
MEDIDAS FISCAIS NO 
ÂMBITO FEDERAL - COVID-19 



INTRODUÇÃO

Apresentação elaborada pela SEBA
ADVOGADOS com o objetivo de
atualização acerca das principais
medidas adotadas pelo Governo Federal
no âmbito do Direito Tributário,
objetivando atenuar os efeitos negativos
decorrentes da pandemia do COVID-19
(Coronavírus).



Medida Provisória n.º 927, de 2020

 Estabelece a suspensão da exigibilidade do
recolhimento do FGTS referente às competências
de março, abril e maio de 2020, com vencimento
em abril, maio e junho, respectivamente;

 Previsão legal aplicável a todos empregadores,
independente do número de empregados, regime
de tributação, natureza jurídica ou ramo de
atividade;

 Possibilidade de parcelamento do recolhimento
das competências de março, abril e maio de 2020,
sem incidência de multas e encargos legais, em
até seis parcelas, a partir de julho de 2020;

 Prazos dos certificados de regularidade emitidos
anteriormente à vigência da Medida Provisória
serão prorrogados por 90 (noventa) dias.

MEDIDAS ADOTADAS:

- Diferimento do FGTS



Resolução CGSN n.º 152, de 2020

Prorroga as datas dos vencimentos dos tributos
federais (IRPJ, IPI, CSLL, COFINS, PIS/PASEP e CPP),
apurados no âmbito do Simples Nacional, da
seguinte forma:

 Período de Apuração março/2020 –
Vencimento: 20/10/2020

 Período de Apuração abril/2020 – Vencimento:
20/11/2020

 Período de Apuração maio/2020 – Vencimento:
21/12/2020

Observação: A prorrogação do prazo não implica
direito à restituição de quantias recolhidas.

MEDIDAS ADOTADAS:

- Prorrogação dos vencimentos
dos tributos federais no âmbito
do Simples Nacional



Medida Provisória n.º 932, de 2020

 Reduzidas as alíquotas das contribuições aos serviços
sociais autônomos, até junho de 2020, para os
seguintes percentuais incidentes sobre a folha de
pagamento:

SENAI – 0,5%
SESI/SESC/SEST– 0,75%
SENAC/SENAI/SENAT– 0,5%
SESC – 0,75%
SESCOOP – 1,25%
SENAR – 1,25%

 A taxa de retribuição à Receita Federal do Brasil
devida pela arrecadação das contribuições será
duplicada, passando de 3,5% para 7%;

 O SEBRAE destinará, no mínimo, 50% do adicional
da contribuição recolhida para o Fundo de Aval às
Pequenas Empresas.

MEDIDAS ADOTADAS:

- Redução das alíquotas do
SISTEMA S (Terceiros)



Portaria PGFN n.º 7.821, de 2020

Suspende, por 90 dias, a partir de 16/3/2020, atos de cobrança de
dívidas da União, no âmbito da PGFN, o que abrange:

 Prazo para apresentação de impugnação e recurso em face de
decisão proferida no âmbito do Procedimento Administrativo
de Reconhecimento de Responsabilidade (PARR);

 Prazo para apresentação de inconformidade e recurso contra
decisão proferida em processo de exclusão do Programa
Especial de Regularização Tributária (PERT);

 Prazo para oferta antecipada de garantia em execução fiscal e
de apresentação de Pedido de Revisão de Dívida Inscrita (PRDI);

 Apresentação a protesto de Certidões de Dívida Ativa (CDA’s);

 Instauração de novos Procedimentos Administrativos de
Reconhecimento de Responsabilidade – PARR;

 Início de procedimentos de exclusão de contribuintes de
parcelamentos administrados pela PGFN por inadimplência de
parcelas.

MEDIDAS ADOTADAS:

- Suspensão da rescisão de
parcelamentos fiscais por
motivo de inadimplemento no
âmbito da Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN) e
outras medidas



Resolução CGSN n.º 153, de 2020

 Prorroga, até 30 de junho de 2020, o prazo para
apresentação da Declaração de Informações
Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) e da Declaração Anual
Simplificada para o Microempreendedor Individual
(DASN-Simei), referente ao ano-calendário 2019.

