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BOLETIM DA CRISE  
(atualizado até 13 de abril de 2020) 

 

Impactos Jurídicos do COVID 19 no Brasil 
 
 

Com o propósito de manter os nossos clientes atualizados acerca das medidas legais que vêm sendo 

publicadas pelas administrações municipais, estaduais e federal, o CSA Advogados passará a circular Boletins 

semanais com o resumo das notícias mais relevantes relativas às  mais diversas áreas do Direito, impactadas 

pela Crise COVID-19, entre outras esferas essenciais para os negócios e a economia do Brasil.  

 

Novidades desta edição: 

 

1) No índice, junto ao título do tema, haverá uma indicação de novos itens conforme abaixo: 

 

↑ Novos temas 

→ Temas atualizados 

 

2) Para ir direto ao assunto de interesse, basta clicar no tema correspondente no índice; e 

 

3) Inserimos o botão “back to top” no rodapé do texto para facilitar a navegação. 

 

Esta Edição, em especial, aborda os seguintes temas veiculados desde o início da Crise COVID-19: 
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 TRIBUTÁRIO 
 

 

1. Suspensão e Diferimento do Pagamento de Tributos 

 

1.1. Decreto nº 4.386 de 27 de março de 2020 - Paraná Suspende o Recolhimento do ICMS para 

optantes do SIMPLES Nacional 

 

Esclarecemos que o Decreto do Estado do Paraná que prorroga o prazo de recolhimento do ICMS (i) 

de março/2020 para até 30 de junho de 2020; (ii) de abril/2020 para até 31 de julho de 2020; (iii) de 

maio/2020 para até 31 de agosto de 2020 aplica-se somente para empresas optantes do SIMPLES. 

 

1.2. Medida Provisória nº 932 de 31 de março de 2020 – Contribuições ao Sistema S 

 

Altera as alíquotas de contribuição aos serviços sociais autônomos, até 30/06/2020, nos seguintes 

percentuais: 

 

(i) 1,25% - Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (SESCOOP); 

(ii) 0,75% - Serviço Social da Indústria (SESI), Serviço Social do Comércio (SESCO) e Serviço 

Social do Transporte (SEST); 

(iii) 0,5% - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (SENAI) e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte 

(SENAT); 

(iv) Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR): (a) 1,25% da contribuição incidente 

sobre a folha de pagamento; (b) 0,125% (cento e vinte e cinco milésimos por cento) da 

contribuição incidente sobre a receita da comercialização da produção rural devida pelo 

produtor rural pessoa jurídica e pela agroindústria; e (c) 0,10% (dez centésimos por cento) 

da contribuição incidente sobre a receita da comercialização da produção rural devida pelo 

produtor rural pessoa física e segurado especial. 

 

A MP nº 932/2020 não deixa claro a partir de quando a redução passa a valer, portanto já se 

discute sua aplicabilidade a partir de março ou somente a partir de abril de 2020. 

 

1.3. Decreto nº 10.305 de 1º de abril de 2020 – Desoneração do IOF 

 

Reduz a 0% (zero) as alíquotas de IOF para as seguintes operações de crédito, contratadas nos 

próximos 90 (noventa) dias, compreendendo o período entre 03/04/2020 a 20/06/2020: 
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(i) empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito; 

(ii) desconto, inclusive na de alienação a empresas de factoring de direitos creditórios 

resultantes de vendas a prazo; 

(iii) adiantamento a depositante; 

(iv) empréstimos, inclusive sob a forma de financiamento, sujeitos à liberação de recursos em 

parcelas, ainda que o pagamento seja parcelado; 

(v) excessos de limite, inclusive quando se tratar de mutuário pessoa jurídica optante pelo 

Simples Nacional; 

(vi) financiamento para aquisição de imóveis não residenciais, em que o mutuário seja pessoa 

física; 

(vii) crédito, independentemente do prazo da operação, seja o mutuário pessoa física ou pessoa 

jurídica; 

(viii) crédito em que não haja substituição de devedor, na prorrogação, renovação, novação, 

composição, consolidação, confissão de dívida e negócios assemelhados. 

 

1.4. → Portarias ME nº 139 de 3 de abril de 2020 e nº 150 de 7 de abril de 2020 – INSS, PIS e COFINS 

 

Contribuições Previdenciárias para o INSS: fica prorrogado o recolhimento das contribuições 

previdenciárias para o INSS devido por (i) empresas; (ii) agroindústria; (iii) empregador rural 

(pessoa física e jurídica); e (iv) empregador doméstico, devidas em março e abril de 2020, para o 

vencimento das competências de julho e setembro de 2020 (agosto e outubro), respectivamente. A 

prorrogação em comento foi é tratada em ambas as Portarias ME acima mencionadas. 

 

PIS/PASEP e COFINS não-cumulativos: o PIS e a COFINS não-cumulativos devidos pelas empresas 

sujeitas ao Regime de apuração pelo Lucro Real, devidos nas competências de março e abril de 

2020, ficam postergados para o vencimento das competências de julho e setembro de 2020 (agosto 

e outubro), respectivamente. 

 

1.5. → PGFN - Medidas para Conter Pedidos de Postergação para Pagamento de Tributos 

 

Diante dos inúmeros pedidos que vêm sendo apresentados pelos contribuintes, como medidas 

liminares para postergar o pagamento de tributos, a liberação de penhora, de depósitos judiciais e 

o desbloqueio de bens, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional organizou um comitê de 

procuradores para verificar, em tempo real, a abertura de processos judiciais. As providências são 

fruto de um projeto que teve início em 2019, que conta com a implementação de um sistema 

eletrônico moderno. Destaca-se: 

 

(i) a possibilidade de os procuradores apresentarem suas considerações sobre a ação, ao juiz, 

em vídeo de cinco minutos, o qual é vinculado à defesa da PGFN via link e QR-Code; e 
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(ii) o compartilhamento de um banco de jurisprudência específico sobre a Crise COVID-19 

 

As medidas buscam trazer celeridade às defesas da PGFN, bem como segurança jurídica e 

padronização das decisões nas Justiças Federais de todo o Brasil. Em levantamento realizado pelo 

Valor Econômico, até o presente momento, de 230 pedidos liminares julgados até 03/04/2020, 117 

foram desfavoráveis aos contribuintes (em sua maioria, as decisões vêm sendo revertidas em 

segunda instância). 

 

2. Suspensão e Prorrogação de Prazos 

 

2.1. Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 555 de 24 de março de 2020 - Prorrogação de CND 

 

Prorroga pelo prazo de 90 (noventa) dias o vencimento das Certidões de Regularidade Fiscal (CND) 

relativas a créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União, que estejam válidas na data da 

publicação da medida. Caso a empresa esteja sem CND, é possível protocolar o pedido de 

renovação pelo e-CAC e, caso este não seja apreciado ou seja negado, o contribuinte deverá 

recorrer ao Poder Judiciário. 

 

2.2. Declaração das Pessoas Jurídicas 

 

Resolução CGSN nº 153 de 25 de março de 2020: o Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) 

prorrogou os prazos de entrega das declarações anuais de Imposto de Renda das empresas 

jurídicas inscritas no regime do SIMPLES Nacional e dos microempreendedores individuais (MEI). 

Com isso, a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (Defis) e a Declaração Anual 

Simplificada para o Microempreendedor Individual (DASN-Simei), então previstas para 31/03/2020 

e 31/05/2020, respectivamente, contam como novo prazo final de entrega a data 30/06/2020. 

 

Instrução Normativa nº 1.932 de 3 de abril de 2020: as transmissões das seguintes Declarações das 

Pessoas Jurídicas ficam prorrogadas para: 

 

(i) o dia 15/07/2020, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), 

originalmente prevista para ser entregue até os dias 15/04/2020, 05/05/2020 e 

05/06/2020; e 

(ii) o dia 10/07/2020, as Escriturações Fiscais Digitais da Contribuição para o PIS/PASEP e a 

COFINS, bem como as Contribuições Previdenciárias sobre a Receita (EFD-Contribuições), 

originalmente previstas para serem entregues até os dias 10/04/2020, 10/05/2020, 

10/06/2020, inclusive nos casos de extinção, incorporação, fusão e cisão total ou parcial.  
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2.3. IN RFB Nº 1.930 de 1º de abril de 2020 – Prorrogação do prazo para entrega da DIRPF  

 

Após sucessivas solicitações por entidades de classe, o Secretário Especial da Receita Federal José 

Barroso Tostes Neto prorrogou, por 60 (sessenta) dias, o prazo de entrega das Declarações de 

Imposto de Renda das Pessoas Físicas (DIRPF). Diante de um baixo número de declarações 

entregues até o momento o prazo final de entrega ficou previsto para o dia 30/06/2020.  

 

3. Medidas Legislativas em Trâmite 

 

3.1. Projeto de Lei Complementar nº 183/2019 – Imposto sobre Grandes Fortunas (IGF) 

 

Como medida para reforçar o caixa da União, o Senado volta a debater Projetos de Lei que 

pretendem instituir o IGF - atualmente, são quatro em tramitação. Destaque-se o PLC nº 183/2019, 

de autoria do Senador Plínio Valério (PSDB-AM) já está pronto para votação na Comissão de 

Assuntos Econômicos (CAE). De acordo com o texto original, as pessoas físicas domiciliadas no país 

(inclusive o seu espólio) e as pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas no exterior, que detenham 

patrimônio no Brasil superior a R$ 22,8 milhões, ficam sujeitas ao IGF a alíquotas que variam de 

0,5% a 1%, de acordo com o valor do patrimônio. O texto foi emendado pelo do Relator Senador 

Major Olímpio (PSL-SP), que propôs a manutenção do IGF pelo prazo máximo de 2 anos. Até a 

edição do presente Informativo, não houve divulgação de data para inclusão em pauta de votação. 

 

O próprio Ministro da Economia, Paulo Guedes, já se posicionou contra a aprovação desse projeto 

neste momento. No entanto, é importante destacar que, mesmo que seja aprovada a instituição do 

referido tributo, o início de sua cobrança somente ocorreria no ano de 2021 em razão da 

necessidade de observância do princípio da anterioridade anual. Além disso, caso seja aprovada a 

sua criação seria necessária aprofundada análise quanto aos seus aspectos constitucionais. 

 

3.2. Projeto de Lei Complementar nº 34/2020 – Empréstimo Compulsório das Empresas 

 

Está em análise, na Câmara dos Deputados, o PLC nº 34/2020 que institui o empréstimo 

compulsório para atender às despesas urgentes causadas pelo COVID-19. De acordo com o texto, as 

pessoas jurídicas domiciliadas no País, com patrimônio líquido igual ou superior a R$ 1 bilhão de 

reais, podem ficar sujeitas a recolher o equivalente a 10% do seu lucro líquido, apurado nos 12 

meses anteriores à publicação da lei, parcelado em até 3 meses. No prazo de até 4 anos, a contar 

do fim da situação de calamidade pública relacionada ao COVID-19 e de acordo com a 

disponibilidade orçamentária, os valores deverão ser restituídos aos respectivos contribuintes, 

atualizados pela SELIC. A proposta aguarda apreciação pelo presidente da Câmara quanto a um 

requerimento de urgência de tramitação e, até a edição do presente Informativo, não houve 

divulgação de data para inclusão em pauta de votação. 



 

asdasdasdasd 

↑ Back to top 

12 

  

12

/

/

/

/

\ 

 

Do mesmo modo no que tange ao IGF, a posição do Ministro da Economia não nos parece favorável 

a essa medida neste momento. Além disso, acreditamos ser necessária uma análise aprofundada 

dos aspectos constitucionais aplicáveis. 

 

3.3. Projeto de Lei nº 800/2020 – Incentivos Fiscais para o Setor de Turismo 

 

De relatoria do Senador Rogério Carvalho (PT/SE), em 23/03/2020, foi levada ao Plenário do 

Senado Federal o PL nº 800/2020, pretende instituir incentivos fiscais para as pessoas físicas e 

jurídicas do Setor de Turismo, que tenham sido efetivamente atingidas pelo desequilíbrio 

econômico-financeiro durante a crise. A norma, que dependeria de regulamentação pela Receita 

Federal, prevê: 

 

(i) a possibilidade de isenção, anistia e remissão fiscal (total ou parcial) de tributos; ou, 

alternativamente; 

(ii) a suspensão temporária do pagamento de tributos, desde que autorizado pela União; e 

(iii) a instituição de prazo extraordinário para a DIRPF, a fim de cumprir o disposto na lei. 

 

Para tanto, as empresas do setor ficariam proibidas de praticar demissões de funcionários, sem 

justa causa, enquanto vigorarem os incentivos fiscais. O projeto resta pendente de votação pelo 

Plenário do Senado via sessão virtual. 

 

3.4. ↑ Projeto de Lei nº 911/2020 – Eleva em 50% a Alíquota da CSLL para Bancos 

 

Altera a Lei º 7.689/1988 para aumentar a alíquota da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido 

(CSLL), devida por pessoas jurídicas de seguros privados e de capitalização (bancos) de 20% (vinte 

por cento) para 50% (cinquenta por cento). O Projeto de autoria do Senador Weverton (PDT/MA) 

está fundamentado no volume de ganhos e receitas dos maiores bancos privados do país (Itaú, 

Bradesco e Santander), que podem auxiliar o caixa da União. 

