
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Neste momento delicado, em que as empresas buscam 

alternativas para preservação de suas atividades empresariais e 

redução do impacto causado pelo vírus da COVID-19 em seu 

fluxo de caixa, algumas decisões devem ser tomadas. Há, todavia, 

um receio de que estas decisões possam causar consequências 

ainda maiores sob o aspecto da inadimplência. 

 

Como medidas para amparar o setor empresarial, o Governo 

Federal editou diversas normas que devem ser de conhecimento 

e, sendo necessária, ser aplicadas por parte das empresas.  

 

De fato, as medidas até o momento editadas favorecem o micro 

ou pequeno empresário, reconhecidos pela posição de maior 

vulnerabilidade nesta crise. Sem prejuízo, algumas outras 

medidas podem beneficiar a todas as empresas 

(independentemente do faturamento) e aguardamos por outros 

medidas a serem anunciadas. Atualmente, o cenário se define a 

partir das seguintes possibilidades: 

 

A Resolução nº 152, de 18 de março de 2020, prorrogou a data de 

vencimento dos tributos federais devidos no âmbito do Simples 

Nacional da seguinte maneira:  



  

 

• Período de Apuração Março de 2020, com vencimento original 

em 20 de abril de 2020, fica com vencimento para 20 de outubro 

de 2020; 

• Período de Apuração Abril de 2020, com vencimento original em 

20 de maio de 2020, fica com vencimento para 20 de novembro 

de 2020; e 

• Período de Apuração Maio de 2020, com vencimento original em 

22 de junho de 2020, fica com vencimento para 21 de dezembro 

de 2020. 

 

A prorrogação do prazo não implica direito à restituição de quantias 

eventualmente já recolhidas. 

 

DIFERIMENTO PARA RECOLHIMENTO DO FGTS 

A MP 927/2020 estabeleceu a suspensão da exigibilidade do FGTS por 

todos os empregadores, referentes às competências de março, abril e 

maio de 2020. O pagamento será parcelado, em 6 parcelas, a partir de 

julho de 2020. 

 

• Está suspensa a exigibilidade do recolhimento do FGTS pelos 

empregadores, referente às competências de março, abril e maio 

de 2020, com vencimento em abril, maio e junho de 2020, 

respectivamente. 



  

 

• O recolhimento será realizado de forma parcelada, sem incidência 

de qualquer encargo, em até 6 parcelas mensais, com 

vencimento no 7º dia de cada mês, a partir de julho de 2020.  

• Para usufruir deste diferimento, o empregador fica obrigado a 

declarar as informações à Secretaria da Receita Federal, até 20 

de junho de 2020. 

• Se houver rescisão do contrato de 

trabalho, o empregador deverá 

proceder ao recolhimento dos 

valores, sem a incidência de 

qualquer encargo, por ocasião da 

rescisão. 

 

PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL SUSPENDE 

PRAZOS E ATOS DE COBRANÇA 

 

 Foi publicada a Portaria nº 7.821/20, para suspensão por 90 dias dos 

seguintes prazos e medidas cobrança administrativa: 

• a apresentação de protestos de CDAs; 

• a instauração de procedimentos de exclusão de contribuintes de 

parcelamentos administrativos pela PGFN por inadimplência de 

parcelas. 

 



  

 

PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL 

DISCIPLINA A TRANSAÇÃO EXTRAORDINÁRIA PARA 

A COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA 

 

A transação, que deve ser optada até o dia 25/03/2020, 

está sendo implementada para os débitos inscritos em 

dívida ativa pela União exclusivamente através da 

plataforma REGULARIZE, nas seguintes condições: 

• 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; 

• O 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, 

sendo que para débitos de contribuições sociais da 

alínea "a" do inciso I e no inciso II do caput do art. 195 da 

Constituição, o prazo será de até 57 (cinquenta e sete) 

meses; 

• O 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. 

 



  

 

 

PORTARIA CONJUNTA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E 

PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL 555/2020 

PRORROGAM O PRAZO DE VALIDADE DAS CERTIDÕES DE 

REGULARIDADE FISCAL 

 

• Prorrogada por 90 dias a validade das certidões de regularidade 

fiscal no âmbito da União Federal. 

 

 

ATENÇÃO: ATÉ O MOMENTO NÃO HOUVE SUSPENSÃO DE 

QUALQUER OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA NO ÂMBITO DA RECEITA 

FEDERAL, incluindo-se as declarações de imposto de renda. 

 

 

Aline Hinterlang 

Advogada na área tributária. 

aline@hinterlang.adv.br 


