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Belo Horizonte/MG, 26 de Março de 2020.  

  

INFORMATIVO JURÍDICO TRIBUTÁRIO nº 01 – COVID 19 –  

IMPOSTOS FEDERAIS 

  

INTRODUÇÃO 

  

Com o avanço da COVID-19 no país, estamos passando por uma 

crise, que promove grande impacto em todos os setores, em 

especial o econômico, criando muitas dúvidas e incertezas.  

 

O sistema tributário que é parte indissociável da vida em 

sociedade, também tem diversas implicações e mudanças, 

tendo sido editados diversos atos normativos impactando no 

sistema tributário e financeiro do país.   

 

Nesta esteira, acompanhar as alterações de normas que estão 

sendo editadas pela União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios é a melhor alternativa.   

 

Neste interím o escritório CAROLINA MESQUITA E ADVOGADOS 

ASSOCIADOS, encaminha o presente informativo acerca das 

medidas que já foram implementadas, destacando que existem 

outras medidas em andamento, e, ainda, outras que estão 

sendo pleiteadas.  

 

I – EMPRESAS DO SIMPLES NACIONAL   

 

A Resolução 152 de 18/03/2020 editada pelo CGSN – Comitê 

Gestor do Simples Nacional, permite que as empresas 
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optantes pelo Simples Nacional, posterguem o pagamento do 

DAS com vencimento no dia 20 de cada mês, alterando as 

datas de vencimento para: 

 

● Período de apuração março/2020 – alterado o 

vencimento de 20/04/2020 para 20/10/2020;  

● Período de apuração abril/2020 – alterado o 

vencimento de 20/05/2020 para 20/11/2020;  

● Período de apuração maio/2020 – alterado o 

vencimento de 20/06/2020 para 21/12/2020;  

 

Ressalte-se que os demais vencimentos continuam para as 

mesmas datas, fazendo coincidir dois recolhimentos nas 

datas 20/10/2020, 20/11/2020 e 21/12/2020.  

  

II – IMPOSTO DE RENDA – EMPRESAS DO SIMPLES NACIONAL 

 

A Resolução 153 de 26/03/2020 editada pelo CGSN – Comitê 

Gestor do Simples Nacional, prorroga, excepcionalmente, 

prazos de declarações do Regime Especial Unificado de 

Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples 

Nacional), nos seguintes termos:  

 

Art. 1º O prazo para apresentação da Declaração de 

Informações Socioeconômicas e Fiscais (Defis) 

referente ao ano-calendário 2019 fica prorrogado para 

30 de junho de 2020. 

Art. 2º O prazo para apresentação da Declaração Anual 

Simplificada para o Microempreendedor Individual 
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(DASN-Simei) referente ao ano-calendário 2019 fica 

prorrogado para 30 de junho de 2020. 

 

III - DÉBITOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO  

 

O Ministério da Economia editou em 17/03/2020 a Portaria nº 

103, suspendendo, prorrogando e diferindo os atos de 

cobrança da dívida ativa da União, autorizando a 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional a praticar os 

seguintes atos:   

  

1. suspender, por até noventa dias: 

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 

2. oferecer proposta de transação por adesão 

referente a débitos inscritos em dívida ativa da 

União, mediante pagamento de entrada de, no mínimo, 

1% (um por cento) do valor total da dívida, com 

diferimento de pagamento das demais parcelas por 

noventa dias, observando-se o prazo máximo de até 

oitenta e quatro meses ou de até cem meses para 

pessoas naturais, microempresas ou empresas de 

pequeno porte, bem como as demais condições e limites 
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estabelecidos na Medida Provisória nº 899, de 16 de 

outubro de 2019. 

 

IV – REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÃO EXTRAORDINÁRIA NA COBRANÇA DA 

DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO   

 

A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional editou em 

18/03/2020 a Portaria nº 1320, através da plataforma 

“REGULARIZE” da PGFN, autorizando a transação 

extraordinária na cobrança da dívida ativa da União, nas 

seguintes condições: 

 

Art. 4º A transação extraordinária na cobrança da 

dívida ativa da União envolverá: 

I - 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; 

II - 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; 

III - 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. 

