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BOLETIM DA CRISE  
(atualizado até 17 de agosto de 2020) 

 

Novidades Jurídicas e 

Impactos da 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 quinzenais 

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.  

 

Instruções de navegação: 

 

1) No índice, junto ao título do tema, há 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) Utilize o botão “back to top” no rodapé do texto para facilitar a navegação. 

 

Esta Edição, em especial, aborda os seguintes temas desde o início da Crise COVID-19 bem como as principais 

novidades jurídicas: 
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 TRIBUTÁRIO 
 

 

1. Suspensão e Diferimento do Pagamento de Tributos 

 

1.1. Imposto de Importação (Resolução Câmara de Comércio Exterior nº 17 de 17 de março de 2020) 

 

Reduz, até 30/09/2020, alíquota do Imposto de Importação (II) para zero com relação aos produtos 

destinados ao combate do COVID-19. O tratamento diferenciado engloba artigos de proteção 

pessoal, hospitalar e farmacêuticos, além de aparelhos de oxigenioterapia, usados no combate a 

pandemia. 

 

1.2. Imposto sobre Produtos Industrializados (Decreto nº 10.285 de 20 de março de 2020) 

 

Reduz, até 30/09/2020, as alíquotas do Imposto sobre Produto Industrializado (IPI) a zero para 

mercadorias destinadas ao combate e prevenção do COVID-19. Dentre os itens estão desinfetantes, 

álcool, aparelhos e instrumentos respiratórios e equipamentos para segurança e proteção dos 

profissionais da saúde. 

 

1.3. → Contribuições ao Sistema S – Lei nº 14.025/2020 (Conversão da Medida Provisória nº 932/2020) 

 

No dia 14 de julho de 2020 a MP nº 932/2020 foi convertida na Lei nº 14.025/2020, que vetou 

integralmente a redução das alíquotas das Contribuições ao Sistema S, então previstas. Prevaleceu, 

tão somente, o art. 2º do Projeto de Lei em Conversão original, pelo qual fica estabelecida a 

transferência de, no mínimo, 50% dos recursos arrecadados pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 

e Pequenas Empresas (SEBRAE) ao Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas. 

 

Neste ponto, destacamos que, apesar de a MP nº 932 não ter sido convertida em lei, entendemos 

válidos os efeitos que produziu durante sua vigência. 

 

1.3.1. → STF Reestabelece os Efeitos da Medida Provisória nº 932/2020 a Pedido da União Federal 

 

Em mandado de segurança ajuizado pelo SESC e SENAC contra a União Federal, o Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região (TRF1) concedeu a liminar requerida para suspender os efeitos da MP nº 

932/2020, a qual teve como objetivo a desoneração temporária dos encargos das empresas, frente 

à desaceleração de suas atividades econômicas durante a pandemia da COVID-19. 
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Dentre os argumentos do SESC e SENAC, na ação originária, sustentou-se o grave dano à ordem 

econômica, em virtude do impacto negativo e imprevisível no orçamento público o desarranjo 

econômico que poderia acarretar. 

 

Contra referida decisão, a União Federal ajuizou, no Supremo Tribunal Federal, a Ação Cautelar nº 

5.381, pela qual requereu a suspensão da segurança concedida, ao argumento que teria sido violada 

a competência do STF para realizar controle de constitucionalidade. 

 

Nesse contexto, em 18/05/2020, o Presidente do STF (Ministro Dias Toffoli) proferiu decisão em que 

acolheu o pedido da União para suspender os efeitos da decisão do TRF1, visto que (i) a MP nº 

932/2020 teve por objetivo dirimir os graves efeitos da crise causada pela pandemia; e (ii) não cabe 

ao Poder Judiciário suspender a vigência de normas cuja constitucionalidade já foi submetida aos 

órgãos que detém competência constitucional para aferi-la. 

 

Atualização: as disposições do tema acima foram integralmente revogadas, quando da conversão da 

MP nº 932/2020 na Lei nº 14.025/2020, que vetou o art. 1º que previa a redução das alíquotas das 

Contribuições ao Sistema S. Nesse sentido, vide item 1.3 acima. 

 

1.4. IOF (Decreto nº 10.414 de 2 de julho de 2020) 

 

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 02/10/2020: 

 

(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. 
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1.5. INSS, PIS e COFINS (Portarias ME nº 139/2020, nº 150/2020 e nº 245/2020) 

 

(i) 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: 

 

a. devidas em março e abril de 2020, para o vencimento das competências de julho e 

setembro de 2020 (agosto e outubro), respectivamente, conforme Portarias ME nº 

139/2020 e nº 150/2020; 

b. devidas em maio de 2020, para o vencimento da competência de outubro/2020 

(novembro de 2020), conforme Portaria nº 245/2020. 

 

(ii) PIS/PASEP e COFINS não-cumulativos: o PIS e a COFINS não-cumulativos devidos pelas 

empresas sujeitas ao Regime de apuração pelo Lucro Real, inclusive instituições financeiras: 

 

a. devidos em março e abril de 2020, para o vencimento das competências de julho e 

setembro de 2020 (agosto e outubro de 2020), respectivamente, conforme Portarias ME 

nº 139/2020 e nº 150/2020; 

b. devidas em maio de 2020, para o vencimento da competência de outubro/2020 

(novembro de 2020), conforme Portaria nº 245/2020. 

 

2. Suspensão e Prorrogação de Prazos 

 

2.1. Certidão Negativa de Débitos (Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.178 de 13 de julho de 2020) 

 

Prorroga pelo prazo de 30 (trinta) dias o vencimento das Certidões de Regularidade Fiscal (CND e 

CPEND) 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 

 

2.2.1. ECF (Instrução Normativa nº 1.965 de 13 de julho de 2020) 

 

Prorroga o prazo para transmissão da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), referente ao ano-calendário 

de 2019 e originalmente previsto para 31/07/2020, para 30/09/2020, inclusive nos casos de extinção, 

incorporação, fusão e cisão total ou parcial da pessoa jurídica. 
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2.3. SISCOSERV (Portaria Conjunta SECINT/RFB nº 25 de 26 de junho de 2020) 

 

Suspende de 01/06/2020 a 31/12/2020 os prazos para prestação de informações relativas ao 

SISCOSERV, que compreendam transações entre residentes ou domiciliados no País e residentes ou 

domiciliados no exterior, relativamente a serviços, intangíveis e outras operações que ocasionem 

variações no patrimônio de contribuintes (pessoas físicas, jurídicas ou entes despersonalizados). 

 

3. Medidas Legislativas Publicadas e em Trâmite 

 

3.1. Imposto Sobre Grandes Fortunas  

 

3.1.1. Projeto de Lei Complementar nº 183 de 6 de agosto de 2019 

 

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), está desde o dia 25/03/2020 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. 

 

3.1.2. Projeto de Lei nº 964 de 24 de março de 2020 

 

No caso do PL nº 964/2020, propõe-se a instituição do IGF de forma emergencial, para combate aos 

efeitos da pandemia da COVID-19, o qual também deverá incidir sobre grandes fortunas que 

excedam R$ 50 milhões. Por isso, prevê que, ao término do período de calamidade pública, o Poder 

Executivo poderá emitir decreto prorrogando o imposto. 

 

A base de cálculo do imposto será o valor do patrimônio detido pelo contribuinte em 31/12/2019 e 

sua cobrança será de acordo com as seguintes alíquotas progressivas: 
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(i) até R$ 50 milhões: isento; 

(ii) entre R$ 50 milhões e R$ 100 milhões: 2%; 

(iii) entre R$ 100 milhões e R$ 300 milhões: 2,5%; 

(iv) acima de R$ 300 milhões: 3%. 

 

Desde o dia 25/03/2020 o Projeto aguarda Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados. 

 

3.1.3. Projeto de Lei Complementar nº 924 de 24 de março de 2020 

 

Proposto pelo Deputado Assis Carvalho (PT/PI), o PLP nº 924/2020 também prevê a instituição do 

IGF a ser destinado exclusivamente ao combate da pandemia da COVID-19, cujo fato gerador será 

a titularidade de bens e direitos, no Brasil e no exterior, no dia 31/12 de cada ano-calendário, em 

valor superior a R$ 5 milhões. 

 

O imposto incidirá sobre (i) os bens e direitos considerados como de pequeno valor individual (como 

objetos de arte ou coleção); (ii) o imóvel residencial conceituado como bem de família e limitado ao 

valor de R$ 2 milhões; e (iii) o veículo avaliado em até R$ 100 mil. 

 

Ficam excluídos (i) os instrumentos utilizados no trabalho assalariado ou autônomo, até o limite de 

R$ 300 mil; (ii) o ônus real sobre os bens e direitos; e (iii) as dívidas do contribuinte, exceto aquelas 

contraídas na aquisição de bens ou direitos. 

 

O PLP nº 924/2020 prevê a incidência do IGF com base nas seguintes alíquotas: 

 

(i) entre R$ 5 milhões e R$ 10 milhões:0,5%; 

(ii) entre R$ 10 milhões e R$ 20 milhões: 1%; 

(iii) entre R$ 20 milhões e R$ 30 milhões: 3%; 

(iv) entre R$ 30 milhões e R$ 40 milhões: 3% 

(v) acima de R$ 40 milhões: 5%. 

 

Desde o dia 25/03/2020 o Projeto aguarda Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados. 

