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INTRODUÇÃO
  O presente informativo tem por objetivo
consolidar as principais medidas adotadas pelo
governo federal, no âmbito tributário, para
conter os impactos da pandemia de COVID-19, e
nelas se notam os seguintes eixos de atuação:
 
 

a. Prorrogação de prazo para recolhimentos
dos tributos.

 
b. Medidas relativas à cobrança da dívida
ativa.

 
c. Prorrogação de prazos para o cumprimento
de obrigações acessórias.

 
d. Redução e isenção de tributos.

 
e. Prorrogação da validade das certidões de
regularidade fiscal.

 
f. Desembaraço Aduaneiro Simplificado

 
 

Seguimos à disposição. 
 
 

José Carlos Higa de Freitas
josecarlos@miller.adv.br

 
Aline Bayer da Silva

aline@miller.adv.br
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PORTARIA Nº 139, DE 3 DE ABRIL DE 2020
 

Prorroga o prazo para o recolhimento de tributos
federais (Cota Patronal, PIS/PASEP e COFINS), na
situação que especifica em decorrência da pandemia
relacionada ao Coronavírus.
 
Altera o prazo para pagamento das contribuições que
menciona, referentes às competências março e abril de
2020, sendo que deverão ser pagas no prazo de
vencimento das contribuições devidas nas competências
julho e setembro de 2020. Estão incluídas nesta Portaria:
 
As contribuições previdenciárias sobre o total das
remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer
título, durante o mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços.
 
Referência: art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991,
devidas pelas empresas a que se refere o inciso I do caput e
o parágrafo único do art. 15 da Lei nº 8.212, de 1991,
 
A contribuição do empregador doméstico incidente
sobre o salário de contribuição do empregado doméstico
a seu serviço.
 
Referência: art. 24 da Lei nº 8.212, de 1991, devida pelo
empregador doméstico, 
 
Os prazos de recolhimento da Contribuição para o
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - COFINS relativas às competências
março e abril de 2020, ficam postergados para os prazos
de vencimento dessas contribuições devidas nas
competências julho e setembro de 2020,
respectivamente.
 
Referências: artigo 18 da Medida Provisória nº 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, o art. 10 da Lei nº 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e o art. 11 da Lei nº 10.833, de 29
de dezembro de 2003.



o Período de Apuração Março de 2020,
com vencimento original em 20 de abril de
2020, fica com vencimento para 20 de
outubro de 2020;

o 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

o Período de Apuração Maio de 2020, com
vencimento original em 22 de junho de
2020, fica com vencimento para 21 de
dezembro de 2020.

Prorroga o prazo para recolhimento de tributos
federais, na situação específica em decorrência da
pandemia COVID19, ampliando o rol da Portaria 139
para incluir o FUNRURAL, devido pela agroindústria e
produtores rurais e a Contribuição Previdenciária sobre
a Receita Bruta (CPRB).
 
 
Prorroga o prazo para pagamento dos tributos federais
no âmbito do Simples Nacional.
 
As datas de vencimento do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica - IRPJ; do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI; da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido - CSLL; da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS; da
Contribuição para o PIS/Pasep; da Contribuição
Patronal Previdenciária - CPP para a Seguridade Social,
e do valor fixo mensal pago por Microempreendedor
Individual a título de Contribuição para a Seguridade
Social, apurados no âmbito do Simples Nacional, ficam
prorrogadas da seguinte forma:
 

 

 

 
Referência: Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro
de 2006.
 
 

PORTARIA Nº 150, DE 7 DE ABRIL DE 2020
 
 
 
 
 
 
 
RESOLUÇÃO Nº 152, DE 18 DE MARÇO DE 2020
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Dispõe sobre a suspensão da exigibilidade do
recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS referente às competências março, abril
e maio de 2020, deferimento dos respectivos valores
sem incidência de multa e encargos.
 
Para o uso da prerrogativa de suspensão da
exigibilidade do recolhimento do FGTS, o empregador e
o empregador doméstico permanecem obrigados a
declarar as informações, até o dia 07 de cada mês.
 
O empregador que não prestar a declaração da
informação ao FGTS até o dia 07 de cada mês, na forma
prevista no item 1.1.1 ou 1.1.2, deve realizá-la
impreterivelmente até a data limite de 20 de junho
2020 para fins de não incidência de multa e encargos
devidos na forma do art. 22 da Lei nº 8.036/90, sem
prejuízo da aplicação de outras penalidades previstas
em Lei e regulamento.
 
O parcelamento do recolhimento do FGTS, cujas
informações foram declaradas pelo empregador e
empregador doméstico referentes às competências
março, abril e maio de 2020, com vencimento em abril,
maio e junho de 2020, respectivamente, prevê 6
parcelas fixas com vencimento no dia 07 de cada mês,
com início em julho de 2020 e fim em dezembro de
2020.