 

A fim de conter a tramitação do PL nº 911/2020 que, desde o dia 25/03/2020 encontra-se no 

Plenário do Senado Federal, o governo pretende tratar da questão em sede da Reforma Tributária, 

sob o argumento de que a proposta não é emergencial e não terá eficácia imediata para conter a 

Crise COVID-19. Além disso, a expectativa é de que a majoração não chegue aos 50%, como 

colocado no Projeto inicial. O projeto aguarda apreciação no Plenário do Senado Federal. 

 

 

 

 



 

asdasdasdasd 

↑ Back to top 

13 

  

13

/

/

/

/

\ 

3.5. ↑ Projeto de Lei Complementar nº 72/2020 - Suspensão da Substituição Tributária 

 

Apresentado em 02/04/2020 pela Senadora Soraya Thronicke (PSL-MS), o PLC nº 72/2020 

acrescenta um dispositivo na Lei Complementar nº 87 (Lei Kandir), que prevê a suspensão da 

substituição tributária todas as vezes em que for decretado estado de sítio, estado de defesa ou 

calamidade pública, como o que ocorre atualmente com o da Crise COVID-19. 

 

De acordo com a Senadora, o Projeto de se justifica na medida em que o modelo de substituição 

tributária antecipa a cobrança de toda a cadeia produtiva, o que afeta o caixa e a saúde financeira 

das empresas, que pagam o tributo por fato gerador presumido. Em tempos de crise não se 

justificaria a antecipação tributária em detrimento da capacidade contributiva do contribuinte. Até 

a edição da presente Edição, o PL aguarda apreciação pela Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania. 

 

3.6. ↑ Projeto de Lei nº 220 de 6 de abril de 2020 – Prorrogação recolhimento ICMS/SP 

 

Dispõe sobre a prorrogação de prazo de recolhimento dos débitos de ICMS e respectivas 

obrigações acessórias, sem aplicação de juros e multas, nas seguintes formas, no Estado de São 

Paulo 

 

(i) optantes pelo Simples Nacional: conforme Resolução nº 152/2020 (a qual foi revogada pela 

Resolução CGSN nº 154/2020); e 

(ii) não optantes pelo Simples Nacional, que tenham sido obrigados a suspender suas 

atividades (total ou parcialmente) devido ao Covid-19:  

a) o período de apuração de março de 2020, com vencimento em abril de 2020, passa a ter 

vencimento em outubro de 2020; 

b)  o período de apuração de abril de 2020, com vencimento em maio de 2020, passa a ter 

vencimento em novembro de 2020; e 

c) o período de apuração de maio de 2020, com vencimento em junho de 2020, passa a ter 

vencimento em dezembro de 2020. 

 

As empresas de combustíveis e derivados, de distribuição, transmissão e geração de energia e gás, 

de telecomunicação, internet e transmissão de dados, de distribuição e comercialização de 

medicamentos e gêneros alimentícios, e as demais empresas não atingidas por suspensão de 

atividade, não terão direito à prorrogação do recolhimento do ICMS. 
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3.7. ↑ Projeto de MP para Renegociação de Débitos Tributários Federais 

 

Já se tem notícia de que o Governo Federal está elaborando uma nova Medida Provisória, 

autorizando os contribuintes, que tenham débitos tributários, a renegociarem suas dívidas e 

tomarem empréstimos bancários durante a Crise COVID-19. 

 

Até a data de publicação desta Edição, foi publicada a MP nº 944/2020, que concede linhas de 

crédito para pagamento da folha de salários das pessoas jurídicas que especifica. Resta, agora, 

aguardar se a proposta do Governo será extensiva também a outros tipos de créditos e 

contribuintes. 

 

4. Benefícios Fiscais de ICMS 

 

4.1. ↑ Convênio ICMS nº 22, de 3 de abril de 2020 

 

Prorroga disposições de Convênios ICMS que dispõem sobre benefícios fiscais, até 31/12/2020, a 

seguir indicados: 

 

(i) aproveitamento dos valores pagos a título de direitos autorais, artísticos e conexos como 

crédito do ICMS (Convênio nº 23/1990); 

(ii) redução da base de cálculo nas operações com equipamentos industriais e implementos 

agrícolas (Convênio nº 52/1991); 

(iii) redução da base de cálculo do ICMS nas saídas dos insumos agropecuários (Convênio nº 

100/1997); 

(iv) isenção ICMS nas operações que especifica - PR (Convênio nº 125/1997); 

(v) isenção do ICMS nas operações internas e interestaduais com automóveis de passageiros, 

para utilização como táxi (Convênio nº 38/2001); 

(vi) concessão de crédito presumido nas operações internas com leite fresco - MG (Convênio nº 

59/2001); 

(vii) isenção de ICMS sobre parcela do serviço de transporte de gás natural – MS (Convênio nº 

11/2002). 

(viii) isenção do ICMS nas operações internas promovidas pelo Serviço Voluntário de Assistência 

Social (SERVAS) – MG (Convênio ICMS nº 22/2003); 

(ix) redução da base de cálculo do ICMS no fornecimento de refeição promovido por bares, 

restaurantes e estabelecimentos similares (Convênio nº 65/2003); 

(x) crédito presumido de ICMS para a execução de programas sociais e projetos relacionados à 

política energética das unidades federadas (Convênio nº 85/2004); 

(xi) redução na base de cálculo do ICMS devido nas saídas de biodiesel (Convênio nº 113/2006); 
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(xii) isenção de ICMS na importação de máquinas, equipamentos, partes e acessórios 

destinados a empresa de radiodifusão (Convênio nº 10/2007); 

(xiii) isenção do ICMS as operações com ônibus, micro-ônibus, e embarcações, adquiridos pelos 

Estados, Distrito Federal e Municípios, no âmbito do Programa Caminho da Escola, do 

Ministério da Educação – MEC (Convênio nº 53/2007); 

(xiv) isenção do ICMS nas saídas de locomotivas (Convênio nº 45/2010); 

(xv) isenção do ICMS nas saídas de veículos destinados a pessoas portadoras de deficiência 

física, visual, mental ou autista (Convênio nº 38/2012); 

(xvi) isenção do ICMS nas saídas internas de milho em grão destinadas a pequenos produtores 

agropecuários, bem como a agroindústrias de pequeno porte, para utilização no respectivo 

processo produtivo, promovidas pela CONAB, pelo CEASA/AC, CEASA/PA e CEASA/PE 

(Convênio nº 46/2013); 

(xvii) isenção do ICMS nas operações internas com bens e mercadorias destinados à implantação 

do Metrô – PR (Convênio nº 161/2013); 

(xviii) crédito presumido de ICMS para a execução de programa social (Convênio nº 57/2015); 

(xix) redução de base de cálculo do ICMS nas operações internas com querosene de aviação - 

QAV e gasolina de aviação – GAV (Convênio nº 73/2016); 

(xx) isenção na saída interna de mercadoria promovida pela Pastoral da Criança (Convênio nº 

09/2017); e 

(xxi) isenção do ICMS incidente no fornecimento de energia elétrica para pessoas físicas 

enquadradas em programa social – AM e PR (Convênio nº 95/2018). 

 

4.2. ↑ ICMS – Benefícios relativos à Crise COVID-19 por Estado 

 

4.2.1. ↑ Acre 

(i) Decreto nº 5.630/2020: 

a) Prorrogação da EFD;  

b) Suspensão dos termos e notificações emitidos pelos Auditores da Receita Estadual; 

c) Suspensão de atos relativos à cobrança de ICMS, tais como: 

d) Prorrogação de Regimes especiais independentemente de requerimento;  

e) Prorrogação de validade de CNDs e CPEND; 

f) Suspensão de rescisão de parcelamento por inadimplência. 

 

4.2.2. ↑ Alagoas 

(i) Instrução Normativa SEF nº 10/2020 - Suspensão de prazo para: 

a) entrega de obrigações acessórias, EFD, GIA ST, DesTDA; 

b) Cumprimento presencial de obrigações acessórias; 

c) Prática de atos relativos a processos administrativos tributários, inclusive impugnação, 

defesa e recurso; 



 

asdasdasdasd 

↑ Back to top 

16 

  

16

/

/

/

/

\ 

d) Não cancelamento de parcelamentos de débitos fiscais; 

(ii) Comunicado SEF nº 1 de 19/2020: Comunica sobre encaminhamento de expediente ao 

Comitê Gestor do Simples Nacional no sentido de publicar a prorrogação do prazo para 

pagamento do ICMS no âmbito do Simples Nacional. 

4.2.3. ↑ Amapá 

(i) Decreto nº 1.496/2020: 

a) Prorrogação, para 30.04.2020, o prazo de entrega da EFD e DeSTDA, referente a 

março/2020; 

b) Redução, por 90 dias, para 1% o valor de recolhimento da parcela zero (entrada) dos 

pedidos de Parcelamento e Reparcelamento de débitos de ICMS; 

c) Fica prorrogado, por 90 dias, o prazo de vencimento das parcelas vincendas a partir de 

março/2020, de parcelamentos tributários ativos concedidos com base no Decreto nº 

8.157/2014, Decreto nº 4111/2015 (Refis) e Decreto nº 48/2018 (Refis); 

d) O contribuinte optante pelo regime normal de apuração poderá recolher o ICMS do 

período de março a junho/2020 em 02 parcelas, sendo 50% no décimo dia e 50% no 

último dia útil do mês subsequente ao da apuração; 

e) O contribuinte optante pelo regime simplificado e diferenciado de recolhimento do 

Simples Nacional poderá recolher o ICMS da seguinte forma: 

f) - Para o Período de Apuração Março/2020, até 20.07.2020; 

g) - Para o Período de Apuração Abril/2020, até 20.08.2020; e 

h) - Para o Período de Apuração Maio/2020, até 21.09.2020; 

i) Fica prorrogada até 30.06.2020, a vigência dos regimes especiais concedidos na forma 

do art. 415 do RICMS/AP, vencidos e vincendos no período do Decreto n 1414/2020, 

desde que validados pelo CONFAZ quando for o caso. 

j) Suspensão dos prazos de processos administrativos não tributários, que estejam em 

trâmite perante a SEFAZ. 

k) Suspensão do prazo de validade de CND e CPEN; 

l) Suspensão  da obrigatoriedade do pagamento das Taxas de Fiscalização e Serviços 

Diversos, definidas pela Portaria nº 16/2019. 

 

4.2.4. ↑ Amazonas 

(i) Decreto nº 43.134/2020: 

a) Prorroga o prazo para entrega da EFD e de vigência dos Regimes Especiais concedidos 

pela SEFAZ; 

b) Ficam isentas do ICMS as saídas de mercadorias em decorrência de doações a 

entidades governamentais, para  assistência a vítimas da calamidade pública declarada 

por meio do Decreto nº 42.100/2020, estendendo-se o benefício  às entidades 

assistenciais reconhecidas de utilidade pública, que atendam aos requisitos do art. 14 

do o Código Tributário Nacional, instituído pela Lei nº 5.172/de 1966. 

https://www.legisweb.com.br/noticia/?legislacao=80292
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(ii) Resolução GSEFAZ nº 11/2020: prorrogação para o dia 13 de abril de 2020, o prazo para 

recolhimento do ICMS, ITCMD, IPVA, taxas e contribuições com vencimento em 9 e 10 de 

abril de 2020. 

 

4.2.5. ↑ Bahia 

(i) Decreto nº 19.568/2020: Isenção nas operações internas destinadas a órgão da 

Administração pública direta, Fundações e autarquias com os produtos que especifica. 

(ii) Decreto nº 19.19.619/2020: Prorrogação dos prazos de recolhimento de ICMS, no âmbito 

do Simples Nacional, para até: 

I - 20 de julho de 2020, relativo ao faturamento de março de 2020; 

II - 20 de agosto de 2020, relativo ao faturamento de abril de 2020; 

III - 21 de setembro de 2020, relativo ao faturamento de maio de 2020. 

(iii) Decreto nº 19.572/2020: suspensão da contagem do prazo para impugnação 

administrativa; 

(iv) Decreto 19.602/2020: prorrogação da produção de efeitos da redação dada pelo Decreto 

nº 19.384/2019, ao § 2º do art. 377 do RICMS. 

 

4.2.6. ↑ Ceará 

(i) Decreto nº 33.526/2020: 

a) Prorrogação da EFD; 

b) Prorrogação dos regimes especiais de tributação. 

c) Suspensão de prazos em curso no âmbito da CONAT, bem como aqueles relativos a 

termos e notificações emitidos em ação de fiscalização ou em razão de procedimentos 

de autorregularização de obrigações em operações praticadas por optantes do Simples 

Nacional. 

(ii) Decreto nº 33.534/2020: Acrescenta o art. 5º-A no Decreto 33.526/2020, relativo à 

possibilidade de emissão de CND mesmo com parcelamento em atraso. 

 

4.2.7. ↑ Distrito Federal 

(i) Lei nº 6.521/2020: Alíquota de 7% nas operações internas para produtos alguns produtos 

hospitalares emergenciais. 

