunciou que irá adotar outras
medidas, tais como:

Diferimento do prazo para pagamento
do FGTS por 3 meses;
Redução em 50% nas contribuições ao
“Sistema S”;
Desoneração temporária de IPI para
bens importados que sejam necessários
ao combate à COVID-19;
Desoneração temporária de IPI para
bens nacionais que sejam necessários ao
combate à COVID-19.



SOLICITAÇÕES FEITAS POR ÓRGÃOS DE CLASSE:

O Conselho Federal de Contabilidade
(CFC) solicitou à Receita Federal do Brasil
(RFB) a prorrogação dos prazos para o
cumprimento de obrigações acessórias.
 
O documento faz referência, também, ao
anúncio do Governo dos Estados Unidos
da América que prorrogou por 90 dias “o
prazo de apresentação da declaração de
imposto de renda das pessoas físicas e
jurídicas naquele país”.

CFC – OFÍCIO Nº 359/2020 CFC –
Direx

OBJETO DA SOLICITAÇÃOOBJETO DA SOLICITAÇÃO

Adiamento do prazo final para declaração
do Imposto de Renda até o fim de maio

Sindicato Nacional dos Auditores
Fiscais, Sindifisco Nacional

Prorrogação automática dos prazos de
cumprimento do Regime Aduaneiro
Especial de Admissão Temporária – 
 
Repetro-Repetro/Sped até uma data
razoável em relação à previsão do término
da pandemia do Covid-19, com base no §
4º, do artigigo 37 da in rfb 1600/15

Federação Nacional dos
Despachantes Aduaneiros –

Feaduaneiros:



SOLICITAÇÕES FEITAS POR ÓRGÃOS DE CLASSE:

Flexibilização, por parte dos Estados, para
emissão de Documentos Fiscais
Eletrônicos (NF-e, CT-e, entre outros) *
 
Suspensão das restrições existentes para a
compensação de créditos tributários, *
especialmente no que tange às
antecipações de IRPJ e CSLL, * e criação
de um fast-track para aprovação de
pedidos de restituição de créditos *
tributários.
 
Flexibilização do limite de 30% de uso de
Prejuízos Fiscais e Base de Cálculo
Negativa de CSLL.*
 
Variação Cambial – Regime de Caixa X 
Competência: Flexibilização das regras de
mudança de regime (caixa ou
competência) * no decorrer de 2020, com
especial enfoque em trimestres, e cuja
opção definitiva possa ocorrer no mês de
dezembro de 2020, para minimizar os
impactos da volatilidade do câmbio.

Grupo de Estudos Tributários
Aplicados (GETAP)

OBJETO DA SOLICITAÇÃOOBJETO DA SOLICITAÇÃO



Mais eficiência
Menos riscos
Menos burocracia
Mais  impacto nos negócios
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