 

3.1.4. Projeto de Lei Complementar nº 50 de 26 de março de 2020 

 

Proposto pela Senadora Federal Eliziane Gama (Cidadania/MA), o PLP nº 50/2020 prevê a instituição 

do IGF, de forma temporária, como forma de financiar as necessidades de proteção social 

decorrentes da COVID-19, como saúde, assistência social e previdência social. 
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Neste Projeto, o IGF incidirá sobre fortunas que excedam 12.000 vezes o limite mensal de isenção do 

imposto de renda para pessoas físicas (atualmente estabelecido em R$ 28.559,70), apurados até o 

dia 31/12 do ano-calendário de sua incidência e com base nas seguintes alíquotas progressivas: 

 

(i) entre 12.000 e 20.000 vezes o limite de isenção do imposto de renda:0,5%; 

(ii) entre 20.000 e 70.000 vezes o limite de isenção do imposto de renda:0,75%; 

(iii) acima de 70.000 vezes o limite de isenção do imposto de renda: 1%. 

 

Desde o dia 26/03/2020 o Projeto aguarda apreciação do Senado Federal. 

 

3.1.5. Projeto de Lei Complementar nº 77 de 3 de abril de 2020 

 

Proposto pelo Deputado Luís Miranda (DEM/DF), o Projeto propõe a instituição do IGF, cujo fato 

gerador deverá incidir sobre o patrimônio do contribuinte excedente a R$ 20 milhões, em 31/12 de 

cada ano-calendário. 

 

A base de cálculo seria composta pelo valor conjunto de bens e direitos, deduzido das obrigações 

pecuniárias, avaliado com base nos seguintes critérios: 

 

(i) imóveis localizados no Brasil: de acordo com a base de cálculo do IPTU; 

(ii) imóveis localizados no exterior: pelo seu custo de aquisição; 

(iii) contas e investimento bancários: saldo em 31/12 ou saldo médio do ano-calendário, dos dois 

o maior; 

(iv) aplicações financeiras em renda variável, ouro e ativos financeiros cotados em bolsa de 

valores: pelo seu custo de aquisição; 

(v) demais bens e direitos: pelo custo de aquisição deduzido dos encargos de depreciação, 

amortização ou exaustão, dos três, o maior. 

 

O PLP nº 77/2020 prevê a incidência do IGF com base nas seguintes alíquotas: 

 

(i) até R$ 20 milhões: isento; 

(ii) entre R$ 20 milhões e R$ 50 milhões: 1%; 

(iii) entre R$ 50 milhões e R$ 100 milhões: 2%; 

(iv) acima de R$ 100 milhões: 3%. 

 

Desde o dia 12/05/2020 o Projeto aguarda Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados. 
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3.2. Empréstimo Compulsório das Empresas 

 

3.2.1. Projeto de Complementar nº 34 de 23 de março de 2020 

 

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.  

 

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. 

 

Em 28/04/2020 o Deputado Heitor Freire (PSL/CE) apresentou um requerimento para que o 

mencionado PL fosse arquivado, por incorrer em flagrante inconstitucionalidade e, em 18/05/2020 

a Mesa Diretora deferiu o requerimento. 

 

3.2.2. Projeto de Lei nº 112 de 27 de abril de 2020 

 

Apresentado pelo Deputado Federal Celso Sabino (PSDB/PA), o PLP nº 112/2020 também prevê a 

instituição do empréstimo compulsório, incidente sobre Grandes Fortunas, nos termos do inciso I, 

art. 148 da Constituição Federal, como medida para financiar as necessidades de proteção social 

decorrentes da COVID-19.  

 

A proposta prevê, ainda, que (i) o fato gerador do tributo seria a titularidade de grande fortuna, assim 

considerada como o conjunto de bens e direitos de qualquer natureza, no Brasil ou no exterior, em 

valor igual ou superior a R$ 20.000.000,00; e (ii) o seu lançamento seria por declaração do 

contribuinte, apresentada até o último dia útil do mês de junho/2020. 

 

A tributação seria de forma progressiva considerando as seguintes alíquotas: (i) 1% sobre a parcela 

da base de cálculo entre R$ 20.000.000,00 e R$ 50.000.000,00; (ii) 2% sobre a parcela da base de 

cálculo que exceder R$ 50.000.000,00 até R$ 100.000.000,00;e (ii) 3%, sobre a parcela da base de 

cálculo que exceder R$ 100.000.000,00. 
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Por fim, o Projeto prevê a restituição do Empréstimo Compulsório a partir do ano calendário de 2024 

e até 2028, devidamente regulamentada conforme ato formal do Poder Executivo. 

 

Desde a sua propositura, o PLP nº 112/2020 está aguardando Despacho do Presidente da Câmara 

dos Deputados. 

 

3.3. Incentivos Fiscais para o Setor de Turismo 

 

3.3.1. Projeto de Lei nº 800 de 23 de março de 2020 

 

De relatoria do Senador Rogério Carvalho (PT/SE), em 20/03/2020, 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. 

 

3.3.2. Medida Provisória nº 963 de 7 de maio de 2020 – Crédito Extraordinário Setor de Turismo 

 

De autoria do Ministro Paulo Guedes, a MP nº 963/2020 abre o crédito extraordinário de R$ 5 

milhões, em favor de Operações Oficiais de Crédito, para o financiamento da Infraestrutura Turística 

Nacional. 

 

De acordo com a exposição de motivos, a MP nº 963/2020 “visa possibilitar, no âmbito de ‘Recursos 

sob Supervisão do Fundo Geral de Turismo/FUNGETUR - Ministério do Turismo’, a concessão de 

financiamento ao setor de turismo, a fim de amenizar os impactos econômicos causados pela 

situação de emergência em saúde pública, decorrente do Coronavírus” e seus recursos serão 

aplicados nas seguintes modalidades: 
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(i) financiamento de capital de giro emergencial; e  

(ii) financiamento para investimentos em capital fixo, tais como bens e equipamentos; obras 

civis para implantação, ampliação, modernização e reforma de empreendimentos turísticos, 

cujo objetivo é a adaptação para as novas exigências do mercado. 

 

3.4. CSLL de Instituições Financeiras e Bancos 

 

3.4.1. Projeto de Lei nº 911 de 23 de março de 2020 

 

Altera a Lei nº 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 expectativa é de que a majoração não 

chegue aos 50%, como colocado no Projeto inicial. 

 

No dia 09/06/2020 o PL foi encaminhado para apreciação da Secretaria Legislativa do Senado Federal. 

 

3.4.2. Instrução Normativa nº 1.942 de 28 de abril de 2020 

 

Estabelece regras para os bancos e instituições financeiras de fomento de crédito recolherem a CSLL 

(Contribuição Social sobre o Lucro Líquido). 

 

A norma decorre das novas regras estabelecidas pela Reforma da Previdência, cujos efeitos passaram 

a valer a partir de março de 2020 e dispõe que os recolhimentos da CSLL, devida no 1º trimestre de 

2020, deverão ocorrer da seguinte forma: 

 

(i) para os meses de janeiro e fevereiro de 2020, deverá ser aplicada a alíquota de 15%; e 

(ii) a partir do mês de março, a alíquota será de 20%. 

 

3.5. Substituição Tributária (Projeto de Lei Complementar nº 72 de 2 de abril de 2020) 

 

Apresentado 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 
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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.  

 

Desde o dia 02/04/2020, o PL aguarda apreciação pelo Plenário do Senado Federal. 

 

3.6. ICMS – São Paulo 

 

3.6.1. Projeto de Lei Complementar nº 8 de 12 de fevereiro de 2020 

 

Antecipa para 2021 o direito ao reconhecimento, pelos contribuintes, dos créditos de ICMS 

decorrentes de operações envolvendo mercadorias destinadas ao uso e consumo da empresa.  

 

O texto, de autoria do Deputado Alexis Fonteyne (Novo-SP), altera a Lei Kandir que regulamenta o 

ICMS. O deputado propõe um escalonamento para a apropriação dos créditos do ICMS, iniciando-se 

com 10% (de 01/01/2021 a 31/12/2022), até 100% dos créditos a partir de 2029. 

 

O direito ao creditamento do imposto deveria ter sido implementado em 1998, porém vem sendo 

adiado frequentemente, a última alteração, realizada por meio da Lei Complementar 171/19, adiou 

para 2023 o direito ao crédito. 

 

Em 02/06/2020 o PLC foi distribuído à Deputada Marta Costa para apreciação. 

 

3.6.2. Projeto de Lei nº 220 de 6 de abril de 2020 

 

Em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, desde o dia 07/04/2020, PL 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. 
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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. 

 

Em 25/06/2020 o PL foi remetido à Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia 

Legislativa do Estado de São Paulo. 

 

3.7. ITCMD – São Paulo (Projeto de Lei nº 250 de 17 de abril de 2020) 

 

Proposta em 17/04/2020, o PL nº 250/2020 do Município de São Paulo, dentre outras alterações na 

legislação que instituiu o ITCMD, estabelece alíquotas progressivas do imposto que variam de 0% a 

8% a depender do valor da transmissão causa mortis ou doação realizada. Atualmente, aplica-se 4%. 

 

A medida já havia sido proposta por um Projeto de Lei de 2015 (PL nº 1.408/2015), o qual foi remetido 

ao arquivo em 29/10/2019. Contudo, diante da Crise Covid-19 e da dificuldade de arrecadação 

enfrentada pelos Estados, o novo Projeto aguarda tramitação na Assembleia Legislativa. 

 

Em outros Estados, como Rio de Janeiro e Minas Gerais, a alíquota progressiva do ITCMD já vem 

sendo aplicada há anos, atendendo ao limite imposto pela Resolução nº 9/1992 do Senado Federal, 

que estabelece um percentual máximo de 8%. 