(ii) Decreto nº 40.549/2020: Isenção na saída interna e importação para alguns produtos 

hospitalares emergenciais. 

(iii) Decreto nº 40.598/2020: Prorrogação do recolhimento do ICMS pelo Microempreendedor 

individual e pelo Simples Nacional. 

 

4.2.8. ↑ Espírito Santo 

(i) Decreto nº 4.603-R/2020: Prorrogação do envio e retificação da EFD. 

(ii) Decreto Nº 4.624-R/2020:  
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a) Dispensa da geração, transmissão do arquivo do Sintegra; 

b) Prorrogação do pagamento do ICMS do Simples nacional 

c) Prorrogação do prazo de autenticação de livros 

d) Prorrogação da DOT (Declarações de obrigações tributáveis) referente ao exercício de 

2019 

(iii) Decreto nº 4618-R/2020: Não incidência de ICMS nas operações e prestações internas de 

bens ou mercadorias para doação a órgãos da Administração Pública Estadual direta, 

Autarquias e Fundações na forma que especifica. 

(iv) Portaria SESA nº 64-R/2020: suspensão do prazo para os estabelecimentos apresentarem à 

Vigilância Sanitária Estadual documentos, adequações, defesas em autos de infração, bem 

como documentos complementares 

 

4.2.9. ↑ Goiás 

(i) Instrução Normativa GSE nº 1.458/2020: Prorrogação da entrega da EFD, GIA ST, arquivos 

eletrônicos relativos aos documentos emitidos em via única por sistema eletrônico de 

dados e autenticação de livros fiscais. 

(ii) Resolução CGSN nº 15/2020: Prorrogação do recolhimento do ICMS para Simples Nacional 

e MEI. 

 

4.2.10. ↑ Maranhão 

(i) Portaria Gabin/Sefaz nº 101/2020: Prorrogação do envio da DIEF e EFD 

(ii) Medida Provisória nº 309/2020: Isenção para as operações internas e de importação do 

exterior com materiais hospitalares emergenciais. 

(iii) Lei 11.250/2020: prorrogação do prazo de validade das CNDs 

(iv) Lei 11.251/2020: Isenção para as operações internas e de importação do exterior com 

materiais hospitalares emergenciais. 

 

4.2.11. ↑ Mato Grosso 

(i) Decreto nº 418/2020: Isenção nas saídas internas de mercadorias em decorrência de 

doações ao Governo do Estado de Mato Grosso para utilização no combate à propagação 

do COVID-19, bem como a correspondente prestação de serviço de transporte. 

(ii) Decreto nº 427/2020: Isenção do ICMS incidente nas operações de importação e de 

aquisições de produtos ou de insumos necessários à fabricação de produtos utilizados na 

prevenção e no combate à COVID-19. 

(iii) Decreto nº 433/2020: Em caráter excepcional, os prazos para a transmissão dos arquivos 

eletrônicos, relativos à prestação de informações pertinentes a operações e/ou prestações 

realizadas pelo contribuinte mato-grossense, nas hipóteses adiante arroladas, com 

vencimento fixado no curso dos meses de março e abril de 2020, ficam prorrogados até o 
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último dia útil do mês do respectivo vencimento: EFD; e DeSTDA. Prorroga,  o prazo de 

validade das CNDs e CPEND. 

(iv) Decreto 417/2020: suspensão de prazos em Processos Administrativos, inclusive em 

Processos Administrativos Tributários. 

(v) Portaria SEFAZ nº 64/2020: Em caráter excepcional, o recolhimento do ICMS será até 

10/04/2020 para as empresas concessionárias do serviço público de fornecimento de 

energia elétrica devido pelo fornecimento de energia elétrica relativo a complementação 

prevista na alínea b do inciso VI -A do art. 1º da Portaria Sefaz nº 100 DE 1996, até o dia 

10/04/2020. 

 

4.2.12. ↑ Mato Grosso do Sul 

(i) Decreto nº 15.401/2020: Prorrogação do prazo de envio da EFD referente aos meses de 

fevereiro a julho de 2020 e validade de CND. 

(ii) Decreto nº 15.402/2020: dispõe sobre formas excepcionais de pagamentos de créditos 

tributário e prorrogação de prazo de parcela única de parcelamento celebrado. 

(iii) Lei nº 5.493/2020: Prorroga prazos para liquidação dos créditos tributários relativos ao 

ICMS e parcelamentos na forma que especifica. 

 

4.2.13. ↑ Minas Gerais 

(i) Decreto nº 47.898/2020: Dispõe sobre a suspensão de prazos, alterando o Regulamento do 

ICMS – RICMS. 

(ii) Decreto nº 47.913/2020: dispõe sobre suspensão e prorrogação de prazos no âmbito dos 

processos administrativos. 

(iii) Resolução SEF nº 5.355/2020: Altera data de obrigatoriedade de emissão de NFC-e. 

 

4.2.14. ↑ Pará 

(i) Decreto nº 622/2020: Redução para carga 7% nas operações internas (cesta básica) para 

produtos hospitalares emergenciais. 

(ii) Instrução Normativa SEFAZ nº 10/2020: suspensão de prazos para apresentação de 

impugnação e recursos administrativos. 

(iii) Decreto nº 639/2020: Redução para carga 7% nas operações internas: - Sabões de 

toucador, em barras, pedaços ou figuras moldadas (NCM 3401.1190); Sabões de toucador 

sob outras formas (NCM 3401.2010); Água sanitária, branqueador, sanitizante e outros 

alvejantes (NCMS 2828.90.11/2828.90.19/ 3206.41.00/ 3402.20.00/ 3808.94.19). 

 

4.2.15. ↑ Paraíba 

(i) Decreto nº 40.155/2020: Concede isenção do ICMS nas operações ou prestações internas, 

relativas à aquisição de bens ou serviços requisitados pela Secretaria de Estado da Saúde, 
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conforme Convênio ICMS 73/2004 e Decreto Estadual nº 37.237, de 14 de fevereiro de 

2017, bem como suspensão de cobrança de financiamentos junto ao Empreender Paraíba; 

(ii) Decreto nº 40.170/2020: diferimento do ICMS relativo ao diferencial de alíquota devido nas 

aquisições interestaduais de aparelhos, máquinas, equipamentos e instrumentos médico-

hospitalares, realizadas diretamente por hospitais, clínicas e demais estabelecimentos 

congêneres; 

(iii) Decreto nº 40.171/2020: 

a) Dilação de prazo de pagamento de parcelamentos na forma que especifica; 

b) Prorrogação do prazo do pagamento do ICMS do SN e MEI; 

c) Utilização de equipamento POS para pagamento na forma que especifica; 

d) Diferimento do pagamento relativo ao diferencial de alíquota devido nas aquisições 

interestaduais de aparelhos, máquinas, equipamentos e instrumentos médico-

hospitalares, realizadas diretamente por hospitais, clínicas e demais estabelecimentos 

congêneres, desde que destinados à integralização no ativo imobilizado, na forma que 

especifica. 

 

4.2.16. ↑ Paraná 

(i) Decreto nº 4.386/2020: Dispõe sobre a prorrogação do prazo de pagamento do ICMS. 

 

4.2.17. ↑ Pernambuco 

(i) Lei Complementar nº 424/2020: Altera a Lei Complementar nº 393, de 29 de novembro de 

2018, que dispõe sobre a dispensa de crédito tributário do ICMS, relativamente a 

operações com incentivos ou benefícios fiscais que especifica. 

(ii) Decreto nº 48.875/2020 e Portaria SF n° 73/2020: 

a) Prorroga os prazos vencidos a partir de 21 de março de 2020, relativos: 

Nota: Não se aplicam aos contribuintes inscritos no CACEPE com atividade econômica 

principal classificada nos códigos CNAE especificados na Portaria SF n° 73/2020. 

Ao cumprimento de obrigações tributárias acessórias previstas na legislação estadual, 

exceto àquelas relativas à emissão de notas fiscais; e à contestação do débito constante: 

(a.1) do Extrato de Notas Fiscais Relativas a Operações Interestaduais Sujeitas ao ICMS 

Antecipado; ou (a.2) do Extrato de Notas Fiscais/Consumidor Final. 

b) Prorrogada a validade das certidões de regularidade fiscal e negativa ou narrativa de 

débito tributário perante a Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco vencidas a 

partir da publicação do Decreto nº 48.809/2020. 

c) Suspende: (i) a emissão de Notificação de Débito e Notificação de Débito sem 

Penalidade; e (b) os procedimentos que visem ao descredenciamento dos contribuintes 

do ICMS relativamente às diversas sistemáticas especiais de tributação. 

 

 

https://www.legisweb.com.br/noticia/?legislacao=15710
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4.2.18. ↑ Piauí 

(i) Lei nº 7.369/2020: Alíquota de 12% para os produtos hospitalares emergenciais. 

(ii) Decreto nº 18.914/2020: 

a) Prorrogação do prazo de envio da DIEF, EFD, GIA ST, DeSTDA; 

b) Prorrogação de regimes especiais e credenciamentos. 

 

4.2.19. ↑ Rio de Janeiro 

(i) Lei nº 8.771/2020: Inclusão dos seguintes produtos na cesta básica: Álcool etílico hidratado 

70º INPM; Pote com panos umedecidos de álcool etílico hidratado 70º INPM". 

(ii) Resolução SEFAZ nº 136/2020: Prorrogado para o dia 30/04/2020 o prazo para entrega do 

DUB-ICMS referente ao 2º semestre de 2019. 

(iii) Resolução PGE nº 5.532/2020: prorrogação de prazo de validade de CND e CPEND; 

adiamento das inscrições em dívida ativa e ajuizamento de novas execuções fiscais, bem 

como a realização de novos protestos das Certidões de Dívida Ativa. 

(iv) SEFAZ RJ: Recolhimento do ICMS do Simples Nacional - Empresas do Simples Nacional terão 

prorrogados, por 90 dias, os prazos de recolhimento do ICMS para os períodos de apuração 

de março, abril e maio, que venceriam em abril, maio e junho, têm seus prazos de 

recolhimento prorrogados respectivamente para julho, agosto e setembro. Também foram 

prorrogados por 90 dias os prazos de recolhimento do ISS das empresas do Simples, e por 

180 dias o diferimento do ICMS e ISS dos MEI. 

 

4.2.20. ↑ Rio Grande do Sul 

(i) Sefaz RS: Receita dispensa emissão de nota fiscal de produtor nas vendas internas para o 

RS. 

 

4.2.21. ↑ Rondônia 

(i) Decreto nº 24.909/2020: Prorrogação do vencimento do ICMS nas hipóteses em que 

especifica.  

(ii) Resolução GAB/SEFIN/CRE nº 3/2020: Termos de Acordo que concedem regimes especiais 

por prazo determinado, cujo vencimento ocorra durante a vigência do período de 

calamidade pública, ou em até 15 (quinze) dias após esse período, ficam prorrogados pelo 

prazo de 60 dias. 

(iii) Instrução Normativa GAB/SEFIN/CRE nº 13/2020: suspensão dos prazos para encerramento 

de ações fiscais e fiscalizações designadas ao Auditor Fiscal. 

 

4.2.22. ↑ Santa Catarina 

(i) Decreto nº 532/2020: Prorrogação de obrigações acessórias, exceto, GIA ST, DeSTDA, DIME, 

DEVEC. 
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4.2.23. ↑ Sergipe 

(i) Decreto nº 40.566/2020: 

a) Parcelamentos ordinários e relativos a programas de refinanciamento fiscal o atraso na 

parcela não acarretará o cancelamento durante o prazo de 90 dias; 

b) Dispensa de visto nas Notas Fiscais não destinadas ao Estado de Sergipe; 

c) Os prazos estabelecidos na legislação tributária estadual, sejam processuais ou 

procedimentais, serão computados em dobro, durante o período de 90 dias contados da 

publicação deste Decreto. 

d) Suspensão de prazo para: 

d.1) inclusão no cadastro de inaptidão da SEFAZ quando o contribuinte deixar de 

cumprir suas obrigações tributárias;  

d.2) negativação em sistemas de proteção ao crédito ou de controle de inadimplentes, 

relativos a créditos tributários já devidamente constituídos; 

d.3) o ajuizamento de Execuções Fiscais pela PGE. 

 

4.2.24. ↑ São Paulo, Rio Grande do Norte, Roraima e Tocantins 

Sem publicações. 

 

5. Reflexos Gerenciais e Contábeis 

 

5.1. Adesão a Parcelamentos Ordinários 

 

Para empresas que tenham contraído dívidas fiscais, decorrentes ou não dos impactos econômicos 

causados pelo COVID-19, destaque-se a possibilidade de adesão à parcelamento ordinário da RFB, 

que possibilita aos contribuintes a quitação dos seus débitos em até 60 (sessenta) parcelas e, para 

empresas em recuperação judicial, em até 84 (oitenta e quatro) meses, com reduções de multas 

decorrentes de lançamento de ofício. A medida suspende a exigibilidade dos débitos até a quitação 

do parcelamento. 