CIRCULAR Nº. 897, DE 24 DE MARÇO DE 2020
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MEDIDAS RELATIVAS À
COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA

PORTARIA Nº 103, DE 17 DE MARÇO DE 2020
 
 
 
 
 
 

suspender, por até noventa dias:

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, podendo adotar o
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 estabelecidos na
Medida Provisória nº 899, de 16 de
outubro de 2019.

Dispõe sobre medidas relacionadas aos atos de
cobrança da dívida ativa da União, incluindo suspensão,
prorrogação e diferimento, em decorrência da
pandemia declarada pela Organização Mundial da
Saúde relacionada ao coronavírus (COVID-19), e dá
outras providências.
 
Nos termos da Portaria, a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional poderá:
 

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

 

 
Referências: Medida Provisória nº 899, de 16 de outubro
de 2019
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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;

parcelamento do restante em até 81
(oitenta e um) meses, sendo em até 142
(cento e quarenta e dois) meses na hipótese
de contribuinte pessoa natural, empresários
individuais, microempresas, empresas de
pequeno porte, instituições de ensino,
Santas Casas de Misericórdia, sociedades
cooperativas e demais organizações da
sociedade civil de que trata a Lei nº
13.019/14;

Diferimento do pagamento da primeira
parcela do parcelamento para o último dia
útil do terceiro mês subsequente ao mês de
adesão.

Estabelece as condições para transação extraordinária
na cobrança da dívida ativa da União, em função dos
efeitos da pandemia causada pelo coronavírus (COVID-
19).
 
Em linhas gerais, a Portaria regulamenta a hipótese de
transação extraordinária na cobrança de Dívida Ativa da
União, observando o prazo de adesão até o dia
30.06.20, ocorrendo por adesão à proposta da PGFN,
através da plataforma REGULARIZE.
 
Pode envolver:
 

 

 

 
Cabe observar que a adesão a proposta de transação
relativo a débito objeto de discussão judicial fica
condicionada à apresentação, pelo devedor, de cópia do
requerimento de desistência das ações, impugnações e
recursos relativos aos créditos transacionados. 
 
Referências: Lei 13.988, de 14 de abril de 2020.

PORTARIA Nº 9.924, DE 14 DE ABRIL DE 2020
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PRORROGAÇÃO DE PRAZOS PARA O
CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS

Prorroga o prazo da apresentação da Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e da
Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o
PIS/Pasep, da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição
Previdenciária sobre a Receita (EFD-Contribuições).
 
A das Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF), originalmente previstas para serem
transmitidas até o 15º (décimo quinto) dia útil dos
meses de abril, maio e junho de 2020, ficam
prorrogadas para o 15º dia útil do mês de julho de
2020.
 
Referência: artigo 5º da Instrução Normativa RFB nº
1.599, de 11 de dezembro de 2015.
 
A apresentação das Escriturações Fiscais Digitais da
Contribuição para o PIS/Pasep, da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da
Contribuição Previdenciária sobre a Receita (EFD-
Contribuições), originalmente previstas para serem
transmitidas até o 10º (décimo) dia útil dos meses de
abril, maio e junho de 2020, para o 10º (décimo) dia útil
do mês de julho de 2020.
 
Referência à Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 01 de
março de 2012.

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1.932, DE 3 DE ABRIL
DE 2020
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Altera a Instrução Normativa RFB nº 1.924, de 19 de
fevereiro de 2020, que dispõe sobre a apresentação da
Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda
da Pessoa Física referente ao exercício de 2020, ano-
calendário de 2019, pela pessoa física residente no
Brasil.
 
A Declaração de Ajuste anual, assim, deve ser
apresentada no período de 2 de março a 30 de junho
de 2020, pela internet.
 
O pagamento integral do imposto, ou de suas quotas, e
de seus respectivos acréscimos legais que seja efetuado
mediante débito automático em conta corrente
bancária, deverá ser feito até 10 de junho de 2020,
para a quota única ou a partir da 1ª (primeira) quota;
entre 11 de junho e o último dia do prazo previsto no
art. 7º, a partir da 2ª (segunda) quota;
 
As disposições sobre a obrigatoriedade de se informar o
número constante no recibo de entrega da última
declaração apresentada, relativa ao exercício de 2019,
ano-calendário de 2018, foram revogadas pela IN.
 
Referência: Instrução Normativa RFB nº. 1924, de 19 de
fevereiro de 2020.