 

3.8. IPTU e ISS - São Paulo (Projeto de Lei nº 176 de 23 de março de 2020) 

 

Prevê a remissão do IPTU (Imposto Territorial Urbano), a partir de abril de 2020, para (i) imóveis 

residenciais com parcela do tributo de até R$ 1.000,00 mensais; e (ii) imóveis comerciais com parcela 

do tributo de até R$ 2.000,00 mensais.  

 

O Projeto prevê ainda, aos contribuintes que efetuaram o pagamento do IPTU em parcela única no 

mês de fevereiro de 2020, a possibilidade de compensação do valor pela Prefeitura de São Paulo, a 

qual será feita por notificação automática no lançamento do tributo em 2021. 

 

Quanto ao ISS (Imposto Sobre Serviços), a proposta prevê a possibilidade de prorrogação do seu 

recolhimento por 90 (noventa) dias. 

 

O PL nº 176/2020 aguarda apreciação pela Câmara Municipal de São Paulo  
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3.9. Dação em Pagamento de Bens Móveis (Projeto de Lei Complementar nº 111 de 27 de abril de 2020) 

 

Apresentado pelo Deputado Federal Gustavo Fruet (PDT/PR), o PLP nº 111/2020 propõe a alteração 

no art. 156 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/1966) para incluir a dação em pagamento de 

bens móveis como modalidade de extinção do crédito tributário. 

 

De acordo com a proposta, esta modalidade somente seria aplicada se, cumulativamente, presentes 

as seguintes hipóteses: 

 

(i) a existência de estado de calamidade pública; 

(ii) um limite de valor aplicável às aquisições dispensadas de licitação; e 

(iii) a aplicabilidade somente para créditos tributários regularmente inscritos em dívida ativa. 

 

Até a edição deste Boletim, o Projeto aguarda despacho do Presidente da Câmara dos Deputados. 

 

3.10. Medida Provisória nº 960 de 30 de abril de 2020 

 

3.10.1. Suspensão de Tributos no Regime de Drawback 

 

Autoriza as autoridades fiscais a prorrogarem, por mais um ano, os prazos de suspensão do 

pagamento do II – Imposto de Importação, do IPI e da COFINS, do PIS-Importação e da COFINS-

Importação (art. 12 da Lei nº 11.945/2009), no Regime de Drawback, que tenham sido anteriormente 

prorrogados, em caráter excepcional e que cujo termo se encerre em 2020. 

 

3.10.2. Parcelamento Federal - Emenda nº 3 de 2020 – Institui o Programa Especial de Parcelamento 

(PROESP) 

 

Proposta pelo Deputado Félix Mendonça Júnior, a Emenda nº 3 prevê a inclusão de dez artigos na 

Medida Provisória nº 960/2020, os quais instituem e regulamentam o Programa Especial de 

Parcelamento (PROESP), como medida de enfrentamento à crise COVID-19. 

 

De acordo com o texto original, ainda pendente de apreciação pelo Congresso Nacional, poderão 

aderir ao PROESP as pessoas físicas e jurídicas, de direito público ou privado, exceto aquelas optantes 

pelo SIMPLES Nacional, que tenham débitos de natureza tributária ou não, vencidos até 30/06/2020, 

inscritos ou não em dívida ativa, inclusive aqueles objeto de parcelamentos anteriores, em discussão 

administrativa ou judicial, ou provenientes de lançamento de ofício. 
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A adesão ao PROESP deverá ser formalizada por requerimento enviado à RFB ou à PGFN durante o 

período de vigência da calamidade pública e prevê a liquidação dos débitos nas seguintes 

modalidades de parcelamento: 

 

(i) em até 12 parcelas mensais, com redução de 100% das multas de mora e de ofício, 50% das 

multas isoladas, 55% dos juros de mora e 100% sobre o valor do encargo legal, inclusive 

honorários; 

(ii) em até 60 parcelas mensais, com redução de 90% das multas de mora e de ofício, 40% das 

multas isoladas, 45% dos juros de mora e 100% sobre o valor do encargo legal, inclusive 

honorários; 

(iii) em até 120 parcelas mensais, com redução de 80% das multas de mora e de ofício, 30% das 

multas isoladas, 35% dos juros de mora e 100% sobre o valor do encargo legal, inclusive 

honorários; 

(iv) em até 180 parcelas mensais, com redução de 70% das multas de mora e de ofício, 20% das 

multas isoladas, 25% dos juros de mora e 100% sobre o valor do encargo legal, inclusive 

honorários; 

 

As demais regas propostas para o PROESP se assemelham bastante aos Programas de Recuperação 

Fiscal (REFIS) concedidos no passado, porquanto prevê a anistia fiscal aos contribuintes 

inadimplentes. 

 

O CSA manterá seus clientes atualizados acerca da apreciação da proposta. 

 

3.11. PERT COVID/19 - Programa Extraordinário de Regularização Tributária (Projeto de Lei nº 2.735 de 

18 de maio de 2020) 

 

O Projeto Institui o PERT COVID/19, que prevê a adesão no prazo de até 90 dias após o fim do estado 

de calamidade, pelas pessoas físicas e jurídicas, de direito público ou privado, inclusive as que se 

encontrarem em recuperação judicial no referido programa de parcelamento. 

 

Serão aceitos somente os débitos gerados até o mês de competência em que for declarado o fim do 

estado de calamidade pública, de natureza tributária e não tributária, constituídos ou não, em dívida 

ativa, com exigibilidade suspensa ou não, inclusive os decorrentes de falta de recolhimento de 

valores retidos. 

 

Também poderão ser incluídos os débitos objeto de parcelamentos anteriores rescindidos ou ativos, 

inclusive do PERT, em discussão administrativa ou judicial, provenientes de lançamento de ofício 

efetuados após a publicação da Lei.  
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Para pessoas físicas, os débitos poderão ser parcelados em até 120 parcelas mensais, iguais e 

sucessivas, desde que não inferiores a R$ 300,00. 

 

Para pessoas jurídicas o valor de cada parcela será determinado em função do percentual da receita 

bruta do mês imediatamente anterior, no seguinte sentido: 

 

(i) para o ano calendário de 2021 e 2022: 

a. 0,3% para pessoas jurídicas sujeitas ao Lucro Presumido, não inferior a R$ 1.000,00; e 

b. 0,5%, nos demais casos, não inferior a R$ 2.000,00. 

 

(ii) para o ano calendário de 2023 e posteriores: 

a. 0,5%, não inferior a R$ 1.000,00; e 

b. 1%, nos demais casos, não inferior a R$ 2.000,00. 

 

A inclusão dos mencionados débitos no PERT COVID/19 implicará na redução de 90% das multas de 

mora e de ofício, das isoladas, dos juros de mora e do valor de encargo legal.  

 

O devedor poderá quitar os débitos oriundos deste parcelamento extraordinário com:  

 

(i) a utilização de prejuízos fiscais à alíquota de 25% e de base de cálculo negativa da CSLL à 

alíquota de 9%, apurados até o mês da declaração do fim do estado de calamidade pública; 

(ii) a compensação de créditos próprios relativos a tributo ou contribuição incluído no âmbito 

deste Programa e decorrentes de ação judicial transitada em julgado;  

(iii) a dação em pagamento com bens imóveis próprios do contribuinte, em limite de até 30% do 

montante do débito a ser parcelado (principal mais encargos); 

(iv) os encargos legais acrescidos aos débitos inscritos em dívida ativa da União, incluídos 

honorários advocatícios, serão obrigatoriamente reduzidos em percentual não inferior ao 

aplicado às multas e aos juros de mora relativos aos créditos a serem parcelados.  

 

3.12. CIDE-Digital (Projeto de Lei nº 2.358 de 4 de maio de 2020) 

 

Apresentado pelo Deputado Federal João Maia (PL/RN), prevê a instituição de da Contribuição de 

Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre a receita bruta de serviços digitais prestados 

pelas grandes empresas de tecnologia (CIDE-Digital). 

 

O PLP nº 2.358/2020 prevê que o fato gerador do tributo ocorre por ocasião do recebimento de 

receita bruta decorrente da (i) exibição de publicidade em plataforma digital para usuários 

localizados no Brasil; (ii) disponibilização de uma plataforma digital que permite que usuários entrem 

em contato e interajam entre si, com o objetivo de venda de mercadorias ou de prestação de serviços 
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diretamente entre esses usuários, desde que um deles esteja localizado no Brasil; e  (iii)  transmissão 

de dados de usuários localizados no Brasil coletados durante o uso de uma plataforma digital ou 

gerados por esses usuários. 

 

São contribuintes da CIDE-Digital a pessoa jurídica, domiciliada no Brasil ou no exterior, que pertença 

a grupo econômico que tenha auferido, no ano-calendário anterior: (i) receita bruta global superior 

ao equivalente a R$ 3 bilhões; e (ii) receita bruta superior a R$ 100 milhões, no Brasil.  

 

As alíquotas serão progressivas, na proporção de (i) 1% sobre a receita bruta de até 

R$ 150.000.000,00; (ii) 3% no que superar R$ 150.000.000,00 até R$ 300.000.000,00); (iii) 5% sobre 

o que superar R$ 300.000.000,00. 

 

Desde sua propositura, em 04/05/2020, o PLP aguarda Despacho do Presidente da Câmara dos 

Deputados. 

 

3.13. SIMPLES Nacional – Isenção de Tributos Federais (Projeto de Lei Complementar nº 100 de 16 de 

abril de 2020) 

 

Concede a isenção de tributos federais devidos por Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 

incluídas no SIMPLES Nacional, com receita bruta no ano-calendário de 2019 de até R$ 1.200.000,00, 

até o mês de abril do ano-calendário de 2021. 