 

5.1.1. ↑ Adiamento dos Parcelamentos de ICMS por Cinco Estados 

 

O Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) rejeitou as propostas de Secretarias das 

Fazendas Estaduais, para prorrogação dos prazos para pagamento de débitos inscritos em 

parcelamentos tributários (especialmente o ICMS e o IPVA), que concedem descontos de multa e 

juros. O risco, no caso de concessão sem autorização prévia do CONFAZ, poderá levar ao 

cancelamento da medida e a cobrança das diferenças dos contribuintes. 

 

Alternativamente, os Estados poderão conceder, unilateralmente, o diferimento dos parcelamentos 

que não preveem descontos e nos quais o contribuinte tenha parcelado o saldo total da dívida 
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(inclusive juros e multa). De acordo com um levantamento realizado pelo JOTA, até a publicação 

desta Edição, ao menos 5 (cinco) Estados já aderiram à medida (RJ, AL, PB, AC e SE). 

 

5.2. Lucro Presumido 

 

Diante de um cenário de opção pelo regime do Lucro Presumido, bem como pela percepção de 

eventuais prejuízos decorrentes da atual Crise de Saúde, sugerimos o estudo de alternativas de 

reorganização das estruturas societárias a fim de viabilizar a mudança de regime para o Lucro Real, 

de maneira a reduzir a carga tributária ou até deixar de recolher em razão do cenário de prejuízo. 

 

5.3. Indicação dos Impactos do COVID-19 em Demonstrações Financeiras 

 

A CVM divulgou o Ofício Circular SNC/SEP nº 02/2020, a fim de mitigar os impactos econômico-

financeiros causados pela crise, pela qual exige a divulgação de fato relevante, caso os eventos 

econômicos tenham impactado significativamente aspectos contábeis relativos à recuperabilidade 

de ativos, mensuração do valor justo, às provisões e contingências ativas e passivas, ao 

reconhecimento de receita e às provisões para perda esperada. 

 

5.4. Controle de Perdas de Estoque  

 

Nos termos dos artigos 302 e 303 do Decreto nº 9.580/2018, as perdas ou obsolescência de 

estoque, desde que lastreadas por laudo ou certificado de autoridade competente, comporão o 

custo de produção dos bens e ou dos serviços vendidos. Nestas hipóteses, é de extrema 

importância que seja realizado um controle gerencial de estoque, a fim de que as pessoas jurídicas 

tributadas com base no Lucro Real possam deduzir eventuais perdas, decorrentes dos impactos 

causados pelo COVID-19, da base de cálculo do IRPJ. 

 

5.5. Elevada Oscilação da Taxa de Câmbio  

 

Para fins de cálculo de tributos federais, os contribuintes devem reconhecer as variações cambiais 

com base no regime de caixa ou de competência, sendo que a opção por um dos regimes é feita 

sempre no mês de janeiro com aplicação para todo o ano-calendário (art. 30, §1º, MP nº 2158-

35/2001). Nos termos do artigo 6º da Instrução Normativa nº 1.079/2010, se for apurada, pelo 

BACEN, uma oscilação na taxa de câmbio superior a 10% no período de um mês, o contribuinte 

poderá optar pela alteração do critério de reconhecimento das variações monetárias no mesmo 

ano-calendário. A medida é de extrema relevância para empresários que tenham contraído dívidas 

em moeda estrangeira, por exemplo. Entre os dias 28/02 e 31/03, período em que o dólar atingiu a 

cotação máxima de 5,35, o percentual de 10% de oscilação já havia sido atingido. Neste cenário, já 

é possível alterar o regime de tributação das variações cambiais. 
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5.6. Perdas no Recebimento de Créditos (PDD) 

 

Nos termos do artigo 9º da Lei n. 9.430/1997, as perdas no recebimento de créditos poderão ser 

deduzidas como despesas, para as pessoas jurídicas optantes pelo Lucro Real, desde que 

comprovado inadimplemento do contratual, sendo que as principais regras para o aproveitamento 

fiscal relativos a recebíveis de curto prazo sem garantia são as seguintes: a) até R$ 15.000,00 

vencidos há mais de 6 meses, independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para o 

seu recebimento;  b) entre R$ 15.000,00 e R$ 100.000,00 vencidos há mais de 1 ano, 

independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para o seu recebimento, porém, 

mantida a cobrança administrativa; c) superior a R$ 100.000,00, vencidos há mais de 1 ano, desde 

que iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento. 

 

5.7. Oportunidade para Ingresso em Fundos de Investimento 

 

Considerando a perspectiva de desvalorização repentina dos ativos, as empresas e investidores 

deverão avaliar a conveniência de ingresso em fundos de investimento dado que, ao avaliar os 

ativos em valor de mercado poderão obter vantagem tributária no ganho de capital por ocasião do 

aporte  nos referidos fundos de investimento (artigo 1º, Lei nº 13.043/2014).  
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 CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO 
 

 

6. Medidas Judiciais para Suspensão do Pagamento de Tributos 

 

Representantes de diversos setores preparam um manifesto pedindo a regulamentação da Portaria 

MF nº 12/2012 para que seja assegurada a prorrogação, por 3 meses, dos tributos federais 

daqueles contribuintes localizados onde o Estado já tenha decretado estado de calamidade. A 

equipe econômica está estudando a concessão do adiamento do pagamento dos tributos federais. 

 

De um universo de mais de 100 ações ajuizadas, analisamos 25 por amostragem e obtivemos o 

seguinte cenário em 1ª instância: 

 

(i) 15 processos tiveram suas liminares deferidas, sendo que destas, 8 foram deferidas em 

parte e/ou com ressalvas, tais como condicionar a empresa a comprovar a manutenção do 

seu quadro de funcionários;  

(ii) 5 processos tiveram suas liminares indeferidas; e 

(iii) 5 processos tiveram suas liminares postergadas e/ou ainda aguardam análise da liminar. 

 

Nesse momento, percebemos uma prevalência de contribuintes de pequeno e médio porte como 

titulares das medidas judiciais, sendo que os contribuintes de grande porte identificados nesta 

pesquisa estão concentrados no ramo hospitalar, industrial (fabricação de fogões e outros 

eletrodomésticos, fabricação de alumínio e ligas) e de telemarketing, bem como que a maioria das 

ações foram distribuídas na Seção e Subseções da Justiça Federal de São Paulo e do Distrito 

Federal. 

 

Com o avançar da análise, inclusive com a interposição de recursos aos Tribunais Regionais 

Federais, retornaremos com a atualização do panorama. Ainda, é possível que tais medidas tendam 

a perder a força, na medida em que o Governo já prorrogou o recolhimento de alguns tributos 

federais, a saber: Contribuições Previdenciárias, FGTS, PIS e COFINS. 

 

6.1. Portaria MF nº 12 de 20 de janeiro de 2012 

 

A Portaria determina a prorrogação, por 3 (três) meses, dos vencimentos de tributos federais, 

quando do reconhecimento do estado de Calamidade Pública por Decreto Estadual. Considerando 

o atual cenário da Pandemia COVID-19, muito se tem discutido acerca do interesse em ajuizar uma 

medida judicial para assegurar a suspensão dos prazos para pagamento.  
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Embora seja uma discussão que pode ser levada ao Poder Judiciário em sede de mandado de 

segurança, ao menos nesse momento, não é recomendada pelos seguintes motivos: 

 

(i) não é necessário liminar para que a empresa declare e não pague tributos; 

(ii) a liminar da referida ação se prestaria para suspensão temporária e não para dar carência e 

depois parcelar a longo prazo e sem multa e juros; 

(iii) as liminares concedidas até o momento estão vinculadas à manutenção do emprego, ou 

seja, a empresa não poderia fazer cortes de empregados; 

(iv) além dessa exigência acima poderá haver outras condicionantes, como não distribuição de 

dividendos e pró-labore aos administradores, dentre outras; 

(v) a jurisprudência que porventura venha a ser obtida favoravelmente à tese beneficiará 

futuramente a todos os demais contribuintes; 

(vi) no contexto atual é de se imaginar que haverá a criação de um novo Refis, com 

parcelamento de longo prazo e com reduções significativas de juros e multas; e por fim, 

(vii) o governo poderá conceder moratória, com diferimento dos vencimentos, nos próximos 

dias. 

 

6.2. Justiça Federal em Pauta – Decisões sobre Diferimento de Tributos Federais 

 

Em que pese os pedidos liminares que vêm sendo levados à discussão no Judiciário requerendo o 

diferimento de tributos federais com fundamento na Portaria MF nº 12/2012, vale destacar que, 

atualmente, as decisões favoráveis aos contribuintes proferidas em primeira instância (cujo placar 

ainda é dividido), vêm sendo reformadas pelos Tribunais Regionais Federais (com exceção do TRF1 

analisada abaixo). Nesse sentido, destaca-se: 

 

6.2.1. ↑ JFSP em Pauta – Entendimento Favorável aos Contribuintes 

 

Em decisão proferida em 08/04/2020, pela 14ª Vara Cível Federal de São Paulo, foi reconhecido o 

pedido liminar formulado pela Rappi do Brasil para prorrogar o pagamento de tributos federais 

relativos às competências de março e abril de 2020 (mandado de segurança nº 5005357-

83.2020.4.03.6100). 

 

De acordo com a Juíza Tatiana Pattaro Pereira, a despeito de não caber ao Judiciário atuar como 

legislador positivo para estabelecer benefícios tributários não previstos em lei, a legislação vigente 

autoriza a concessão de moratória, em caráter individual, por despacho da autoridade 

administrativa. 

 

Nesse sentido, concluiu pelo deferimento do pedido liminar da empresa, porquanto restou 

verificada a presença de atos normativos (Lei n. 4.750/1985 e Portaria MF nº 12/2012), que 



 

asdasdasdasd 

↑ Back to top 

27 

  

27

/

/

/

/

\ 

autorizam a prorrogação do prazo de pagamento das obrigações tributárias federais relativas aos 

meses de março e abril de 2020. A decisão não é definitiva e poderá ser revista em segunda 

instância (TRF3). 

 

6.2.2. ↑ TRF1 em Pauta – Entendimento Favorável aos Contribuintes  

 

Assim como a decisão proferida pela JFSP acima mencionada, o Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela recursal de contribuinte, para 

conceder (i) o diferimento, por 3 (três) meses, do prazo para recolhimento dos tributos federais e 

das parcelas de acordos de parcelamento celebrados com a RFB e a PGFN, vencidos em 

março/2020 e vincendos em abril/2020, sem incidência de juros e multas; e (ii) o direito de que seja 

obstado qualquer ato de cobrança e aplicação de sanções referente ao diferimento concedido pela 

decisão judicial. 

 

6.2.3. TRF4 – Entendimento Desfavorável aos Contribuintes: 

 

No dia 27/03/2020, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) indeferiu o pedido de 

antecipação de tutela recursal de uma empresa catarinense que visava a postergação do 

vencimento dos tributos federais e dos parcelamentos mantidos perante a RFB e PGFN, para o 

último dia útil do mês subsequente ao encerramento do Estado de Calamidade Pública (Decreto 

Legislativo nº 6/10). A negativa está fundamentada no entendimento do magistrado de que não 

existe a regulamentação prevista no artigo 3º da mencionada Portaria, de forma que não cabe ao 

Judiciário tal competência. Segundo o magistrado, “se o Poder Judiciário concedesse prorrogação 

do pagamento dos tributos federais, não só estaria atuando como legislador positivo, uma vez que 

a moratória depende de lei (art. 153 do CTN), como também  usurparia competência dos outros 

poderes, o que evidentemente não lhe é dado.”  

 

6.3. FIESP e CIESP Pedem Prorrogação de Vencimento de Tributos Estaduais 

 

Em 30/03/2020 a FIESP e o CIESP ingressaram com Mandado de Segurança Coletivo solicitando a 

suspensão, por 180 dias, do prazo de recolhimento dos tributos estaduais, incluindo o ICMS do 

Simples Nacional e os parcelamentos estaduais, relativo aos fatos geradores de março, abril, maio e 

junho de 2020. Em decisão liminar proferida no dia 02/04/2020, foi indeferido o pedido por 

entender que “Não é necessariamente verdadeiro que todas as empresas filiadas às impetrantes 

precisem da medida invocada.”, bem como que, neste momento, é o Estado quem mais necessita 

dos recursos de modo que “o amplo deferimento de liminares de natureza semelhante a deduzida 

pelos ora impetrantes FIESP e CIESP acarretará a ausência de recursos ao Poder Público para fazer 

frente à pandemia da COVID-19”. Vamos monitorar eventual recurso da FIESP e do CIESP. 
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6.4. ICMS: Tese baseada em Convênio do Confaz para suspender ICMS 

 

O Judiciário vem recebendo muitos pedidos de prorrogação do prazo de pagamento de ICMS e das 

prestações de parcelamentos de débitos, com fundamento no Convênio nº 169/2017, que autoriza 

a moratória, o parcelamento e a ampliação de prazo para o pagamento do tributo em situação de 

calamidade pública declarada. A Procuradoria-Geral do Estado (PGE) de São Paulo se manifestou 

contrária ao adiamento, mesmo em tempos de pandemia. 