MEDIDAS ADOTADAS:

- Prorrogação da entrega da
DEFIS e DASN-Simei



Circular n.º 3.995, de 24 de março de 2020

 O Banco Central do Brasil (BACEN), em razão dos efeitos
causados pela pandemia do Covid-19 em nosso país e no mundo,
aprovou a nova Circular prorrogando o prazo de encerramento
da entrega da Declaração Anual de Capitais Brasileiros no
Exterior (CBE) de 6 de abril de 2020. Assim, o prazo de entrega da
CBE, que se iniciou em 15 de fevereiro de 2020, findará às 18h do
dia 1º de junho de 2020;

 Estão obrigadas a prestar a referida declaração as pessoas físicas
ou jurídicas residentes, domiciliadas ou com sede no País,
detentoras de valores de quaisquer naturezas, de ativos em
moeda, bens e direitos mantidos fora do território nacional, que
totalizem montante igual ou superior equivalente a US$
100,000.00 (cem mil dólares) na data-base de 31 de dezembro de
2019. A não apresentação da declaração, a apresentação fora do
prazo ou mesmo a apresentação com informação incorreta,
incompleta , falsa e sem documentação comprobatória, poderá
implicar pagamento de multas aplicadas pelo BACEN, no valor de
até R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

 A Declaração Trimestral também teve sua entrega alterada para
o período entre 15/6 e 15/7/2020, às 18h.

MEDIDAS ADOTADAS:

- Prorrogado o prazo de
entrega da Declaração Anual
de Capitais Brasileiros no
Exterior (CDE)



Resolução CAMEX n.º 17, de 2020 

 Estabelece alíquota zero, até 30 de setembro de 2020, do
Imposto de Importação das seguintes mercadorias de
natureza médica: álcool etílico 70%, ácidos nucleicos e
seus sais, gel antisséptico, luvas de proteção de plástico,
artigos de laboratório e farmácia, máscaras de proteção,
dentre outros produtos descritos;

 Autoriza aos órgãos de controle, licenciamento e
fiscalização das mercadorias descritas adotar tratamento
prioritário para liberação de tais mercadorias.

MEDIDAS ADOTADAS:

- Redução das alíquotas do
Imposto de Importação para
produtos médicos



Portaria PFGN n.º 7.820, de 2020, com as alterações conferidas pela 
Portaria PFGN n.º 8.457, de 2020

Estabelece condições especiais para regularização de créditos
tributários inscritos em Dívida Ativa da União (DAU), ajuizados ou
não, até a data final de vigência da Medida Provisória n.º 899, de
2019. Condições gerais de adesão:

 Adesão exclusivamente perante a plataforma REGULARIZE;

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

 Remanescente, adimplidos em até 81 parcelas, sendo até
97 parcelas em se tratando de contribuinte pessoa natural,
empresário individual, microempresa ou empresa de
pequeno porte;

 Diferimento do pagamento da primeira parcela do valor do
remanescente para o último dia útil do mês de junho de
2020.

MEDIDAS ADOTADAS:

- Renegociação extraordinária
de débitos inscritos em Dívida
Ativa da União



Medida Provisória n.º 936, de 2020 

 Redução da folha de pagamento com reflexos aos encargos sociais e
tributos (diretos e indiretos) incidentes;

 Possibilidade de inclusão em dívida ativa da União em caso de
aplicação irregular do Plano Emergencial pelo empregador;

 Poderá ocorrer o pagamento, pelo empregador, de ajuda
compensatória mensal, em decorrência da redução de jornada de
trabalho e salário ou da suspensão temporária de contrato:
• definição do valor em acordo individual pactuado ou através de

negociação coletiva;
• terá natureza indenizatória;
• não integrará a base de cálculo do imposto sobre a renda retido

na fonte ou da declaração de ajuste anual do imposto sobre a
renda da pessoa física do empregado;

• não integrará a base de cálculo da contribuição previdenciária e
dos demais tributos incidentes sobre a folha de salários;

• não integrará a base de cálculo do valor devido ao Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;

• poderá ser excluída do lucro líquido para fins de determinação
do imposto sobre a renda da pessoa jurídica e da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido das empresas tributadas pelo lucro
real.

MEDIDAS ADOTADAS:

- Institui o Programa
Emergencial de Manutenção
do Emprego e da Renda e
dispõe sobre medidas
trabalhistas complementares
para enfrentamento do estado
de calamidade pública



Deliberação CVM n.º 849, de 2020

 Prorroga em 5 (cinco) meses, a contar do término do respectivo exercício social, a
apresentação das Demonstrações Financeiras Anuais, bem como em 6 (seis) meses a
apresentação do Relatório Anual para Debenturistas, referente às companhias abertas
com exercícios sociais findos entre 31 de dezembro de 2019 e 31 de março de 2020;

 Prorroga, por 2 (dois) meses, os seguintes prazos que se encerrem ou venham a se iniciar
no exercício de 2020:

• Formulário Cadastral; Formulário de Referência; Entrega, pelo emissor nacional,
das demonstrações financeiras à CVM; Entrega do formulário de Demonstrações
Financeiras Padronizadas – DFP pelo emissor nacional; Entrega do informe sobre
o Código Brasileiro de Governança Corporativa - Companhias Abertas; Divulgação
pelo agente fiduciário das informações periódicas.