 

O PLP nº 100/2020 condiciona a obtenção do benefício: 

 

(i) às empresas que tenham apresentado decréscimo de, ao menos, 20% em relação a igual 

período do ano anterior;  

(ii) a não demissão dos respectivos empregados constantes em suas folhas de pagamento em 

31/03/2020, exceto nos casos de demissão por justa causa ou dispensa a pedido; e 

(iii) ao limite do valor da folha de pagamentos da empresa, em cada período de apuração. 

 

Desde o dia 29/04/2020, o Projeto aguarda despacho do Presidente da Câmara dos Deputados. 

 

3.14. Desoneração da Folha de Pagamentos 

 

3.14.1. Projeto de Lei nº 709 de 18 de março de 2020 

 

Proposto pelo Deputado Diego Andrade (PSD/MG), o Projeto propõe alterações na Lei nº 

12.546/2011, e estabelece a possibilidade de as empresas de transporte rodoviário de cargas 

(enquadradas na classe 4930-2 da CNAE 2.0) recolherem as contribuições previdenciárias, à alíquota 
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de 1,5%, sobre o valor da receita bruta e excluídas as vendas canceladas e os descontos 

incondicionais concedido, em substituição ao seu pagamento sobre a folha de salário. 

 

Desde sua propositura, o PL nº 709/2020 aguarda despacho do Presidente da Câmara dos Deputados. 

 

3.14.2. Projeto de Lei nº 949 de 25 de março de 2020 

 

O Projeto, de autoria do Senador Irajá (PSD/TO) estabelece medidas de desoneração da folha de 

pagamento, para garantir a subsistência de empreendimentos e a manutenção de empregos, 

durante a pandemia da COVID-19 e propõe a suspensão da exigibilidade dos seguintes encargos 

pelos empregadores: 

 

(i) FGTS; 

(ii) contribuição social do salário-educação; e 

(iii) contribuições sociais devidas ao SENAI; SESI; SENAC; SEBRAE; SENAR; SEST; SENAT e 

SESCOOP. 

 

De acordo com a proposta, o recolhimento dos encargos e contribuições poderá ser realizado em 

parcelas mensais em número equivalente ao dobro dos meses de duração da pandemia, sem a 

incidência da atualização, da multa e dos juros, nos seguintes termos: 

 

(i) as parcelas relativas ao FGTS terão vencimento no 7º dia de cada mês, a partir do 2º mês 

subsequente ao encerramento da pandemia; 

(ii) as parcelas relativas ao salário-educação terão vencimento no 20º dia e cada mês, a partir do 

3º mês subsequente ao encerramento da pandemia; 

(iii) as parcelas relativas às demais contribuições serão calculadas com redução de 50% das 

respectivas alíquotas e terão vencimento no 20ºdia de cada mês, a partir do 4º mês 

subsequente ao encerramento da pandemia. 

 

Desde o dia 15/04/2020, o PL nº 949/2020 aguarda apreciação do Senado Federal. 

 

3.14.3. Projeto de Lei Complementar nº 99 de 15 de abril de 2020 

 

Institui o Programa Especial de Isenção Tributária Condicionada e a reabertura do prazo de 

parcelamento, permitindo que o gasto com funcionários seja compensado em benefícios tributários, 

em razão dos danos causados pela COVID-19, no seguinte sentido: 

 

Pela proposta, o valor correspondente ao gasto com pessoal do empregador, durante a vigência da 

Lei nº 13.979/2020, dará origem a um crédito para abatimento proporcional de 75% de: 
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(i) encargos e tributos da folha de pagamento;  

(ii) parcelamentos tributários da União; e 

(iii) compensação em tributos federais lançados ao longo do ano-calendário de 2020. 

 

Para tanto, a manutenção dos postos de trabalho, sem perda salarial, deve ser estendida por até 3 

meses após a finalização do benefício fiscal. 

 

Além disso, propõe-se a reabertura do prazo para adesão aos seguintes programas de parcelamento: 

 

(i) PERT (Programa Especial de Regularização Tributária), de que trata a Lei Complementar nº 

162/2018, em até 90 dias após a entrada em vigor do PLP nº 99/2020, onde poderão ser 

parcelados os débitos vencidos até o mês de março de 2020, apurados com base no Regime 

do SIMPLES Nacional; 

(ii) PERT, de que trata a Lei nº 13.496/2017, em até 90 dias após a entrada em vigor do PLP nº 

99/2020, onde poderão ser parcelados os débitos vencidos até o mês de março de 2020. 

 

Desde sua propositura, o Projeto aguarda despacho do Presidente da Câmara dos Deputados. 

 

3.14.4. Projeto de Lei nº 2.256 de 28 de abril de 2020 

 

Está em trâmite, na Câmara dos Deputados, o PL nº 2.256/2020, que propõe alterações na Lei nº 

12.546/2011 para prorrogar, até 31/12/2022, o recolhimento das contribuições previdenciárias 

sobre a receita bruta e não sobre a folha de pagamentos, excluídas as vendas canceladas, e os 

descontos incondicionais concedidos. 

 

3.15. Despacho de Importação Prioritário (Instrução Normativa nº 1.944 de 4 de maio de 2020) 

 

Inclui, no rol de produtos que terão o despacho de importação prioritário, para auxiliar o combate 

da COVID-19, novas matérias-primas destinadas à fabricação de medicamentos. A medida 

consolidou, ainda, a lista de produtos que já possuíam tal benesse, conforme as Instruções 

Normativas nºs 1.927/2020 e 80/2006. 

 

O despacho de importação prioritário prevê a possibilidade de entrega dos produtos antes mesmo 

da conclusão da conferência aduaneira, visando o rápido abastecimento de bens, mercadorias, 

matérias-primas destinadas ao combate e avanço da COVID-19, em linha às medidas proposta pelo 

Ministério da Saúde. 

 



  

 

 

↑ Back to top 

32 

3.16. Aspectos Tributários – Lei nº 14.020 de 6 de julho de 2020 (Conversão da Medida Provisória nº 

936/2020) 

 

Institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe sobre medidas 

complementares para enfrentamento da pandemia COVID-19. Relativamente aos aspectos 

tributários destacados na Edição de 06/07/2020 deste Boletim, tais foram totalmente vetados pelo 

Presidente, quando da sua conversão na Lei nº 14.020/2020. São eles: 

 

(i) durante o ano-calendário de 2020, ficaria dispensada a exigência de cumprimento de nível 

mínimo de produção para o gozo de benefício e incentivos fiscais concedidos por prazo 

certo e em função de determinadas condições (art. 31 do Projeto de Lei em Conversão – 

VETADO); 

 

(ii) a prorrogação, até 31/12/2021, da contribuição previdenciária sobre o valor da receita 

bruta em substituição à folha de pagamentos, excluídas as vendas canceladas e os 

descontos incondicionais concedidos, alterando o art. 7º da Lei nº 12.546/2011 (art. 36 do 

Projeto de Lei em Conversão – VETADO). 

 

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). 
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(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); 

(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. Despacho nº 39/2020 – Publica os Convênios CONFAZ nº 46 e 47 de 3 de junho de 2020 

 

(i) Convênio ICMS nº 46 de 3 de junho de 2020 

 

Autoriza os Estados e o Distrito Federal a remitir e anistiar os créditos tributários de ICMS 

constituídos ou não, decorrentes das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais devido 

pelo descumprimento de compromissos assumidos como requisito à concessão de benefícios 

fiscais previstos no Convênio ICMS 73/16 e no Convênio ICMS 188/17, bem como os 

ratificados ou convalidados nos termos da Lei Complementar 160/17 e do Convênio ICMS 
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190/17, quando derivar exclusivamente dos efeitos econômicos negativos relacionados à 

pandemia da doença infecciosa viral respiratória causada pelo COVID-19. 

 

Não será permitido a restituição ou compensação de valores do imposto ou seus acréscimos 

legais já recolhidos. 

 

A legislação estadual poderá dispor sobre outras condições, prazos, e procedimentos para a 

fruição dos benefícios de que trata este convênio. 

 

(ii) Convênio ICMS nº 47 de 3 de junho de 2020 

 

Autoriza os estados do Acre e Rondônia, a prorrogar até 31 de dezembro de 2020 o prazo de 

adesão ao programa de parcelamento de débitos fiscais instituído pelo Convênio ICMS 

139/18, de 28 de novembro de 2018. 

 

4.3. Benefícios relativos à Crise COVID-19 por Estado 

 

4.3.1. → Acre 

(i) → Decreto nº 5.630/2020 de 27/03/2020, alterado pelo Decreto nº 6.486/2020: 

a) Suspensão, até 31/08/2020, dos termos e notificações emitidos pelos Auditores da 

Receita Estadual, relativamente às ações fiscais, com ou sem ciência do contribuinte; 

b) Suspensão, por até 90 dias, de do (i) encaminhamento de novas Certidões de Dívida Ativa 

para protesto; (ii) ajuizamento de novas execuções fiscais; (iii) pedidos de penhora online 

e de faturamento; 

c) Suspensão, até 31/08/2020, de procedimentos de rescisão de parcelamentos por 

inadimplência, em curso, inscritos em dívida ativa ou não;  

d) Prorrogação de validade de CNDs e CPEND até 31/08/2020. 