 

6.5. ↑ TJSP (Estadual) em Pauta – Suspensão de Decisões Liminares 

 

No dia 08/04/2020, foi proferida decisão favorável ao Estado de São Paulo, nos autos do mandado 

de segurança nº 2066138-17.2020.8.26.0000, determinando a suspensão das decisões liminares 

proferidas pelos Juízos das Varas das Fazendas Públicas de São Paulo (6ª e da 8ª), Presidente 

Prudente, Osasco (2ª) e Araraquara (1ª), que determinaram a suspensão da exigibilidade de 

tributos, na forma de prorrogação dos vencimentos de tributos e/ou parcelamentos estaduais 

vencidos desde 01/03/2020 até o final do estado de calamidade pública, nos moldes da Lei nº 

13.979/2020. 

 

De acordo com o Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Dr. Geraldo Francisco Pinheiro 

Franco, “decisões isoladas, que caracterizam redução drástica na arrecadação do Estado, têm o 

potencial de promover a desorganização administrativa, obstaculizando o pronto combate à 

pandemia.” 

 

7. Medida Provisória nº 899 de 16 de outubro de 2019 - Extinção do Voto de Qualidade no CARF 

 

A Câmara dos Deputados inseriu, no texto original da Medida Provisória nº 899/2019 (MP do 

Contribuinte Legal), uma emenda que acaba com o voto de qualidade, de competência do 

presidente do colegiado no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF). Assim, no caso de 

empate na votação entre Fazenda e os Contribuintes, o processo passa a ser decidido 

favoravelmente ao contribuinte. Referida emenda foi mantida pelo Senado Federal e um Projeto de 

Lei está nas mãos do Presidente Bolsonaro para veto ou sanção até o dia 15/04/2020. 

 

A Procuradoria da Fazenda Nacional (PGFN) está elaborando um parecer recomendando o veto da 

medida, pois, no seu entender a extinção do voto de qualidade poderá gerar um prejuízo 

econômico ao Fisco. Em nossa visão é muito provável que referido dispositivo seja efetivamente 

vetado pelo Presidente. 
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8. Transação Tributária 

 

8.1. Portaria nº 7.820 de 18 de março de 2020 

 

Disciplina os procedimentos, requisitos e condições para realização de transação tributária 

extraordinária para os contribuintes que, em razão da crise do COVID-19, tenham sua capacidade 

de geração de resultados afetada e, por consequência, estejam com dificuldades para o pagamento 

de tributos federais, parcelados ou não, em cobrança administrativa ou judicial e que sejam 

administrados pela PGFN. O débito integral (tributo, multa, juros e honorários) deverá ser pago da 

seguinte forma: 

 

(i) entrada correspondente a 1% do valor total dos débitos, divididos em até 3 (três) parcelas 

iguais e sucessivas; 

(ii) saldo remanescente em até (a) 81 (oitenta e uma) parcelas para pessoas jurídicas; 

(b) 97 (noventa e sete) parcelas para pessoas físicas, empresários individuais, MEI e EPP; e 

(c) 57 (cinquenta e sete) parcelas para débitos relativos à contribuição previdenciária 

patronal e ao SAT/RAT. 

 

8.2. Projeto de Lei de Conversão nº 899 de 24 de março de 2020 

 

Decorrente da Medida Provisória nº 899/2019 (MP do Contribuinte Legal), a qual estabeleceu os 

requisitos e as condições para que a União e os contribuintes realizem transação tributária, o PLV 

nº 899/2020 aguarda veto ou sanção do Presidente Jair Bolsonaro para que, no prazo de 15 dias 

(até dia 15/04/2020), conclua o processo de tramitação da matéria. 

 

9. Suspensão de Prazos 

 

9.1. Portaria PGFN nº 7.891 de 18 de março de 2020 

 

A PGFN determinou a suspensão, por 90 (noventa) dias, dos prazos em curso no dia 16/03/2020, ou 

que se iniciarem após essa data, para impugnação, manifestação de inconformidade e recurso no 

âmbito do (i) Procedimento Administrativo de Reconhecimento de Responsabilidade (PARR); 

(ii) Programa Especial de Regularização Tributária (PERT); e (iii) Oferta Antecipada de Garantia e 

Perdido de Revisão de Dívida Inscrita (PRDI). 

 

Também ficam suspensos, por 90 (noventa) dias, (i) o protesto de CDAs; (ii) a instauração de 

Procedimentos Administrativos de Reconhecimento de Responsabilidade (PARR); e (iii) o 

procedimento de exclusão de contribuintes de parcelamentos administrados pela PGFN. 
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9.2. Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 553/2020 

 

Suspende, até o dia 29/05/2020, os prazos processuais e os seguintes procedimentos 

administrativos (i) emissão eletrônica automatizada de aviso de cobrança e intimação para 

pagamento de tributos; (ii) notificação de lançamento da malha fiscal da pessoa física; 

(iii) procedimento de exclusão de contribuinte de parcelamento por inadimplência de parcelas; 

(iv) registro de pendência de regularização no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) motivado por 

ausência de declaração; (v) registro de inaptidão no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) 

motivado por ausência de declaração; e (vi) emissão eletrônica de despachos decisórios com 

análise de mérito em Pedidos de Restituição, Ressarcimento e Reembolso, e Declarações de 

Compensação. 

 

9.3. Portaria CARF nº 7.519/2020 e Portaria CARF nº 8.112/2020: 

 

Suspendem as Sessões de Julgamento do mês de abril de 2020, bem como os prazos para a prática 

de atos processuais no âmbito do CARF, até dia 30/04/2020. 

 

9.4. Ato 02/2020 e Ato 03/2020 do Tribunal de Impostos e Taxas (TIT) 

 

Ato TIT 02/2020: suspende todas as Sessões de Julgamento do TIT (Câmaras Julgadoras e Câmara 

Superior) entre os dias 23/03/2020 a 30/04/2020, bem como determina a não realização de 

intimações no mesmo período.  

 

Ato TIT 03/2020: suspende, de 23/03/2020 a 30/04/2020 inclusive, os prazos processuais 

referentes a processos e expedientes físicos em trâmite neste Tribunal e nas unidades 

subordinadas, bem como os prazos processuais referentes aos processos regidos pelo Decreto 

54.714/2009, que disciplina o lançamento de ofício do IPVA. Vale destacar que, até o presente 

momento, os processos eletrônicos (com acesso via e-Pat) não tiveram seus prazos suspensos ou 

interrompidos. 

 

9.5. Decreto n.º 59.283 de 1 de março de 2020 da Prefeitura de São Paulo: 

 

A Prefeitura do Município de São Paulo declarou situação de emergência para enfrentamento da 

pandemia decorrente do COVID-19 e, na mesma oportunidade, determinou que os processos e 

expedientes administrativos tivessem os prazos regulamentares e legais suspensos por 30 (trinta) 

dias, sem prejuízo de eventual prorrogação. Referida suspensão não se aplica às licitações, 

contratos parcerias e instrumentos congêneres. 
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9.6. ↑ Processos Judiciais: Suspensão de Prazos, Atendimento ao Público e Sessões de Julgamento 

 

Os Tribunais Federais (STJ e TRF’s da 1ª, 2ª, 3ª, 4º e 5ª Regiões) restringiram integralmente o 

atendimento ao público externo, bem como suspenderam as sessões de julgamento e os prazos 

processuais até o dia 30/04/2020, conforme Resoluções, Atos e Portarias editadas para cada 

jurisdição específica. O mesmo ocorreu no âmbito Estadual com o Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo (Provimento CSM nº 2.549/2020). 

 

A exceção, até o presente momento, é o Supremo Tribunal Federal (STF), o qual, embora tenha 

restrito o atendimento do público externo, optou por suspender até o dia 30/04/2020 apenas as 

sessões de julgamento presencial e os prazos processuais dos processos físicos (Resolução nº 

670/2020), sem qualquer alteração para os processos que tramitam eletronicamente e as sessões 

virtuais de julgamento. Além disso, mesmo em ambiente virtual, será possível a realização de 

sustentações orais pelos patronos conforme Emenda Regimental nº 53/2020 e Resoluções nº 669 e 

nº 72/2020. 

 

10. Substituição de Depósitos Judiciais 

 

A despeito de a Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/1980) autorizar a substituição da penhora por 

fiança-bancária ou seguro garantia (art. 15, inciso I), em regra, o Poder Judiciário não aceita pedidos 

de substituição de depósitos judiciais mediante a apresentação de outras garantias.  O cenário é 

ainda mais problemático no caso de pedidos de levantamento de depósitos antes do trânsito em 

julgado de ações judiciais tributárias. 

 

Entretanto, a atual situação de crise gerada pela pandemia do COVID-19 pode servir como 

fundamento para pleitos de levantamento e/ou substituição dos depósitos judiciais por fiança 

bancária ou seguro-garantia em quaisquer demandas tributárias. A recente decisão do CNJ que 

autorizou a substituição de depósito judicial por seguro garantia no âmbito trabalhista apenas 

reforça esse posicionamento. 

 

11. STF em Pauta - Exclusão do ICMS das Bases de Cálculo do PIS e da COFINS 

 

Considerada a maior causa tributária em trâmite no Supremo Tribunal Federal (STF), o recurso de 

Embargos de Declaração, opostos no processo que discute a exclusão do ICMS das bases de cálculo 

do PIS e da COFINS, foram retirados da pauta da sessão plenária da Corte de 01/04/2020, a pedido 

da Ministra Relatora Carmem Lúcia. Ainda não há previsão de quando os mencionados Embargos 
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serão novamente pautados para julgamento, postergando, assim, a análise quanto à possível 

modulação dos efeitos do acórdão proferido em 17/03/2017, nos autos do RE nº 574.706.  
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 SOCIETÁRIO 
 

 

12. Medida Provisória nº 931 de 30 de março de 2020 

 

12.1. Prorrogação de Prazos para Realização de AGO de Sociedade Anônima 

 

Para sociedade anônima cujo exercício social se encerre em 31/12/2019 ou 31/03/2020, a AGO 

poderá ser realizada excepcionalmente no prazo de 7 (sete) meses contados do término do seu 

exercício social. Para isto, eventuais disposições contrárias com relação ao prazo de realização da 

AGO, previstas no estatuto social, serão consideradas sem efeito no exercício de 2020.  

 

Em razão dessa prorrogação, todos os mandatos de administradores da companhia e de comitês 

estatutários ficarão prorrogados até a realização da referida AGO ou até que seja realizada a 

reunião do Conselho de Administração, se instituído. Os Conselheiros poderão, ainda, deliberar 

sobre matérias urgentes de competência da assembleia geral, desde que o estatuto não vede isto, 

sendo que tais deliberações deverão ser posteriormente ratificadas pelos acionistas. Tais 

disposições, de acordo com a MP 931, serão aplicáveis também às empresas públicas, sociedades 

de economia mista e subsidiárias das referidas empresas. 

 

12.2. Prorrogação de Prazos para Realização de Reunião de Sócios.  

 

Para sociedade empresária limitada cujo exercício social se encerre em 31/12/2019 ou 31/03/2020, 

a Reunião de Sócios poderá ser realizada excepcionalmente no prazo de 7 (sete) meses contados do 

término do seu exercício social. Para isto, eventuais disposições contrárias com relação ao prazo de 

realização da Reunião de Sócios, previstas no contrato social, serão consideradas sem efeito no 

exercício de 2020.  Em razão dessa prorrogação, todos os mandatos de administradores da 

sociedade e membros do Conselho Fiscal, se instituído, ficarão prorrogados até a realização da 

referida Reunião de Sócios. 

 

12.3. Prorrogação de Prazos para Realização de AGO de Sociedade Cooperativa 

 

O prazo para realização de assembleia geral ordinária de sociedade cooperativa ou entidade de 

representação do cooperativismo também foi prorrogado para 7 (sete) meses a contar do término 

do seu exercício social. Com isto, os mandatos dos membros de órgãos de administração e 

fiscalização e de eventuais órgãos estatutários ficarão prorrogados até a realização dessa AGO.  
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12.4. Declaração de Dividendos Independentemente de Alteração do Estatuto Social 

 

Até a realização da AGO da sociedade anônima no prazo de 7 (sete) meses a contar do 

encerramento do exercício social, poderá a Diretoria ou o Conselho de Administração, se instituído, 

declarar dividendos independentemente de reforma do estatuto social.  

 

12.5. Prazos para Arquivamento de Atos nas Juntas Comerciais 

 

Todos atos societários datados a partir de 16/02/2020, que devem ser apresentados a 

arquivamento na Junta Comercial, deverão ser apresentados à respectiva junta no prazo de 30 

(trinta) dias contados da data em que esta restabelecer a prestação regular de seus serviços. Além 

disso, para emissão de valores mobiliários ou outros negócios jurídicos que exijam o arquivamento 

prévio de ato societário, tal exigência fica suspensa a partir de 01/03/2010. Neste caso, a sociedade 

deverá providenciar o arquivamento do respectivo ato societário na Junta Comercial competente 

no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data em restabelecer a prestação regular de seus serviços. 

 

Destaque: No caso específico da Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP), os 

arquivamentos eletrônicos apenas estão disponíveis para a constituição de sociedades empresárias 

limitadas, EIRELIs e empresários individuais. Os demais serviços presenciais (como, por exemplo, 

pedido de arquivamento de atas de assembleia e alterações de contrato social) estão suspensos até 

30/04/2020. 