 

V – O DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DO FGTS 

 

A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 927, de 22 de março de 2020 que 

regulamentou as medidas trabalhistas para o enfretamento do 

estado de calamidade pública e da emergência de saúde 
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pública  implementou o diferimento do recolhimento do FUNDO 

DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, nos seguintes termos:  

  
Art. 19.  Fica 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. 

Parágrafo único.  Os empregadores poderão fazer uso 

da prerrogativa prevista no caput independentemente: 

I - do número de empregados; 

II - do regime de tributação; 

III - da natureza jurídica; 

IV - do ramo de atividade econômica; e 

V - da adesão prévia. 

Art. 20.  O recolhimento das competências de março, 

abril e maio de 2020 poderá ser realizado de forma 

parcelada, sem a incidência da atualização, da multa 

e dos encargos previstos no art. 22 da Lei nº 8.036, 

de 11 de maio de 1990. 

§ 1º  O pagamento das obrigações referentes às 

competências mencionadas no caput será quitado em até 

seis parcelas mensais, com vencimento no sétimo dia 

de cada mês, a partir de julho de 2020, observado o 

disposto no caput do art. 15 da Lei nº 8.036, de 

1990. 

 

 

VI – REDUÇÃO PARA ALÍQUOTA ZERO DO IPI DE ALGUNS PRODUTOS.  

 

O DECRETO Nº 10.285, de 20 de março de 2020 reduz 

temporariamente as alíquotas do Imposto sobre Produtos 

Industrializados - IPI nos seguintes termos:  

 

Art. 1º  Ficam reduzidas a zero as alíquotas do 

Imposto sobre Produtos Industrializados  -IPI 

incidentes sobre os produtos classificados nos 

códigos relacionados no Anexo a este Decreto, 

conforme a Tabela de Incidência do Imposto sobre 
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Produtos Industrializados -TIPI, aprovada 

pelo Decreto nº 8.950, de 29 de dezembro de 2016. 

 

PRODUTO 
CÓDIGO 

TIPI 

Álcool etílico com um teor alcoólico, em volume, 

igual ou superior a 70 % vol, impróprio para 

consumo humano 

2207.20.19 

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 

3808.94.11 

Outros desinfetantes em formas ou embalagens 

exclusivamente para uso direto em aplicações 

domissanitárias, exceto aqueles classificados no 

Ex 01 

3808.94.19 

Gel antisséptico, à base de álcool etílico 70%, 

contendo, entre outros, umectantes, espessante e 

regulador de pH, próprio para higienização das 

mãos 

3808.94.29 

Vestuário e seus acessórios de proteção, de 

plástico 
3926.20.00 

Presilha plástica para máscara de proteção 

individual, própria para prender o tirante de 

fixação na cabeça do usuário 

3926.90.90 

Clip nasal plástico, próprio para máscara de 

proteção individual 
3926.90.90 

Clip nasal e grampos metálicos em ferro ou aço, 

próprio para máscara de proteção individual 
7326.20.00 

Óculos de segurança 9004.90.20 

Viseiras de segurança 9004.90.90 

Aparelhos de eletrodiagnóstico para controle da 

saturação da hemoglobina pelo oxigênio no sangue 

arterial, denominados oxímetros 

9018.19.80 

Cateteres de poli (cloreto de vinila), para 

termodiluição 
9018.39.23 

Tubo laríngeo, de plástico, próprio para 

procedimentos anestésicos ou cirúrgicos de 

rotina, com ventilação espontânea e/ou controlada 

9018.39.99 

Aparelhos de ozonoterapia, de oxigenoterapia, de 

aerossolterapia, aparelhos respiratórios de 

reanimação e outros aparelhos de terapia 

respiratória 

9019.20 

Máscaras de proteção e escudos faciais, contra 

materiais potencialmente infecciosos 
9020.00.90 
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Era o que tínhamos para o momento, nos colocamos à 

disposição para qualquer necessidade e esclarecimento.  

 

A medida que os atos normativos forem sendo editados, 

atualizaremos de imediato os nossos clientes e amigos.   

  

  

  

CAROLINA EMMANUELE SILVA MESQUITA 

OAB/MG 100.214 
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