 

4.3.2. → Alagoas 

(i) → Instrução Normativa SEF nº 29/2020 (alterou a Instrução Normativa SEF nº 10/2020): 

Prazo até 31/08/2020, para pagamento de débitos de ICMS vencidos no período de 18 de 

março a 30 de junho de 2020, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados 

ou não, liquidados em prestação única e na modalidade pagamento, com redução de 100% 

do valor das multas moratórias e juros; 

(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. 
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4.3.3. → Amapá 

(i) → Decreto nº 1.496/2020 (alterado pelo Decreto nº 1.897/2020): 

a) Suspensão por 180 dias o ajuizamento de novas execuções fiscais e as execuções fiscais 

em andamento. Prorrogação, para 30/06/2020, o prazo de entrega da EFD e DeSTDA, 

referente a março/2020; 

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

Simples Nacional poderá recolher o ICMS da seguinte forma: 

▪ Para o Período de Apuração Março/2020, até 20/10/2020; 

▪ Para o Período de Apuração Abril/2020, até 20/11/2020; e 

▪ Para o Período de Apuração Maio/2020, até 21/12/2020. 

 

4.3.4. → Amazonas 

(i) → Decreto nº 42.134/2020 (alterado pela Resolução GSEFAZ nº 24/2020): 

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

pela SEFAZ; 

b) Prorroga, até 31/08/2020: 

I - os prazos para atendimento de intimações e notificações emitidas pelos auditores 

fiscais de tributos estaduais no âmbito das ações de fiscalização em curso; 

II - os prazos para conclusão de ações de fiscalização em curso; 

III - os prazos processuais no âmbito do Contencioso Tributário Administrativo do Estado, 

inclusive para interposição de impugnação de ato administrativo ou para pagamento de 

auto de infração. 

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 CTN. 

 

4.3.5. → 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 19.619/2020: 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 (alterado pelo Decreto 19.838/2020 e 19.886/2020): suspensão 

da contagem do prazo para impugnação administrativa até 15/08/2020; 
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4.3.6. Ceará 

(i) 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. 

 

4.3.7. → 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, da seguinte forma: 

I - Para os Microempreendedores Individuais: 

a) para o período de apuração março/2020: vencimento para 20/10/2020; 

b) para o período de apuração abril/2020: vencimento para 20/11/2020; e 

c) para o período de apuração maio/2020: vencimento para 21/12/2020. 

II - Para os demais optantes do Simples Nacional: 

a) para o período de apuração março/2020: vencimento para 20/06/2020; 

b) para o período de apuração abril/2020: vencimento para 20/08/2020; e 

c) para o período de apuração maio/2020: vencimento para 21/09/2020. 

(iv) Decreto nº 40.856/2020: (a) prorroga o prazo de validade das certidões para 90 dias, 

contados da data de sua expedição; e (b) prorroga o prazo de validade das certidões 

expedidas durante o período de calamidade pública da COVID-19, limitada ao prazo em que 

perdurar tal situação. 

 

4.3.8. Espírito Santo 

(i) Decreto nº 4618-R/2020 (alterado pelo Decreto nº 4.652-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. 

 

4.3.9. Goiás 

(i) Decreto nº 9.654/2020: Suspende a fruição de benefícios fiscais concedidos pelo Estado de 

Goiás a beneficiários, caso haja demissões sem justa causa ou suspensão no contrato de 

trabalho, de trabalhadores enquadrados no grupo de risco para infecção pelo COVID-19. 

 

4.3.10. Maranhão 

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

exterior com materiais hospitalares emergenciais. 

(ii) Lei 11.250/2020 (alterada pela Portaria GABIN nº 185/2020): Prorrogação do prazo de 

validade das CNDs até 24/08/2020; 
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(iii) Lei 11.251/2020 (alterada pela Lei nº 11.258/2020): Isenção para as operações internas e de 

importação do exterior com materiais hospitalares emergenciais. 

 

4.3.11. → 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) Lei nº 11.107 de 2020: Altera as alíquotas internas de ICMS, mantendo o aproveitamento 

integral do crédito para produtos destinados a contenção do COVID-19. 

(iv) → Decreto nº 531/2020 (altera o Decreto nº 433/2020): prorroga por 90 dias o prazo de 

validade das CND e CPEN emitidas no período de 01/06/2020 e 30/09/2020. 

 

4.3.12. → Mato Grosso do Sul 

(i) → Decreto nº 15.401/2020: Prorrogação dos prazos para liquidação dos créditos relativos ao 

ICMS., referente aos meses de fevereiro a julho de 2020, fica prorrogado para o último dia 

útil do mês seguinte ao do respectivo mês de referência. 

 

4.3.13. → Minas Gerais 

(i) → Decreto nº 47.898/2020 (alterado pelo Decreto nº 48.014/2002): Dispõe sobre a 

suspensão de prazos, alterando o Regulamento do ICMS – RICMS, até 31/08/2020, bem 

como no mesmo prazo, a validade das certidões (CND e CPEN), o encaminhamento dos 

Processos Administrativos Tributários para inscrição em dívida ativa. 

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

 

4.3.14. Pará 

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

produtos hospitalares emergenciais. 

(ii) 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). 

 

4.3.15. → 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, até 31/12/2020, 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 (alterado pelo Decreto nº 40.354/2020): 

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

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

I - pelo Microempreendedor Individual - MEI, por 180 dias; 

II - pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optante pelo Simples Nacional, 

por 90 (noventa) dias, observado o seguinte escalonamento: (a) período de apuração de 

março/2020: vencimento para 20/06/2020; (b) período de apuração de abril/2020: 

vencimento para 20/08/2020; e (c) período de apuração de maio/2020: vencimento para 

21/09/2020. 

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. 

(iv) → Decreto nº 40.332/2020: Dispõe sobre a suspensão dos prazos de pagamentos de créditos 

tributários notificados ao sujeito passivo, enquanto perdurar o período em que não houver 

expediente normal de funcionamento nas repartições fiscais da SEFAZ. 

(v) Decreto nº 40.366/2020: Posterga o pagamento do ICMS classificado no código de receita 

1124 – ICMS – Simples Nacional – Fronteira, referente às competências de (a) junho/2020: 

1/3 por mês em 15 de agosto, setembro e outubro de 2020; e (b) julho/2020: 1/3 por mês 

em 15 de setembro, outubro e novembro de 2020. 

 

4.3.16. → Paraná 

(i) → Decreto nº 4.386/2020 (alterado pelo Decreto nº 4.411/2020): Dispõe sobre a 

prorrogação do prazo de pagamento do ICMS, relativo aos seguintes meses de referência: 

I - março/2020, para até 30/06/2020; 

II - abril/2020, para até 31/07/2020; 

III - maio/2020, para até 31/08/2020. 

 

 

 

 

https://www.legisweb.com.br/noticia/?legislacao=15710
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4.3.17. 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. 

 

4.3.18. Piauí 

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

 

4.3.19. 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) 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. 

(iii) Lei nº 8.795/2020: Responsabiliza intermediadores financeiros (Fintechs), operadoras de 

cartão e sites ou plataformas eletrônicas pelo pagamento do ICMS devido pelos clientes em 

transações feitas pela Internet. Caso tais empresas não possuam inscrição estadual, a 

responsabilidade pelo pagamento do imposto, passa a ser do consumidor final adquirente 

localizado no Estado do Rio de Janeiro. 

(iv) Decreto nº 47.057/2020: Regulamenta o Fundo Orçamentário Temporário (FOT) e 

condiciona a fruição de incentivo, benefício fiscal, financeiro-fiscal ou financeiro, já 

concedido ou a ser concedido, à realização de um depósito no percentual de 10% do valor 

incentivado no mencionado Fundo. Em termos práticos, a regra reduz os incentivos fiscais 

dos contribuintes. 

(v) Resolução PGE nº 4.547/2020: prorrogação do prazo de vencimento para pagamento de 

parcelas decorrentes de parcelamentos de créditos tributários e não tributários, inscritos em 

dívida ativa. 

(vi) Resolução SEFAZ nº 142/2020: prorrogação, por 90 dias, do prazo de validade das CND e 

CPEN, emitidas a partir de 23/03/2020. 

 

4.3.20. → Rio Grande do Sul 

(i) → Decreto nº 55.240/2020 (alterado pelo Decreto nº 55.384/2020): suspende, 

temporariamente, os prazos de defesa e os prazos recursais no âmbito dos processos da 

administração pública estadual direta e indireta. 
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4.3.21. → Rondônia 

(i) → Decreto nº 24.909/2020 (alterado pelos Decretos nº 24.935 e nº 24.936): Prorrogação do 

vencimento do ICMS para as seguintes datas: 

I - com vencimento original em 31 de março de 2020, para 31 de outubro de 2020; 

II - com vencimento original em 15 de abril de 2020, para 15 de novembro de 2020; e 

III - com vencimento original em 30 de abril de 2020, para 30 de novembro de 2020. 

(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 até o 

último dia do segundo mês subsequente àquele em que se encerrar o estado de calamidade 

pública. 

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

encerramento de ações fiscais e fiscalizações designadas ao Auditor Fiscal, até o último dia 

do segundo mês subsequente àquele em que se encerrar o estado de calamidade pública. 

(iv) → Decreto nº 24.908/2020 (alterado pelo Decreto nº 25.181/2020): dispõe sobre o não 

cancelamento dos parcelamentos de débitos, até o último dia do segundo mês subsequente 

àquele em que se encerrar o estado de calamidade pública. 

 

4.3.22. → Roraima 

(i) → Portaria SEFAZ/GAB nº 1/2020: Suspende a contagem dos prazos recursais e demais 

prazos processuais no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, do Processo Especial de 

Restituição e do Processo Especial de Consulta, até que seja normalizado o expediente no 

âmbito da Secretaria do Estado da Fazenda.. 