 

12.6. Voto à distância 

 

Sociedades empresárias limitadas, sociedade cooperativa ou entidade de representação do 

cooperativismo e sociedade anônima fechada deverão observar as regras a serem editadas pelo 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração (“DREI”). Já para as sociedades 

anônimas abertas, estas deverão observar as regras a serem editadas pela Comissão de Valores 

Mobiliários (“CVM”). Cumpre destacar que, até o presente momento, o DREI e a CVM não editaram 

essas regras de participação e votação à distância.  

 

12.7. Autorização para CVM Prorrogar Prazos 

 

A CVM poderá prorrogar os prazos previstos na Lei nº 6.404/1976 (Lei das Sociedades Anônimas) e 

que compete a este colegiado definir a data em que sociedades anônimas abertas deverão 

apresentar suas demonstrações financeiras. Neste ponto, é importante destacar que a CVM, até a 

presente data, não se manifestou sobre esse novo prazo para apresentação das demonstrações 

financeiras. 
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13. Atos da Comissão de Valos Mobiliários (CVM) 

 

13.1. Deliberação CVM nº 848 de 25 de março de 2020 – Prorrogação de Prazos 

 

Altera, momentaneamente, os prazos previstos na regulamentação da CVM, no seguinte sentido: 

 

(i) suspensão do intervalo de quatro meses que se impõe às companhias entre duas ofertas 

públicas distribuídas com esforços restritos; e  

(ii) suspensão da necessidade de arquivamento nas juntas comerciais do ato societário que 

autoriza a emissão de notas promissórias, tendo em vista o funcionamento parcial de tais 

órgãos. 

 

A CVM deliberou, ainda, a prorrogação dos seguintes prazos:  

 

(i) por 30 dias, a contar da publicação da referida norma, o prazo para envio das 

demonstrações financeiras dos fundos de investimento;  

(ii) por 3 meses, o prazo para realização das assembleias dos fundos de investimento;  

(iii) por 3 meses, o prazo para envio dos formulários de referência de administradores de 

carteira e consultores de valores mobiliários.  

 

Por fim, a CVM decidiu que, enquanto perdurar o estado de calamidade de que trata o Decreto 

Legislativo nº 6, de 2020, os prazos processuais que transcorram em desfavor dos acusados em 

processos administrativos sancionadores estarão suspensos.  

 

13.2. Ofício Circular nº 6 de 26 de março de 2020 - Regras relativas a Fundos de Investimento 

 

Trata da interpretação da CVM para dispositivos regulamentares aplicáveis aos fundos de 

investimento em razão dos efeitos da COVID-19. Dentre outras disposições, destacam-se: 

 

(i) Sanções da CVM: inexistência de justa causa para aplicação de sanções pela CVM no que se 

refere à observância dos limites de composição e concentração de carteiras e em fatores de 

risco estabelecidos na Instrução CVM nº 555 durante a pandemia da COVID-19, a serem 

analisados caso a caso; 

(ii) Avaliação de Cotas: possiblidade de substituição temporária do cálculo de cotas de 

abertura para cotas de fechamento em fundos de investimento que oferecem liquidez 

intradiária e são regulados pela Instrução CVM nº 555; 

(iii) Assembleias Gerais: possibilidade de cancelamento ou adiamento de assembleias gerais, 

convocadas ou não, em casos nos quais não seja possível a realização do conclave de forma 

remota, virtual ou por meio de consulta formal; e  
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(iv) FIDCS: no que se refere aos FIDCs, o entendimento da área técnica de que a Instrução CVM 

nº 489 não exige que se constitua provisão a cada evento de atraso ou renegociação das 

condições de pagamento de um dado direito creditório, mas sim e apenas em casos nos 

quais se afigure uma mudança na perspectiva de perda esperada sobre o ativos. 

 

13.3. ↑ Audiência Pública: Participação e Votação à Distância em Assembleias Gerais 

 

No dia 6 de abril de 2020, a CVM submeteu à audiência pública minuta de instrução (Minuta) 

propondo alterações com relação à participação e votação a distância em assembleias gerais, 

dentre outros pontos relacionados à participação a distância.  

 

A Minuta tem como escopo aperfeiçoar os dispositivos da Instrução CVM nº 481/2009 (ICVM 481) 

relativos à participação e voto nas assembleias gerais por meio digital e estabelecer as condições 

para que as companhias realizem assembleias inteiramente digitais, considerando as alterações 

trazidas pela Medida Provisória 931, de 30 de março 2020, especialmente com a alteração da 

redação do § 2º e a inclusão do § 2º-A no art. 124, da Lei nº 6.404/1976 (Lei das S.A.). 

 

É importante destacar que a CVM já autoriza as companhias a realizarem assembleias híbridas, isto 

é, assembleias em que os acionistas podem participar tanto presencialmente quanto a distância, 

segundo Instrução CVM nº 561/2015. 

 

Abaixo, destacamos as principais propostas apresentadas pela CVM na Minuta: 

 

(i) quaisquer companhias abertas poderão realizar assembleias digitais, desde que cumpram 

os requisitos previstos nas instruções da CVM;  

(ii) deverá ser incluído no anúncio de convocação, além das informações exigidas pela Lei das 

S.A.: (a) informação destacada sobre o local onde será realizada a assembleia, caso esta não 

seja realizada no edifício onde a companhia tem sede; (b) caso seja admitida a participação 

a distância por meio de sistema eletrônico de participação a distância, informações 

detalhando como os acionistas podem participar e votar a distância na assembleia; e (c) se 

a assembleia será realizada parcial ou exclusivamente de forma digital;  

(iii) o sistema eletrônico utilizado deverá assegurar, no mínimo, (a) possibilidade de os 

acionistas se manifestarem na assembleia e visualizarem documentos apresentados 

durante sua realização; (b) a autenticidade e a segurança das comunicações durante a 

assembleia; (c) o registro de presença dos acionistas; (d) o registro dos respectivos votos; e 

(e) a gravação integral da assembleia; 

(iv) a companhia deverá manter serviço de auxílio técnico para sanar dúvidas de acesso ou uso 

do sistema; e 
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(v) a companhia deverá disponibilizar aos acionistas o sistema eletrônico que permita realizar 

a assembleia geral de forma exclusivamente geral. 

 

Em razão da urgência do assunto, eventuais comentários à Minuta deverão ser submetidos até o 

dia 13 de abril de 2020 à Superintendência de Desenvolvimento de Mercado – SDM, pelo endereço 

eletrônico audpublicaSDM0320@cvm.gov.br. Isto porque a CVM pretende, segundo a Minuta, 

editar a instrução até o dia 20/04/2020. 

 

14. ↑ Medida Provisória nº 948 de 8 de abril de 2020 

 

Segundo a MP 948, na hipótese de cancelamento de serviços, reservas e eventos, incluindo shows e 

espetáculos, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não será obrigada a reembolsar os 

valores pagos pelo consumidor, desde que:  

 

(i) assegure a remarcação dos serviços, reservas ou eventos cancelados. Nesta hipótese, 

deverão ser observados: (a) a sazonalidade e os valores dos serviços originalmente 

contratados e (b) o prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de encerramento do estado 

de calamidade pública;  

(ii) disponibilize crédito ao consumidor para uso ou abatimento na compra de outro serviço, 

reserva ou evento disponível para compra (Crédito). Neste ponto, cabe destacar que: (a) o 

Crédito deverá ser utilizado pelo consumidor no prazo de 12 (doze) meses contados da 

data de encerramento do estado de calamidade pública e (b) prestadores de serviços 

turísticos e sociedades empresárias (nos termos do art. 21 da Lei nº 11.771/2008), cinemas, 

teatros e plataformas digitais de vendas de ingressos pela internet poderão disponibilizar 

ao seu consumidor este Crédito; ou  

(iii) as partes venham a celebrar um acordo diverso.  

 

Vale destacar que, independentemente da ação que as partes venham a tomar na hipótese de 

cancelamento do serviço, reserva ou evento, observadas as hipóteses listadas acima, não há 

qualquer custo adicional, taxa ou multa ao consumidor, desde que este entre em contato com o 

prestador de serviço ou sociedade empresária no prazo de 90 (noventa) dias a contar da publicação 

da MP nº 948.  

 

Caso seja impossível assegurar a remarcação, disponibilizar um Crédito ou celebrar um acordo 

diverso com o consumidor, segundo a MP nº 948, o prestador de serviço ou a sociedade empresária 

deverá restituir o valor recebido ao consumidor na seguinte forma: (i) atualizado monetariamente 

pelo IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial); e (ii) dentro do prazo de 12 

(doze) meses contados da data de encerramento do estado de calamidade pública.  

 

mailto:audpublicaSDM0320@cvm.gov.br


 

asdasdasdasd 

↑ Back to top 

38 

  

38

/

/

/

/

\ 

Por fim, a MP nº 948 prevê expressamente que todas as relações de consumo regidas por ela 

caracterizam hipóteses de caso fortuito ou força maior e não ensejam danos morais, aplicação de 

multa ou outras penalidades descritas no art. 56 da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do 

Consumidor). 

 

15. ↑ DREI: Consulta Pública sobre a Participação e Votação à Distância em Reuniões e Assembleias Gerais 

 

O DREI submeteu à consulta pública minuta de Instrução Normativa que, em razão das disposições 

trazidas pela Medida Provisória 931/2020, visa a regulamentar a participação e votação a distância 

em reuniões e assembleias de sociedades empresárias limitadas (Ltda.), anônimas fechadas (S.A.) e 

cooperativas. 

 

Segundo a referida minuta, as reuniões e assembleias poderão ser realizadas de forma: 

(i) semipresencial, quando forem realizadas em local físico, mas com a possibilidade de participação 

e voto a distância de sócios, acionistas e associados interessados; ou (ii) virtual, quando realizada 

tão somente à distância. Para isto, esta informação deverá ser destacada no instrumento de 

convocação.  

 

Além disso, o DREI propõe os pontos destacados abaixo: 

 

(i) todos os documentos e informações deverão ser disponibilizados previamente à realização 

da reunião ou assembleia, seja semipresencial ou virtual, por meio eletrônico;  

(ii) a sociedade deve verificar se todos os acionistas, sócios ou associados possuem condições 

tecnológicas para participar e votar a distância na assembleia ou reunião semipresencial ou 

virtual;  

(iii) deverá constar na ata da reunião ou assembleia a informação de que ela foi semipresencial 

ou virtual, cabendo, ainda, à sociedade detalhar a forma pela qual foram permitidos a 

participação e o voto a distância;  

(iv) a sociedade deverá disponibilizar suporte técnico on-line, em tempo real, para acionistas, 

sócios ou associados;  

(v) o sistema eletrônico adotado pela sociedade deverá garantir: (a) a segurança, a 

confiabilidade e a transparência necessárias para a validade da deliberação; (b) o registro 

de presença dos sócios, acionistas ou associados; (c) a garantia e a preservação do direito 

de participação e voto a distância durante toda deliberação; (d) a possibilidade de 

visualização de documentos apresentados durante a deliberação; e (e) a gravação integral 

da deliberação.  

(vi) a sociedade poderá transmitir a reunião ou assembleia semipresencial ou virtual em meios 

de comunicação de amplo acesso, a fim de que terceiros possam acompanhá-las; 
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(vii) considerar-se-á presente na reunião ou assembleia semipresencial ou virtual, o acionista, 

sócio ou associado que, pessoalmente ou por meio de representante, registrar sua 

presença no sistema eletrônico de participação e voto a distância disponibilizado pela 

sociedade; e 

(viii) a sociedade poderá contratar terceiros para administrar, em seu nome, o processamento 

das informações na reunião ou assembleia semipresencial ou virtual, sendo que deverá 

manter arquivado todos os documentos relativos a esta deliberação pelo prazo de 5 (cinco) 

anos.  

 

A consulta pública foi encerrada no dia 06/04/2020, sendo que, até o presente momento, o DREI 

não editou e publicou a instrução normativa que regulariza essa participação e votação a distância.  

 

16. Distribuição de Dividendos 

 

Para a distribuição de dividendos nas sociedades por ações, merecem destaque duas hipóteses, em 

vistas do atual cenário causado pela COVID-19. A primeira diz respeito aos dividendos ainda não 

declarados. Entende-se que nestes casos, a administração da sociedade poderá informar à AGO que 

a distribuição de dividendos é incompatível com a situação financeira da sociedade, evitando a 

distribuição nos termos do §4º do art. 202 da LSA. A segunda hipótese diz respeito aos dividendos 

que foram declarados, contudo, ainda não foram pagos. Neste caso, a recomendação é que se 

convoque uma nova AGO para deliberar o não pagamento. Importante ressaltar que, a depender 

do caso em concreto, há o risco de caracterização de mútuo do acionista para com a sociedade, vez 

que uma vez declarados os dividendos, estes pertencem ao acionista e não mais à sociedade. 

 

17. BNDES aportará capital em empresas atingidas pela crise  

 

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Gustavo 

Montezano, anunciou que irá aportar capital em empresas que entraram em dificuldades em 

decorrência da pandemia do novo COVID-19. A operação será estruturada pela BNDESPar, a partir 

de emissão de debêntures conversíveis em ações, emitidas por companhias de diferentes setores, 

iniciando-se pelas companhias aéreas. 