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1.930, DE 1 DE ABRIL
DE 2020
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REDUÇÃO E ISENÇÃO
DE TRIBUTOS
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DECRETO Nº 10.305, DE 1 DE ABRIL DE 2020

na operação de empréstimo, sob qualquer
modalidade, inclusive abertura de crédito;
na operação de desconto, inclusive na de
alienação a empresas de factoring de direitos
creditórios resultantes de vendas a prazo;
No adiantamento a depositante; nos
empréstimos, inclusive sob a forma de
financiamento, sujeitos à liberação de recursos
em parcelas, ainda que o pagamento seja
parcelado;
nos excessos de limite, ainda que o contrato
esteja vencido;

Altera o Decreto nº 6.306, de 14 de dezembro de 2007,
que regulamenta o Imposto sobre Operações de
Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a Títulos ou
Valores Mobiliários.
 
O Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e
Seguro ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários.
Como regra geral, o imposto incidirá sobre:
 
Operações de crédito realizadas por instituições
financeiras; empresas que exercem as atividades de
prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria
creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de
riscos, administração de contas a pagar e a receber,
compra de direitos creditórios resultantes de vendas
mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring);
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa
física.
 
O Decreto nº 10.305, de 1º de abril de 2020,
entretanto, altera as disposições do Decreto nº 6.306,
de 14 de dezembro de 2007 para reduzir a zero a
alíquota do IOF incidente nas operações de crédito
contratadas entre 3 de abril de 2020 e 3 de julho de
2020 (90 dias), ou seja:
 



nas operações que envolverem mutuário pessoa
jurídica optante pelo Regime Especial Unificado
de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte - Simples Nacional, em que o valor
seja igual ou inferior a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais);
nas operações de financiamento para aquisição
de imóveis não residenciais, em que o mutuário
seja pessoa física.
nas operações de crédito com alíquota adicional
de trinta e oito centésimos por cento,
independentemente do prazo da operação, seja o
mutuário pessoa física ou pessoa jurídicarmativa
RFB nº. 1924, de 19 de fevereiro de 2020.

na prorrogação, renovação, novação,
composição, consolidação, confissão de dívida
e negócios assemelhados, de operação de
crédito em que não haja substituição de
devedor, na hipótese de haver nova incidência
de IOF, sem prejuízo da parcela cobrada na
data da disponibilização dos recursos ao
interessado;
no caso de operação de crédito não liquidada
no vencimento, cuja tributação não tenha
atingido a limitação prevista no § 1o, do art. 7º
do Decreto, sendo que a exigência do IOF fica
suspensa entre a data do vencimento original
da obrigação e a da sua liquidação ou a data
em que ocorrer qualquer das hipóteses
previstas no § 7ª.

em que figure como tomadora cooperativa, com
ressalva de que no caso de cooperativa é exigida
a declaração, em duas vias, por ela firmada de
que atende aos requisitos da legislação
cooperativista.
rural, destinada a investimento, custeio e
comercialização;
realizada por caixa econômica, sob garantia de
penhor civil de jóias, de pedras preciosas e de
outros objetos;
realizada por instituição financeira, referente a
repasse de recursos do Tesouro Nacional
destinados a financiamento de abastecimento e
formação de estoques reguladores;
realizada ao amparo da Política de Garantia de
Preços Mínimos - Empréstimos do Governo
Federal - EGF;

 
A redução da alíquota do IOF também é aplicável:
 

 
A modificação ainda é válida para reduzir a zero a
alíquota adicional de trinta e oito centésimos por cento
do IOF sobre as operações de crédito contratadas entre
3 de abril de 2020 e 3 de julho de 2020,
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relativa a empréstimo de título público, quando
esse permanecer custodiado no Sistema Especial
de Liquidação e de Custódia - SELIC, e servir de
garantia prestada a terceiro na execução de
serviços e obras públicas;
relativa a transferência de bens objeto de
alienação fiduciária, com sub-rogação de terceiro
nos direitos e obrigações do devedor, desde que
mantidas todas as condições financeiras do
contrato original;
relativa a adiantamento sobre o valor de resgate
de apólice de seguro de vida individual e de título
de capitalização;
relativa a aquisição de ações ou de participação
em empresa, no âmbito do Programa Nacional de
Desestatização;
resultante de repasse de recursos de fundo ou
programa do Governo Federal vinculado à
emissão pública de valores mobiliários;
realizada por agente financeiro com recursos
oriundos de programas federais, estaduais ou
municipais, instituídos com a finalidade de
implementar programas de geração de emprego e
renda,
relativa a financiamento para aquisição de
motocicleta, motoneta e ciclomotor, em que o
mutuário seja pessoa física.

 
 
Altera as alíquotas de contribuição aos serviços sociais
autônomos que especifica.
 
Excepcionalmente, as alíquotas das contribuições aos
seguintes serviços sociais ficam reduzidas até 30 de junho
de 2020 na seguinte proporção: Sescoop (1,25%), Sesi
(0,75%), Sesc (0,75%), Sest (0,75%), Senac (0,5%), Senai
(0,5%), Senat (0,5%) e Senar (1,25%, 0,125% ou 0,1%, a
depender da modalidade de incidência da contribuição).
 