 

4.3.23. Santa Catarina 

(i) Decreto nº 532/2020 (alterado pelo Decreto nº 699/2020): Prorrogação de obrigações 

acessórias, exceto, GIA ST, DeSTDA, DIME, DEVEC e suspende, até 30/09/2020 o 

cancelamento de parcelamento de débito relativo ao ICMS e ao ITCMD em decorrência do 

não pagamento de parcela vencida. 

 

4.3.24. → Sergipe 

(i) → Decreto nº 40.566/2020 (alterado pelo Decreto nº 40.634/2020): 

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

parcela não acarretará o cancelamento até 31/08/2020; 

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

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

procedimentais, serão computados em dobro, até 31/08/2020. 

c) Suspensão, até 31/08/2020, para: 
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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. 

 

4.3.25. São Paulo, Tocantins e Rio Grande do Norte 

Sem publicações. 

 

4.4. SEFAZ-SP Autoriza Utilização de Crédito Acumulado de ICMS no Âmbito do DESENVOLVE - SP 

 

Em reunião do Codecon-SP, a Sefaz-SP apresentou diversas medidas para mitigar os impactos da 

pandemia COVID-19 nas empresas, como a possibilidade de os contribuintes utilizarem créditos 

acumulado de ICMS como garantia, para a tomarem empréstimos junto à instituição financeira do 

Governo do Estado de São Paulo (DESENVOLVE-SP). 

 

A opção já era permitida ao setor agrícola e agora será ampliada a todos os contribuintes, objetivando 

melhorar as condições de fluxo de caixa, que foi extremamente impactado pela pandemia. 

 

A meta mensal pretendida pela SEFAZ-SP é para liberar créditos acumulados no montante de R$ 250 

milhões. 

 

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. Prorrogação de Parcelamentos Federais (Portaria nº 201 de 12 de maio de 2020) 

 

Em decorrência da pandemia da COVID-19, a Secretaria da Receita Federal (RFB) e a Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional (PGFN) prorrogaram os prazos de vencimento de parcelamentos em 

andamento, exceto para tributos apurados conforme o Regime do SIMPLES Nacional, da seguinte 

forma: 
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(i) as parcelas com vencimento em maio de 2020 ficam prorrogadas para 31/08/2020; 

(ii) as parcelas com vencimento em junho de 2020 ficam prorrogadas para 31/10/2020; 

(iii) as parcelas com vencimento em julho de 2020 ficam prorrogadas para 31/12/2020. 

 

A postergação do vencimento das parcelas (i) não afasta a incidência de juros; (ii) se aplica somente 

àquelas vincendas a partir da publicação da mencionada Portaria; e (iii) não implica direito à 

restituição ou compensação de quantias eventualmente já recolhidas. 

 

5.1.2. Prorrogação de Parcelamentos para Empresas no SIMPLES Nacional (Resolução CGSN nº 155 de 15 

de maio de 2020) 

 

Ficam prorrogadas as datas de vencimento das parcelas mensais, relativas aos parcelamentos 

administrados pela Secretaria Especial da RFB e pela PGFN dos tributos apurados no âmbito do 

SIMPLES Nacional, incluindo o Microempreendedor Individual – MEI, da seguinte forma: 

 

(i) as parcelas com vencimento em maio de 2020 ficam prorrogadas para 31/08/2020; 

(ii) as parcelas com vencimento em junho de 2020 ficam prorrogadas para 31/10/2020; 

(iii) as parcelas com vencimento em julho de 2020 ficam prorrogadas para 31/12/2020. 

 

A Resolução prevê, ainda, que as Microempresas e Empregas de Pequeno Porte, que estejam na 

condição de empresas em início de suas atividades, poderão formalizar a opção pelo SIMPLES 

Nacional em até 180 dias após a inscrição no CNPJ, e não mais 60 dias, desde que a realizem durante 

o ano de 2020.  

 

5.1.3. Parcelamentos de FGTS (Resolução Conselho do FGTS nº 961 de 5 de maio de 2020) 

 

Considerando a Crise COVID-19, o Conselho Curador do FGTS, em conjunto com o Ministério da 

Economia, editou a Resolução nº 961/2020, que estabelece regras gerais, excepcionais e transitórias 

aplicáveis aos empregadores com parcelamentos débito de FGTS (exceto aqueles de caráter 

rescisório), vigentes em 22 de março de 2020. Dentre elas, destaque-se: 

 

(i) as parcelas com vencimento entre março e agosto de 2020, eventualmente inadimplidas, não 

implicarão na rescisão automática do parcelamento e, nessa hipótese, fica autorizada a 

reprogramação de seus prazos para as parcelas que permanecerem em aberto a partir de 

setembro 2020, independente de formalização de aditamento contratual; 

(ii) as parcelas não pagas integralmente, com vencimento nos meses de março, abril, maio, 

junho, julho e agosto de 2020, somente serão consideradas inadimplidas, para fins de 

rescisão do parcelamento, a partir dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro 

de 2020; e, por fim, 
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(iii) para parcelamentos que vierem a ser firmados até 31/12/2020, a Resolução nº 961/2020 

prevê a possibilidade de concessão de carência de 90 dias para o início do vencimento das 

parcelas. 

 

5.1.4. PGFN – Condições de Parcelamento de Débitos Inscritos em Dívida Ativa União (Portaria nº 14.402 

de 16 de junho 2020) 

 

Com o respaldo no que dispõe a Lei nº 13.988/2020 (cujos aspectos também são tratados em tópicos 

anteriores), a Portaria nº 14.402/2020 regulamenta as condições para transação excepcional na 

cobrança da dívida ativa da União, em função dos efeitos da pandemia na perspectiva de 

recebimento de créditos inscritos em dívida ativa e prevê, em suma o que segue: 

 

▪ O impacto na renda de pessoas físicas e jurídicas será considerado em relação a redução, em 

qualquer percentual, da soma da receita bruta mensal de 2020, com início no mês de março e 

fim no mês imediatamente anterior ao mês de adesão, em relação à soma da receita bruta 

mensal do mesmo período de 2019; 

 

▪ O grau de recuperabilidade dos créditos inscritos em dívida ativa serão classificados em “A”, “B” 

“C” e “D”, sendo este último atribuído aos créditos considerados irrecuperáveis; 

 

▪ Poderão ser objeto de transação os créditos inscritos em dívida ativa da União; os administrados 

pela PGFN, mesmo com execução fiscal em curso; parcelamentos anteriores rescindidos; com 

exigibilidade suspensa ou não; cujo valor atualizado seja igual ou inferior a R$ 150 milhões (para 

débitos que excedam tal limite, deverá ser realizada proposta individual para pagamento); 

 

▪ Modalidades de transação excepcional: (i) parcelamento, com ou sem alongamento em relação 

ao prazo ordinário de 60 meses; e (ii) descontos aos créditos considerados irrecuperáveis ou de 

difícil recuperação pela PGFN. 

 

▪ Modalidades de pagamento: 

 

(i) Empresários individuais, microempresas, empresas de pequeno porte, instituições de 

ensino, Santas Casas de Misericórdia, sociedades cooperativas e demais organizações 

da sociedade civil: 

a. Entrada: 12 parcelas em valor equivalente a 0,334% do crédito transacionado; 

b. Restante: 36 a 133 parcelas mensais e sucessivas 

c. Reduções: até 100% dos juros, das multas e dos encargos-legais, observado o limite 

de 30% a 70%, conforme o número de parcelas, sobre o valor total de cada crédito 

objeto da negociação. 
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Se estiver em processo de recuperação judicial, liquidação judicial, liquidação 

extrajudicial ou falência: 

a. Entrada: 12 parcelas em valor equivalente a 0,334% do crédito transacionado; 

b. Restante: até 133 parcelas mensais e sucessivas 

c. Reduções: até 70% dos juros, das multas e dos encargos-legais, observado o limite 

de até 70% sobre o valor total de cada crédito objeto da negociação. 

 

(ii) Pessoas jurídicas: 

a. Entrada: 12 parcelas em valor equivalente a 0,334% do crédito transacionado; 

b. Restante: 36 a 72 parcelas mensais e sucessivas 

c. Reduções: até 100% dos juros, das multas e dos encargos-legais, observado o limite 

de 35% a 50%, conforme o número de parcelas, sobre o valor total de cada crédito 

objeto da negociação. 

 

Se estiver em processo de recuperação judicial, liquidação judicial, liquidação 

extrajudicial ou falência: 

a. Entrada: 12 parcelas em valor equivalente a 0,334% do crédito transacionado; 

b. Restante: até 72 parcelas mensais e sucessivas 

c. Reduções: até 100% dos juros, das multas e dos encargos-legais, observado o limite 

de 50% sobre o valor total de cada crédito objeto da negociação. 

 

(iii) Pessoas físicas: 

a. Entrada: 12 parcelas em valor equivalente a 0,334% do crédito transacionado; 

b. Restante: até 133 parcelas mensais e sucessivas 

c. Reduções: até 100% dos juros, das multas e dos encargos-legais, observado o limite 

de 70% sobre o valor total de cada crédito objeto da negociação. 

 

(iv) Personalidade jurídica de direito público: 

a. Entrada: 12 parcelas em valor equivalente a 0,334% do crédito transacionado; 

b. Restante: até 72 parcelas mensais e sucessivas 

c. Reduções: até 100% dos juros, das multas e dos encargos-legais, observado o limite 

de 50% sobre o valor total de cada crédito objeto da negociação. 

 

▪ Limite valor da parcela: (i) não inferior a R$ 100,00, para contribuinte pessoa natural, 

empresário individual, ME e EPP; e (ii) R$ 500,00, nos demais casos. 
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▪ Prazo para Adesão: de 01/07/2020 a 29/12/2020, desistindo de qualquer outro parcelamento 

em curso, caso opte por inscrição parcelada. As opções de inscrições passíveis de transação 

serão indicadas ao contribuinte no momento da adesão.  