 

Segundo especialistas, os principais desafios da operação serão a negociação nos contratos de 

debêntures, a fixação do preço para a conversão do financiamento em ações da companhia 

amparada, prazo, carência, pagamentos de juros, garantias e se a conversão é mandatória ou não. 

Em contrapartida, a subscrição de debêntures conversíveis, além de ser vantajosa para o BNDES, 

com alta possibilidade de ganho, tem o objetivo de preservar empresas, empregos e a atividade 

econômica. 
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 ASPECTOS TRABALHISTAS 
 

18. Medida Provisória nº 927 de 22 de março de 2020 

 

18.1. Suspensão do Contrato de Trabalho 

 

Com a revogação do art. 18 da MP nº 927/2020, que previa a suspensão dos contratos de trabalho 

por 4 (quatro) meses, o Governo Federal anunciou a edição da MP nº 936/2020, cujos aspectos 

gerais serão abordados no tópico 26, a seguir. 

 

18.2. Diferimento do Recolhimento do FGTS 

 

Suspensão: Fica suspenso o pagamento do FGTS, devido pelo empregador, relativos aos meses de 

março, abril e maio de 2020. O recolhimento poderá ser feito em até 6 parcelas mensais, a partir de 

junho/2020, sem incidência de juros e multas. 

 

Formalização: Para que possa aproveitar do benefício, o empregador deverá declarar à RFB e ao 

Conselho Curador do FGTS, até o dia 20/06/2020, dados relacionados a fatos geradores; base de 

cálculo; valores devidos da contribuição previdenciária; e outras informações que se fizerem 

pertinentes aos órgãos do INSS e FGTS.  

 

Além disso, (i) ficará suspensa a contagem do prazo prescricional de débitos pelo prazo de 120 dias, 

contados da publicação da MP 927/2020; (ii) serão adiados, por 90 dias, os prazos de Certificados 

de Regularidade já emitidos, bem como o não pagamento de parcelamentos com parcelas 

vincendas nos meses de março, abril e maior de 2020 não ensejarão a não emissão da referida 

certidão; (iii) as informações prestadas serão consideradas confissão de débito; (iv) em caso de 

rescisão do contrato de trabalho são devidos os valores imediatamente, sem a incidência de multa 

e encargos se recolhidos dentro do prazo legal. 

 

18.3. Teletrabalho (home-office) 

 

Possibilidade de realização de trabalho remoto ou à distância, desde que o empregado seja 

notificado com a antecedência de, no mínimo, 48h. Na hipótese de o empregado não dispor da 

infraestrutura para desempenho de suas atividades, ficará à cargo do empregador fornecer os 

equipamentos em regime de comodato, bem como pagar pela infraestrutura, não sendo 

caracterizada como verba de natureza salarial. Neste ponto, destaque-se que o tempo de uso de 

aplicativos e programas de computador não serão computados como horas extras, exceto se 

expressamente previsto em acordo individual ou coletivo de trabalho.  
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18.4. Férias Individuais 

 

Independentemente de o período aquisitivo de férias já ter sido cumprido pelo empregado, poderá 

o empregador conceder férias desde que: 

 

(i) não sejam inferiores a 5 dias corridos; 

(ii) sejam comunicadas com antecedência de, no mínimo, 48h; e 

(iii) sejam pagas até o 5º dia útil do mês subsequente. No que se refere ao pagamento do 

adicional de 1/3, há permissão que o empregador o realize até a data do pagamento do 13º 

salário (gratificação natalina). 

 

O empregador poderá ainda negociar individualmente com o empregado a antecipação de férias 

futuras. 

 

18.5. Férias Coletivas 

 

Em caso de redução ou paralização total das atividades empresariais, poderão ser concedidas férias 

coletivas aos funcionários, desde que comunicadas com o prazo de 15 dias de antecedência. 

 

(i) sejam atendidos os limites máximos e mínimos dispostos pelo art. 139 da CLT; e 

(ii) seja feita a comunicação ao Ministério da Economia e Sindicatos correlatos à atividade. 

 

18.6. Antecipação de Feriados 

 

Os feriados não religiosos (Federais, Estaduais e Municipais) poderão ser antecipados e utilizados 

para compensação do saldo de banco de horas do empregado. Para aproveitamento dos feriados 

religiosos, exige-se acordo individual com o empregado. 

 

18.7. Banco de Horas 

 

Fica permitida e interrupção da jornada de trabalho pelo empregador, mediante a constituição de 

regime especial de compensação por meio de banco de horas, em favor do empregado ou do 

empregador, desde que: 

 

(i) seja estabelecido por acordo coletivo ou individual;  

(ii) a compensação posterior estará limitada ao período de 18 meses após o encerramento do 

estado de calamidade pública;  

(iii) a prorrogação da jornada não ultrapassará 2h diárias, devendo ser respeitado o limite a 10h 

diárias (8 + 2).  
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(iv) Em havendo saldo de horas, a compensação poderá ser feita independentemente de 

acordo individual ou coletivo. 

 

18.8. Suspensão de Exigências em Segurança e Saúde no Trabalho 

 

Até a data de encerramento do estado de calamidade pública ficam suspensas as seguintes 

obrigatoriedades:  

 

(i) de exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares; e 

(ii) de treinamentos periódicos e atuais, previstos em normas regulamentadoras de saúde no 

trabalho. 

 

O exame médico demissional também poderá ser dispensado, desde que o exame ocupacional 

tenha sido realizado há menos de 180 dias. 

 

18.9. Prorrogação da Jornada de Trabalho dos Estabelecimentos de Saúde 

 

Diante do estado de força maior, os estabelecimentos de saúde poderão prorrogar as suas jornadas 

de trabalho além do limite geral ou convencionado, sendo que as horas complementares poderão 

ser compensadas, no prazo de 18 meses contados do encerramento do estado de calamidade 

pública, por banco de horas ou remuneração por horas extras. 

 

18.10. Antecipação do Pagamento do Abono Anual 

 

O abono anual ao beneficiário de auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria,  pensão por 

morte ou auxílio reclusão serão pagos em duas parcelas, sendo: (i) a primeira no valor 

correspondente a 50% do devido no mês de abril (individualmente considerado), pagos na própria 

competência; e (ii) a segunda, em maio/2020, correspondente à diferença do abono de abril paga 

na primeira parcela e  o valor total do abono anual. 

 

19. Medida Provisória nº 936 de 1º de abril de 2020  

 

19.1. Suspensão temporária do contrato de trabalho 

 

Diferentemente do limite de quatro meses proposta pela MP nº 927/2020, a MP nº 936/2020 

impõe 60 (sessenta dias) como prazo máximo de suspensão, fracionável em até dois períodos de 

trinta dias, de maneira que o empregado receberá o denominado Benefício Emergencial de 

Preservação do Emprego e da Renda, o qual terá como base de cálculo o valor mensal do seguro-

desemprego. 
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Durante a suspensão, o empregado fará jus a todos os benefícios trabalhistas e ficará autorizado a 

recolher para o Regime Geral de Previdência Social, na qualidade de segurado facultativo.  

 

Contudo, caso no período de suspensão o empregado mantiver as atividades de trabalho (ainda 

que parcialmente) por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância, a suspensão 

temporária do contrato de trabalho ficará descaracterizada e o empregador estará sujeito (i) ao 

pagamento imediato da remuneração e dos encargos sociais referentes a todo o período; (ii) às 

penalidades previstas na legislação em vigor; e (iii) às sanções previstas em convenção ou em 

acordo coletivo.  

 

Destaque-se que a empresa eu tiver auferido, no ano-calendário de 2019, receita bruta superior a 

R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), somente poderá suspender o contrato de 

trabalho de seus empregados mediante o pagamento de ajuda compensatória mensal no valor de 

30% do valor do salário do empregado, durante o período da suspensão temporária de trabalho 

pactuado, além do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda.  

 

19.2. Redução proporcional de jornada de trabalho e de salário  

 

Fica autorizada a redução proporcional de jornada de trabalho e de salário pelo período máximo de 

90 (noventa) dias, desde que  

 

(i) atendidos os percentuais de redução de 25%, 50% ou 70% (a depender de cada situação 

específica); e 

(ii) preservado o valor do salário-hora de trabalho. 

 

O valor decorrente da redução salarial será custeado pelo Governo pela concessão do Benefício 

Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda. 

 

A jornada e o salários são reestabelecidos com a cessação do estado de calamidade pública ou na 

data estabelecida no acordo individual, como termo encerramento do período de redução. O 

empregador pode, também, antecipar o fim do período de redução.  

 

19.3. Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda 

 

Veiculado na mídia como seguro-desemprego, o aludido benefício será pago nas hipóteses de 

acordo de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário ou de suspensão temporária do 

contrato de trabalho. Pago aos trabalhadores mensalmente com recursos da União, o benefício 

será devido a partir do início de uma das hipóteses mencionadas, devendo o empregador cientificar 
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ao Ministério da Economia, no prazo de 10 (dez) dias a partir da celebração do acordo, sob pena de 

ficar responsável pelo pagamento da remuneração no valor anterior à redução da 

jornada/suspensão do contrato de trabalho, inclusive dos respectivos encargos sociais.  

 

O mencionado benefício não é devido para ocupantes de cargo ou emprego público ou em gozo de 

benefício de prestação continuada do Regime Geral da Previdência Social, de seguro-desemprego 

(em qualquer de suas modalidades) e de bolsa de qualificação profissional, de que trata a Lei nº 

7.998/1990.  

 

O benefício poderá ser somado ao pagamento de ajuda compensatória mensal pelo empregador, 

de uma das referidas medidas de preservação de emprego. Tal ajuda compensatória terá natureza 

indenizatória e não estará sujeita: 

 

(i) ao IRRF do empregado; 

(ii) às contribuições previdenciárias; 

(iii) aos tributos incidentes sobre a folha de salários e FGTS;  

(iv) ao IRPJ e à CSLL das pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real.  

 

19.4. Garantia provisória no emprego 

 

Como consequência à redução proporcional de jornada e de salário e à suspensão temporária do 

contrato de trabalho, fica estabelecida a garantia provisória no emprego, vigente tanto no período 

acordado entre empregado e empregador, como após o restabelecimento das condições 

anteriores. 

 

Caso o empregado seja dispensado sem justa causa durante o período de garantia provisória no 

emprego, o empregador ficará sujeito, além das verbas rescisórias, a pagamento das seguintes 

indenizações: 

 

(i) 50% do salário, se realizada redução de jornada em percentual superior a 25% e inferior a 

50%; 

(ii) 75% do salário, se realizada redução de jornada em percentual superior a 50% e inferior a 

70%; e 

(iii) 100% do salário, se realizada redução de jornada em percentual superior a 70% ou 

suspensão do contrato de trabalho.  
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20. ↑ Medida Provisória nº 944 de 3 de abril de 2020 – Programa Emergencial de Suporte a Empregos 

 

Concede linhas de crédito para pagamento de folha salarial, aos empresários, às sociedades 

empresárias e às sociedades cooperativas (exceto de crédito), com receita bruta anual superior a 

R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões 

de reais). 

 

Sob pena do vencimento antecipado da dívida, a MP nº 944/2020 traz as seguintes condições para 

fruição dos benefícios: 

 

(i) abrange o período de 2 (dois) meses e limita-se a duas vezes o valor do salário mínimo por 

empregado; 

(ii) a folha de pagamento deve ser processada por bancos públicos ou privados, participantes 

do Programa e sujeitos à supervisão do BACEN; 

(iii) os beneficiários não poderão utilizar os recursos para finalidades distintas do pagamento 

dos empregados; 

(iv) os beneficiários não poderão rescindir, sem justa causa, o contrato de trabalho no período 

compreendido entre a data da contratação do crédito e até os 60 (sessenta) dias 

posteriores ao recebimento da última parcela. 

 

Os créditos poderão ser concedidos pelas instituições financeiras participantes até 30/06/2020 e 

deverão limitar suas condições às seguintes restrições: 

 

(i) juros de 3,75% ao ano; 

(ii) prazo de 30 (trinta) dias a 6 (seis) meses para pagamento; 

(iii) carência de 6 (seis) meses para início do pagamento, com juros durante o período. 

 

Para fins de concessão do empréstimo, os bancos participantes observarão políticas próprias e 

poderão restringi-lo às empresas que apresentem registros de inadimplência nos 6 (seis) meses 

anteriores a outorga do crédito. Além disso, ficam dispensados de exigir a comprovação de: 

 

(i) certidão negativa de débitos; 

(ii) certificado de regularidade de recolhimentos de FGTS; 

(iii) consulta prévia no CADIN; 

(iv) comprovação de recolhimento do Imposto Territorial Rural (ITR), entre outros. 

 

Mantém-se, contudo, a vedação para participação de empresas que estejam em débito com a 

Seguridade Social. 
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21. ↑ Medida Provisória nº 946 de 7 de abril de 2020 - Extingue o Fundo PIS-Pasep 

 

Extingue o Fundo PIS-Pasep, instituído pela Lei Complementar nº 26/1975 e transfere o seu 

patrimônio para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 

 

Além disso, autoriza os titulares de contas vinculadas ao FGTS a sacarem recursos até o limite de 

R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) por trabalhador, entre o período de 15/06/2020 e 

31/12/2020. Na hipótese de o titular possuir mais de uma conta vinculada, o saque será feito na 

seguinte ordem:  

 

(i) contas vinculadas relativas a contratos de trabalho extintos, com início pela conta que tiver 

o menor saldo; e  

(ii) demais contas vinculadas, com início pela conta que tiver o menor saldo. 