 
Reduz temporariamente as alíquotas do Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI incidentes sobre os
produtos que menciona.
 
Reduz a zero as alíquotas do Imposto sobre Produtos
Industrializados  -IPI incidentes sobre os produtos
classificados nos códigos relacionados no Anexo a este
Decreto, a exemplo de álcool etílico, conforme a Tabela
de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados -TIPI.
 
Referência: Decreto nº 8.950, de 29 de dezembro de
2016.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº. 932, DE 31 DE MARÇO DE
2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DECRETO Nº 10.285, DE 20 DE MARÇO DE 2020
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Reduz temporariamente as alíquotas do Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI incidentes sobre os
produtos que menciona.
 
Ficam reduzidas a zero as alíquotas do Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI incidentes sobre Artigos
de laboratório ou de farmácia; Luvas, mitenes e
semelhantes, exceto para cirurgia, Termômetros
clínicos.
 
A partir de 1º de outubro de 2020, entretanto, serão
restabelecidas as alíquotas do IPI anteriormente
incidentes sobre os produtos mencionados acima.
 
 
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.
 
Assim, fica alterada para zero por cento, até o dia 30 de
setembro de 2020, a alíquota do Imposto de
Importação das mercadorias, listadas no Anexo da
Resolução, a exemplo de álcool etílico com um teor
alcoólico, em volume, igual ou superior a 70 % vol,
impróprios para consumo humano.
 
Da mesma forma, deve ser adotado tratamento
prioritário para a liberação dessas mercadorias pelos
órgãos e entidades da Administração Pública Federal
que exerçam atividades de licenciamento, controle ou
fiscalização de importações das mercadorias
compreendidas no anexo.
 
O anexo único da presente resolução está sofrendo
constantemente alterações para integrar novas
mercadorias. A consulta do anexo único atualizado
pode ser feita no link abaixo:
 
http://camex.gov.br/resolucoes-camex-e-outros-
normativos/58-resolucoes-da-camex/2687-resolucao-
n-32-de-16-de-abril-de-2020

DECRETO Nº 10.302, DE 1º DE ABRIL DE 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESOLUÇÃO Nº 17, DE 17 DE MARÇO DE 2020

REDUÇÃO E ISENÇÃO DE TRIBUTOS • PÁGINA 14

http://camex.gov.br/resolucoes-camex-e-outros-normativos/58-resolucoes-da-camex/2687-resolucao-n-32-de-16-de-abril-de-2020


PRORROGAÇÃO DA VALIDADE DAS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL • PÁGINA 15

PRORROGAÇÃO DA VALIDADE DAS CERTIDÕES
DE REGULARIDADE FISCAL

PORTARIA CONJUNTA Nº 555, DE 23 DE MARÇO
DE 2020

Dispõe sobre a prorrogação do prazo de validade das
Certidões Negativas de Débitos relativos a Créditos
Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND) e
Certidões Positivas com Efeitos de Negativas de
Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à
Dívida Ativa da União (CPEND), em decorrência da
pandemia relacionada ao coronavírus (COVID-19).
 
Prorroga, por 90 (noventa) dias, a validade das
Certidões Negativas de Débitos relativos a Créditos
Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND) e
Certidões Positivas com Efeitos de Negativa de Débitos
relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida
Ativa da União (CPEND) válidas na data da publicação
desta Portaria Conjunta.
 
Referências: Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2
de outubro de 2014.
 
 



INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1.927, DE 17 DE
MARÇO DE 2020

Altera a Instrução Normativa SRF nº 680, de 2 de
outubro de 2006, que disciplina o despacho aduaneiro
de importação, especificamente o art. 47 que trata da
entrega antecipada.
 
Dispõe que o importador poderá, a seu critério, após o
registro da correspondente declaração de importação,
independentemente do canal de seleção, obter a
entrega das mercadorias constantes do Anexo II da
Instrução Normativa antes da conclusão da conferência
aduaneira, enquanto perdurar a situação de emergência
de saúde pública.
 
Paralelamente, o importador poderá obter, mediante
requerimento, após autorização do responsável pelo
despacho, a entrega da mercadoria antes da conclusão
da conferência aduaneira, na forma prevista no art. 47,
quando destinada ao combate da doença provocada
pelo coronavírus (Covid-19) e enquanto perdurar a
Espin declarada pelo Ministério da Saúde, nas hipóteses
de importação de bens de capital e matérias primas em
geral.
 
A consulta do Anexo II atualizado pode ser verificado
no link abaixo:
 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/lin
k.action?visao=anotado&idAto=108623#2119203

DESEMBARAÇO ADUANEIRO
SIMPLIFICADO
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