 

▪ Hipóteses de Rescisão do Parcelamento: 

 

(i) descumprimento às exigências impostas pela PGFN; 

(ii) não pagamento de 3 parcelas consecutivas ou alternadas; 

(iii) tentativa de esvaziamento patrimonial pelo devedor, ainda que antes da adesão ao 

plano; 

(iv) decretação de falência ou de extinção, pela liquidação, da pessoa jurídica transigente. 

 

▪ Todas as informações e procedimentos poderão ser acessadas pelo portal do REGULARIZE:  

https://www.regularize.pgfn.gov.br  

 

5.1.5. 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 

(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). 

 

5.1.6. Programa Concilia Rio (Lei nº 6.740 de 8 de maio de 2020) 

 

Regulamentada pelo Decreto Municipal nº 47.419/2020, a Lei nº 6.740/2020 reestabelece incentivos 

e benefícios para o pagamento de IPTU, Taxa de Coleta de Lixo (TCL), ISS e ITBI, inscritos ou não em 

dívida ativa, considerando a crise econômica da pandemia da COVID-19.  

 

O Concilia Rio será aplicável aos contribuintes que tenham débitos relativos aos fatos geradores 

ocorridos até 31/12/2019, da seguinte natureza (i) de IPTU, TCL, ITBI e ISS não inscritos em dívida 

ativa; (ii) débitos na Nota Carioca ou Autos de Infração e Notas de Lançamento que não estejam 

parcelados; (iii) de ITBI não inscritos em dívida ativa, sem parcelamento em curso e constituídos por 

Nota de Lançamento. 

https://www.regularize.pgfn.gov.br/
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A adesão ao Programa deverá ser feita entre o período de 01/06/2020 e 31/08/2020 e prevê as 

seguintes modalidades de pagamento e respectivas reduções: 

 

(i) à vista: redução de 10% do valor do tributo e 80% dos acréscimos moratórios e multas de 

ofício; 

(ii) até 12 parcelas: redução de 10% do valor do tributo e 60% dos acréscimos moratórios e 

multas de ofício; 

(iii) até 24 parcelas: redução de 40% dos acréscimos moratórios e multas de ofício; 

(iv) até 48 parcelas: redução de 25% dos acréscimos moratórios e multas de ofício. 

 

No caso dos débitos inscritos em dívida ativa, deverão ser negociados junto a Procuradoria Geral do 

Município, na forma do Decreto nº 47.419/2020, o qual também estabelece benefícios para imóveis 

utilizados como empreendimento hoteleiro, a depender da modalidade de pagamento, sendo: 

 

(i) à vista: redução de 40% do valor do tributo e 80% dos acréscimos moratórios e multas de 

ofício, desde que 31/08/2020; e 

(ii) até 12 parcelas: redução de 40% do valor do tributo e 60% dos acréscimos moratórios e 

multas de ofício, com vencimento da primeira parcela em 31/08/2020. 

 

Os benefícios do Programa estão condicionados ao pagamento das parcelas nas datas de 

vencimento, sob pena de ser automaticamente cancelado, sendo considerado apenas o valor pago, 

retomando-se os procedimentos regulares de cobrança. Além disso, uma vez aderido, o contribuinte 

deverá reconhecer a dívida e desistir de eventuais ações judiciais e recursos administrativos em 

curso. 

 

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 
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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. Desde o início da pandemia, o dólar já atingiu a cotação máxima 

de 5,90, superando o percentual de 10% de oscilação. Neste cenário, já é possível alterar o regime 

de tributação das variações cambiais. 

 

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. 
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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 
 

 

1. Suspensão e Prorrogação de Prazos 

 

1.1. Prazos de Processos e Procedimentos Administrativos Federais 

 

1.1.1. PARR, PERT e PRDI (Portaria PGFN nº 7.821/2020, alterada pela Portaria nº 18.176/2020) 

 

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). 

 

Posteriormente, a Portaria 18.176 de 30 de julho de 2020, prorrogou até 31 de agosto de 2020 a 

suspensão temporária de medidas de cobrança administrativa da dívida ativa da União, previstas nos 

artigos 1º, 2º e 3º da Portaria PGFN nº 7.821/2020. 

 

1.1.2. Procedimentos Administrativos 

 

(i) Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 543/2020 (alterada pela Portaria RFB nº 4.105 de 30 de 

julho de 2020) 

 

Determina formas específicas de funcionamento dos seguintes procedimentos 

administrativos, aplicáveis até o dia 31/08/2020:  

 

(a) Necessidade de agendamento prévio nas unidades da RFB para os seguintes serviços: 

regularização de CPF, cópia de documentos relativos à DIRF; parcelamentos e 

reparcelamentos; procuração; e protocolos para análise e liberação de certidão; e 

(b) Suspensão dos prazos dos seguintes procedimentos administrativos: emissão eletrônica 

automatizada de aviso de cobrança e intimação para pagamento de tributos; e 

procedimento de exclusão de contribuinte de parcelamento por inadimplência de 

parcela. 
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(ii) Portaria RFB nº 853 de 18 de maio de 2020 

 

Regulamenta o uso do atendimento realizado pelo Chat RFB, disponível por meio do Centro 

Virtual de Atendimento RFB (portal e-CAC), disponível no endereço eletrônico 

receita.economia.gov.br, para definir fluxos de trabalho e o funcionamento da plataforma.  

 

Seu atendimento será realizado em dias úteis, das 7h às 19h, seguindo o princípio da 

urbanidade, impessoalidade e busca pela conclusão efetiva pela via digital, sempre que 

possível. 

 

(iii) ↑ Portaria RFB nº 4.107/2020 - Dispõe sobre a instituição, a estruturação e o 

funcionamento dos Postos de Atendimento da Receita Federal do Brasil 

 

A Portaria n° 4.107/2020 foi editada para readequar a estrutura física e organizacional dos 

postos de atendimento que deverão estar localizados, de preferência, em instalações 

pertencentes direta ou indiretamente a União, habilitando-se a executar os serviços 

oferecidos aos cidadãos (prestar informações, solicitações e manifestações nos processos 

administrativos necessários ao tratamento de demanda, dentre outros). 

 

Além disso, dispõe acerca da disponibilização de mobiliário para a estrutura física, a 

responsabilidade pela estrutura de tecnologia e o quadro de funcionários dos novos Postos 

de Atendimento. 

 

Em atenção às regras de proteção decorrentes do COVID-19, os serviços serão prestados com 

observância nos atos normativos que disciplinam a obrigatoriedade dos canais virtuais de 

atendimento e, assim, os servidores da RFB poderão exercer suas atividades virtual ou 

presencialmente, desde que respeitadas as normas de segurança. 

 

O atendimento presencial ao público obedecerá a Portaria nº 4.105/2020, a qual está 

especificada no item (i) acima. 

 

1.1.3. Processos em Trâmite no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF 

 

(i) Sessões de Julgamento por Videoconferência (Portaria nº 10.786 de 28 de abril de 2020 

revogada pela Portaria nº 17.296/2020) 

 

Regulamentada a realização de sessão de julgamento não presencial por videoconferência, 

de processos no âmbito do CARF com valor inferior a R$ 1 milhão, bem como de recursos 

que tratem de matéria sumulada, independentemente do valor do processo.  
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Originalmente, a Portaria nº 10.786/2020 permitia somente sustentações gravadas, sem a 

participação ao vivo dos patronos da causa. Com a nova regulamentação, alternativamente, 

os advogados também poderão realizar sustentação oral via videoconferência por 15 

minutos, desde que tenham preenchido e entregue, com 2 dias de antecedência, o 

formulário constante na “Carta de Serviços” do CARF. Vale lembrar que a ausência do 

patrono na sessão, não prejudica o julgamento do processo.  

 

A Portaria assegura, ainda, o direito de envio de memorial via formulário eletrônico próprio, 

em até 5 dias contados da data da publicação da pauta. Caso o processo seja retirado de 

pauta, deverão os patronos requererem nova sustentação oral e/ou entrega de memoriais 

para a sessão designada. 

 

Destaque-se que, em 31/07/2020, a mencionada Portaria foi alterada pela de nº 18.077/2020 

passando a prever a faculdade do Presidente da Turma antecipar o início da sessão de 

julgamento, desde que não prejudicado aquele previamente agendado, para os advogados 

que desejarem acompanhar a sessão ou realizar sustentação oral na modalidade de 

videoconferência. 

 

(ii) ↑ Portaria eleva limite de valor para julgamentos não presenciais 

 

Conforme a recente Portaria nº 296/2020, enquanto perdurar o estado de emergência em 

saúde pública de importância nacional, portanto, temporariamente, foi aumentado para 

R$ 8.000.000,00 (oito milhões) o limite de valor do crédito tributário em discussão passível 

de julgamentos em sessões não presenciais pelo CARF. 

 

1.2. Processos e Procedimentos Administrativos Estaduais – São Paulo 

 

1.2.1. Tribunal de Impostos de Taxas - TIT (Ato nº 07/2020) 

 

O Ato nº 07/2020 autorizou que, em processos eletrônicos, as sessões de julgamento nas Câmaras 

Julgadoras e na Câmara Superior sejam realizadas por videoconferência, ou outro meio eletrônico 

disponível, sendo que sua implementação teve início no dia 11/06/2020. A partir de então deve 

constar na publicação da Pauta de Julgamento a indicação da ferramenta a ser utilizada para a 

realização da sustentação oral. 