 

22. Quarentena Compulsória 

 

De acordo com a Lei nº 13.979/2020, que dispõe de medidas para enfrentamento da emergência 

de COVID-19, se determinado, por autoridade da saúde, o afastamento do funcionário pelo 

contágio da doença, os primeiros 15 dias serão computados como faltas justificadas e não poderão 

implicar em desconto de qualquer espécie da remuneração acordada. Superando o prazo 

mencionado, caberá ao INSS a remuneração do salário pelos dias de afastamento que se fizerem 

necessários.  

 

23. Crédito Extraordinário para Bares e Restaurantes 

 

Está em vias de ser publicada uma nova MP, que pretende liberar o montante de R$ 36 bilhões de 

recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), para as pequenas e médias empresas do Setor 

de Bares e Restaurante cobrirem 3 (três) meses de salários de empregados, de até R$ 3.000,00 (três 

mil reais) e adiantarem o pagamento de impostos e contribuições. Tais medidas são direcionadas 

apenas às empresas obrigadas a encerrar temporariamente suas atividades, por determinação dos 

governos locais. 

 

24. ↑ STF em Pauta – Cabe Negociação Coletiva em Caso de Suspensão Contratual 

 

Emmedida cautelar, nos autos da ADI nº 6.363, o ministro Ricardo Lewandowski determinou que as 

empresas deverão notificar os sindicatos, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da suspensão 

temporária de contratos de trabalho e da redução salarial. A decisão contraria as disposições da MP 

nº 936/2020, que não prevê tal obrigatoriedade nos casos de (i) empregados com salário igual ou 

inferior a R$ 3.135,00; ou (ii) portadores de diploma de nível superior e que percebam salário 
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mensal igual ou superior a duas vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de 

Previdência Social. 

 

Segundo o ministro, o texto da MP deve ser interpretado no sentido de que os "acordos individuais 

somente se convalidarão, ou seja, apenas surtirão efeitos jurídicos plenos, após a manifestação dos 

sindicatos dos empregados". E completa no sentido de que somente será lícito prosseguir 

diretamente, caso os sindicatos deixem de se manifestar sobre a questão. 
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 ASPECTOS CÍVEIS 
 

 

25. PL 1.179/2020 – Regime Jurídico Emergencial e Transitório (REJT) 

 

Arquitetado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli e proposto pelo 

Senador Antonio Anastasia, já foi aprovado pelo Senado Federal o chamado Regime Jurídico 

Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (REJT), lei que visa regular 

aspectos cíveis e comerciais no decorrer do estado de calamidade pública decorrente do Covid-19. 

No dia 03/04/2020 o texto foi aprovado pelo Senado tendo como principais aspectos da proposta 

legislativa os seguintes:  

 

25.1. Prescrição e da Decadência 

 

No intuito de conferir maior segurança jurídica, estabelece-se que os prazos prescricionais ou 

decadenciais serão impedidos ou suspensos a contar da vigência da referida Lei até 30/10/2020.  

 

25.2. Assembleias gerais 

 

Com as restrições à realização de reuniões impostas pela crise vigente, sociedades empresárias, 

associações e fundações poderão realizar assembleias gerais em meio eletrônico. Nesse molde, o 

administrador da pessoa jurídica indicará qual será o meio de manifestação que produzirá os 

mesmos efeitos legais de uma assinatura presencial. A mesma solução é aplicada no âmbito das 

assembleias gerais de condomínios edilícios.  

 

No que tange às pessoas jurídicas as assembleias gerais e reuniões realizadas por força de lei terão 

seus prazos prorrogados até o dia 30/10/2020, inclusive para divulgação ou arquivamentos nas nos 

órgãos competentes das demonstrações financeiras. Tal previsão receberá regulamentação pela 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM).  

 

25.3. Resilição, resolução e revisão dos contratos 

 

As consequências decorrentes da pandemia do Covid-19 não impactarão atos jurídicos já 

consumados, ou seja, não terão efeitos retroativos, ainda que sob o argumento de caso fortuito ou 

força maior previstos no art. 393 do Código Civil.  

 

Para fins de resolução contratual por motivos de onerosidade excessiva, não serão considerados 

motivadores plausíveis o aumento da inflação, a variação cambial e a desvalorização ou 
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substituição do padrão monetário, com exceção dos contratos de consumo e de locação de imóveis 

urbanos. 

 

25.4. Relações de consumo 

 

O direito de arrependimento, exercível no prazo de 7 (sete) dias a contar da assinatura do contrato 

ou do ato de recebimento do produto ou serviço, ficará suspenso até 30/10/2020, na hipótese de o 

produto ou serviço ser adquirido por meio de entrega domiciliar (delivery).  

 

25.5. Locações de imóveis urbanos 

 

Medida voltada à preservação da moradia, o projeto proíbe a concessão de liminar de desocupação 

de imóvel para ações de despejo ajuizadas a partir de 20/03/2020. No caso das locações que forem 

prorrogadas automaticamente, por prazo indeterminado, o direito de retomada imediata do imóvel 

se mantém, nas hipóteses de pedido para uso próprio ou de parente, para demolição ou realização 

de obras, em decorrência de infração contratual, dentre outros.   

 

Diante de forte oposição por parlamentares, foi excluída da redação final do Senado a previsão 

para que os locatários de imóveis residenciais, que tenham sofrido demissão, redução de carga 

horária ou diminuição de remuneração, pudessem suspender, total ou parcialmente, o pagamento 

dos alugueres vencíveis entre 20/03/2020 e 30/10/2020.  

 

25.6. Condomínios 

 

Alargando as competências já previstas no Código Civil, o síndico de condomínios deverá restringir 

a utilização das áreas comuns e a realização de reuniões, festividades e uso de abrigos de veículos 

por terceiros (inclusive nas áreas de propriedade exclusiva dos condôminos), sempre voltado a 

evitar a contaminação e a propagação do COVID-19. 

 

25.7. Regime Societário 

 

Todos os prazos legais para a realização de assembleias e reuniões de quaisquer órgãos, presenciais 

ou não, e para a publicação ou arquivamento de demonstrações financeiras de empresas ficam 

prorrogados até 30/10/2020.  

 

Caso admitido pelas autoridades sanitárias locais, em caráter alternativo, as assembleias e reuniões 

poderão ocorrer presencialmente em locais diversos daqueles determinados na legislação em vigor, 

desde que previamente comunicado aos acionistas e no município da sede da pessoa jurídica. 

 



 

asdasdasdasd 

↑ Back to top 

50 

  

50

/

/

/

/

\ 

Autoriza-se, ainda, a declaração de dividendos e outros proventos durante o exercício social de 

2020 pelo Conselho de Administração (ou, na falta dessa, pela Diretoria), ainda que sobre o lucro 

constante de balanço levado ao final de exercícios encerrados, mas ainda não aprovados pelos 

sócios ou acionistas das sociedades. Tal ato independe de previsão estatutária ou contratual.  

 

25.8. Regime concorrencial 

 

Diante da escassez e essencialidade de determinados produtos no atual momento, fica suspenso 

até 30/10/2020 o ilícito antitruste consistente venda de mercadoria ou prestação de serviços 

injustificadamente abaixo do preço de custo. Além disso, as empresas que celebrarem, até tal data, 

contrato associativo, consórcio ou joint venture estão desobrigadas de notificar ao Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica (CADE) quanto ao ato de concentração.  

 

A redação final aprovada pelo Senado, entretanto, prevê que as concentrações ou infrações 

praticadas decorrentes dos mencionados acordos associativos, quando não necessários ao combate 

ou à mitigação das consequências decorrentes do Covid-19, poderão ser analisados posteriormente 

pelo CADE.  

 

25.9. Disposições sobre Direito de Família e Sucessões  

 

A prisão civil por dívida alimentícia deverá ser cumprida exclusivamente sob a modalidade 

domiciliar. Já no âmbito do direito sucessório, suspende-se o prazo legal para a instauração do 

processo de inventário e de partilha (bem como para a finalização do mesmo), prazo esse que terá 

início a partir de 30/10/ 2020 e será aplicável para as sucessões abertas a partir der 01/02/2020.  

 

25.10. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (“LGPD”).  

 

Alterado o início do prazo de vigência da LGPD, prorrogando para janeiro de 2021 sua eficácia 

plena.  

 

26. Companhias em recuperação judicial podem ter novo plano  

 

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou recomendação direcionada a juízes com vistas a 

uniformizar o tratamento de processos de recuperação judicial, com vistas a mitigar o impacto 

econômico decorrente da crise provocada pelo COVID-19. São seis medidas recomendadas aos 

magistrados em causas falimentares, dentre as quais, destaque-se: 

 

(i) a priorização de decisões sobre levantamento de valores constritos; 

(ii) a suspensão de Assembleias Gerais de Credores presenciais; e 
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(iii) a prorrogação de stay periods. 

 

Destaque-se, ainda, a autorização para que as empresas em recuperação apresentam plano de 

recuperação modificativo, desde que comprovada a diminuição na capacidade de cumprimento das 

obrigações em decorrência da pandemia da COVID-19. 
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 ASPECTOS CONTRATUAIS 
 

 

27. Cláusulas de Revisão de Contratos 

 

Importante se atentar às cláusulas que dizem respeito às hipóteses de revisão do contrato, seja em 

relação ao seu preço, seja em relação a qualquer das obrigações por ele impostas a seus 

signatários. A análise deve ser feita especialmente sob a perspectiva das hipóteses de casos 

fortuitos e de força maior, que poderão ser muito aplicadas em virtude do impacto da COVID-19. 

Neste ponto, ressalta-se que o Código Civil não apresenta um rol taxativo dos casos que podem ou 

não ser enquadrados como fortuitos ou de força maior. Eventuais revisões contratuais e análises 

de responsabilidade deverão ser realizadas para cada caso em concreto, haja vista as 

especificidades de cada um. 

 

28. Efeitos Adversos Relevantes dos Contratos 

 

Muitos contratos, dentre os quais se destacam aqueles relacionados a operações de fusões e 

aquisições de empresas, são celebrados com dois principais marcos temporais: sua assinatura 

(signing) e a efetiva conclusão da operação (closing). Neste contexto, destaque-se a necessidade de 

análise das cláusulas que tratam de efeitos adversos externos e relevantes, que podem ocorrer 

entre o signing e o closing, as chamadas “MAC Clause” ou “MAE Clause”. Estas cláusulas buscam 

resguardar os signatários acerca de qualquer mudança relevante, que seja capaz de gerar um 

desequilíbrio contratual (no cenário econômico, por exemplo).  

 

29. Contratos Pendentes de Celebração 

 

Contratos de compra e venda (inclusive de participação societária), fornecimento, prestação de 

serviços e todos os demais contratos que envolvam a entrega de determinado produto ou a 

prestação de determinado serviço devem conter disposições que protejam as partes dos possíveis 

efeitos que a COVID-19 terá na relação que está se formando, a fim de preservar o equilíbrio 

contratual. Esse cuidado é importante para prevenir futuros questionamento não somente em 

relação aos valores acordados entre as partes, mas também em relação aos possíveis impactos na 

produção e circulação de bens e serviços. 

 

30. Contratos Internacionais 

 

Os impactos na economia brasileira poderão ensejar a revisão de contratos celebrados com 

pessoas sediadas em outros países, principalmente aqueles celebrados ou lastreados em moeda 

estrangeira. Esses contratos poderão ser revistos à luz das teorias da imprevisão e onerosidade 
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excessiva. Além disso, haverá casos em que a própria execução do contrato se tornará impraticável, 

haja vista às restrições impostas por diversos governos no que tange à movimentação de pessoas e 

mercadorias, o que deverá ser considerado pelas partes quando de eventuais tratativas de revisão 

contratual. 

 

31. Contratos de Seguros para Eventos 

 

As apólices de seguros que excluam perdas derivadas de surtos de doenças, poderão ensejar 

discussões acerca da taxatividade do rol disposto nas apólices para fins de cobertura do seguro 

contratado. Ainda, há que se observar que muitas apólices excluem a cobertura do seguro para 

qualquer tipo de pandemia, assim classificada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), tal qual 

ocorreu no caso do COVID-19, no último dia 11 de março de 2020. 

 

32. Contratos de Seguros Viagem 

 

Do mesmo modo que ocorre no caso de seguros para eventos, as apólices de seguros de viagem 

também poderão prever a ausência de cobertura no caso de pandemias. Para estes casos, a 

cobertura estaria limitada ao atendimento emergencial até o diagnóstico da COVID-19. Em 

havendo a cobertura, os custos com tratamento médico, em princípio, estariam garantidos.  

 

 

Ciente de tais medida e do contexto atual, o CSA coloca-se à inteira disposição para quaisquer consultas e 

esclarecimentos. 

 

Equipe CSA 