 Prorroga, por 45 (quarenta e cinco) dias, o prazo para entrega do Formulário de
Informações Trimestrais (ITR) referente ao primeiro trimestre do exercício social das
companhias com exercício social findo em 31 de dezembro de 2019;

 Prorroga, por 3 (três) meses, a entrega do Relatório de Integrantes do Sistema de
Distribuição e Consultores de Valores Mobiliários;

 Autoriza que todos os fundos de investimento regulamentados pelo CVM realizem
assembleias gerais, ordinárias ou extraordinárias, de forma virtual, ao longo do exercício
de 2020;

 Considera automaticamente aprovadas as demonstrações financeiras de todos os fundos
de investimento regulamentados pela CVM, relativas aos exercícios sociais encerrados
entre 31 de dezembro de 2019 e 31 de março de 2020, caso a assembleia virtual não seja
instalada em virtude do não comparecimento de quaisquer investidores, desde que o
relatório de auditoria correspondente não contenha opinião modificada;

 Suspende, pelo prazo de 4 (quatro) meses, a eficácia do artigo 13 da Instrução CVM n.º
476, de 16 de janeiro de 2009, quando, alternativa ou cumulativamente: (a) o adquirente
for investidor profissional; e (b) tratar-se de valor mobiliário emitido por companhia
registrada na CVM.

MEDIDAS ADOTADAS:

- Regulamentação dos prazos
para apresentação, por
companhias abertas, de
informações com vencimento
no exercício de 2020



Ministério da Economia

 A Pasta anunciou nesta quarta-feira que o prazo para
entrega da DIPF 2020 foi prorrogada por 60 (sessenta)
dias, portanto, o prazo de 30 de abril passará para 30 de
junho do corrente ano. Por causa da crise do coronavirus,
a multa por atraso só será aplicada em caso de
ultrapassado o novo prazo de 23h59 de 30 de junho.

Última notícia (1º/4/2020, às 21h):

- Prorrogação da entrega das
declarações de Imposto de
Renda de pessoas físicas 2020



POSSIBILIDADE DE INGRESSO
DE MEDIDA JUDICIAL PARA
SUSPENSÃO DOS TRIBUTOS
FEDERAIS

Muito embora ainda não tenha sido publicada
qualquer legislação que determine a prorrogação do
pagamento dos tributos federais, esta assessoria
jurídica entende como possível o ingresso de medida
judicial neste sentido;

Tal pleito tem como fundamento a Portaria n.º 12, de
20 de janeiro de 2012, diante da ocorrência de
calamidade pública que assola os grandes centros
urbanos do país – o que garantiria a suspensão
quanto ao pagamento dos tributos federais;

As consequências das ações voltadas à proteção
sanitária da população brasileira já adotadas pelo
Governo Federal – isolamento social, quarentena -,
também são argumentos plausíveis de serem
suscitados, em ação judicial que vise a suspensão
temporária do pagamento dos tributos federais.



Apresentar soluções jurídicas nos âmbitos
preventivo, consultivo e contencioso, com
ênfase nas áreas do:

• Direito Tributário
• Direito Administrativo
• Direito Civil
• Direito Societário

Diferenciando-se na busca de estratégias
jurídicas eficientes, desenvolvidas e aplicadas
ao caso concreto, tendo como premissa a
segurança jurídica (contingenciamento x
oportunidade).

NOSSO OBJETIVO:



CONTATOS:

seba@sebaadvogados.com.br

+ 55 11 3377-6600

www.sebaadvogados.com.br

Unidade de São Paulo: Avenida Paulista, n.º 91, Conjunto 903, 9º Andar,
Ed. Paulista Tower

Unidade de Brasília: SHS – Quadra 6, Bloco C, Sala 614, Edifício Complexo
Brasil XXI

Unidade de Cuiabá: Av. Historiador Rubens de Mendonça, n.º 1.756,
Conjunto 1612, Ed. SB Tower