 

Vale destacar que os processos eletrônicos (com acesso via e-Pat) não tiveram seus prazos suspensos 

ou interrompidos. 
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1.3. Processos e Procedimentos Administrativos da Prefeitura de São Paulo 

 

1.3.1. Portaria SF nº 81/2020 

 

O Conselho Municipal de Tributos (CMT) retomou suas atividades e, desde maio/2020, vem 

realizando Sessões de Julgamento dos recursos de sua competência por videoconferência. Quanto 

às sustentações orais poderão ser realizadas através da ferramenta de reunião da Microsoft Teams, 

conforme regulamentado na Portaria SF n.º 81/2020. 

 

1.4. Processos e Procedimentos Judiciais 

 

1.4.1. → Retomada das Atividades Presenciais (Resolução CNJ nº 322 de 1º de junho de 2020) 

 

A Resolução CNJ nº 322/2020 regulamentou a possibilidade da retomada gradual das atividades 

forenses, bem como dos prazos dos processos físicos, a partir do dia 15/06/2020. 

 

A determinação do CNJ mantém integralmente os termos da Resolução nº 318/2020 que prevê, no 

caso de imposição de medidas sanitárias restritivas à livre locomoção de pessoas (lockdown), a 

suspensão dos prazos dos processos que tramitem de forma eletrônica e física, pelo tempo que 

perdurarem as restrições no âmbito da respectiva unidade federativa. 

 

Para auxiliar nossos clientes em relação as restrições ao atendimento ao público, a suspensão dos 

prazos processuais em processos físicos e, em alguns casos, até a suspensão das sessões de 

julgamento, elaboramos um resumo atualizado das normas publicadas, até o momento, no âmbito 

das Justiças Federal e Estadual (São Paulo): 

 

▪ Supremo Tribunal Federal (STF): restringe integralmente o atendimento do público externo e 

suspende, até 20/09/2020 os prazos processuais (Resolução nº 699/2020); 

 

▪ Superior Tribunal de Justiça (STJ): restringe integralmente o atendimento do público externo e 

suspende, por prazo indeterminado, os prazos processuais (Resolução STJ/GP nº 8/2020); 

 

▪ Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1): restringe integralmente o atendimento do 

público externo e suspende, até 31/08/2020, os prazos processuais. O reestabelecimento das 

atividades presenciais ocorrerá de modo gradual, começando no dia 01/09/2020 e prevalecerá 

até 13/10/2020, com atendimento ao público entre 13h e 18h (Resolução Presi nº 

10714057/2020 e Resolução Presi nº 10762107/2020); 
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▪ Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2): restringe integralmente o atendimento do 

público externo e suspende, até 31/08/2020, os prazos processuais. (Resolução nº 36/2020); 

 

▪ Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3): restringe integralmente o atendimento do 

público externo, até 26/07/2020, e determina o retorno gradual das atividades presenciais e o 

restabelecimento dos prazos dos processos físicos a partir de 03/08/2020 (Portaria Conjunta 

PRES/CORE nº 10/2020); 

 

▪ Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4): restringe integralmente o atendimento do 

público externo e suspende, até 31/08/2020, os prazos processuais. (Resolução nº 37/2020); e 

 

▪ Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5): restringe integralmente o atendimento do 

público externo e suspende, por tempo indeterminado, os prazos processuais dos processos 

físicos (Ato nº 199/2020). 

 

Ainda, em relação aos prazos de processos Estaduais, destacamos a norma editada pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), a qual deve ser seguida pelas demais unidades da federação. 

 

▪ Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP): restringe integralmente o atendimento do público 

externo até 26/07/2020, bem como determina o retorno gradual das atividades presenciais e o 

restabelecimento dos prazos dos processos físicos a partir de 03/08/2020 (Provimento CSM nº 

2.564/2020). 

 

1.4.2. STJ Prorroga Sessões por Videoconferência até 31/08/2020 

 

Fica prorrogado até 31/08/2020 o prazo para a realização das sessões de julgamento ordinárias e 

extraordinárias por videoconferência, conforme Instrução Normativa STJ/GP 11, publicada dia 

15/07/2020. Resta frisar que referido prazo vale para todos os colegiados do Tribunal (Corte Especial, 

seções e turmas). 

 

Os julgamentos virtuais são realizados com a participação do Ministério Público e dos advogados, os 

quais podem fazer sustentação oral ou apresentar questões de fato, desde que estejam inscritos para 

tanto 24 horas antes do horário previsto para a sessão. Todas as sessões são transmitidas ao público 

pelo canal do STJ no YouTube. 

 

1.4.3. STF – Ampliação de Rol de Ações que Devem Tramitar em Meio Eletrônico (Resolução nº 693/2020) 

 

Assinada pelo presidente do STF, Min. Dias Toffoli, a mencionada Resolução amplia o rol das ações 

que necessariamente devem ser ajuizadas por meio eletrônico. A medida abrange quase todas as 
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classes processuais, com algumas exceções como, por exemplo, a ação cautelar criminal, a ação 

penal, a extradição, o inquérito, a prisão preventiva para extradição, dentre outras com grau de 

confidencialidade classificadas como sigiloso. 

 

Os processos ajuizados originariamente no Tribunal devem ser protocolados por meio eletrônico e, 

para os recursos, serão permitidas as remessas de autos em meio físico somente em casos 

excepcionais. 

 

A suspensão dos prazos processuais não impede a movimentação de processos eletrônicos (citações, 

intimações, atos processuais, envio de petições), sendo que a contagem do prazo terá início no 

primeiro dia útil seguinte ao término da mencionada suspensão. 

 

1.4.4. CNJ Editará Ato Normativo Regulamentando Atendimento Virtual por Magistrados 

 

Em 18/06/2020, a Conselheira Tânia Regina Silva Reckziegel, do Conselho Nacional de Justiça, 

proferiu decisão favorável ao pedido formulado por dois advogados do Ceará, conjuntamente com a 

Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) e a Associação dos Juízes Federais (AJUFE), para que o 

CNJ edite ato normativo que regulamente ou determine aos tribunais a regulamentação do 

atendimento virtual de advogados pelos magistrados brasileiros, conforme art. 7º, VIII, Lei nº 

8.906/1994 e a garantia do acesso à Justiça. 

 

De acordo com a mencionada decisão proferida nos autos nº 0003547-77.2020.2.00.0000, a 

Comissão Permanente de Democratização e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários aprovou, em 

09/06/2020, a proposta de edição do mencionado ato normativo, a qual deverá ser formalizada em 

breve.  

 

O CSA manterá seus clientes devidamente informados quando da publicação do mencionado ato. 

 

1.4.5. TRF2 - Formulário Eletrônico para Pedidos de Preferência e Sustentação Oral de Advogados 

(Resolução nº 29/2020) 

 

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região editou a Resolução nº 29/2020 instituindo um formulário 

eletrônico a ser preenchido pelos advogados para viabilizar os pedidos de preferência e sustentação 

oral na Sessões de Julgamento virtuais, o qual já está disponível no site do Tribunal e deve ser 

encaminhado via e-mail à comarca responsável em até 24 horas antes do horário previsto para início 

da sessão.  
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A norma ainda estabelece que os pedidos encaminhados diretamente ao e-mail da unidade só 

valerão até 31/08/2020. A partir desta data somente serão aceitas as solicitações efetuadas em 

formulário eletrônico próprio. 

 

1.4.6. TRF3 - Medidas para Retorno Gradual de Atividades Presenciais (Portaria Conjunta PRES/CORE nº 

10/2020) 

 

O Tribunal Regional Federal da 3ª Região anunciou as medidas preventivas de retorno (gradual) das 

atividades presenciais a partir do dia 27/07/2020, as quais observarão as mesmas fases 

estabelecidas pelo Governador do Estado de São Paulo, nos termos do Decreto n.º 64.994/2020, de 

acordo com a evolução da COVID-19 e da capacidade de resposta do sistema de saúde. 

 

Conforme a Portaria Conjunta PRES/CORE nº 10/2020, o retorno das atividades presenciais no 

âmbito da Justiça Federal da 3ª Região será realizado gradualmente, respeitando limites de pessoas 

e horários de funcionamento que variam de acordo com a fase de evolução da COVID-19 no Estado 

(vermelha, laranja, amarela e verde). 

 

Ademais, o acesso às unidades jurisdicionais e administrativas do Poder Judiciário será restrita 

apenas aos membros do Ministério Público e da Defensoria Pública, advogados, peritos e auxiliares 

da Justiça, assim como às partes e aos interessados que demonstrarem necessidade de atendimento 

presencial. Porém, neste caso, o atendimento aos advogados e ao público externo será feito 

através de agendamento prévio, via e-mail institucional, perante o setor responsável. Nos casos 

em que não houver agendamento, a entrada será proibida. 

 

Em relação às audiências e sessões de Julgamento, a Portaria determina que devem ser realizadas, 

preferencialmente, por meio virtual ou videoconferência, seguindo os termos da Resolução PRES nº 

343/2020. 

 

Com o intuito de evitar a aglomeração de pessoas e possibilitar o agendamento do atendimento 

presencial, quando necessário, os prazos dos processos físicos voltarão a fluir a partir do dia 

03/08/2020, exceto no caso de a Seção Judiciária de São Paulo se encontrar na fase vermelha – 1. 

Somente a partir dessa data será possível efetuar protocolos perante as Seções Judiciárias 

 

A primeira etapa de retorno ao funcionamento das atividades presenciais permanecerá até 

30/10/2020, se mantidas as condições sanitárias favoráveis ao restabelecimento. 
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1.4.7. TJSP Retomará Atividades Presenciais com Escalas de Magistrados e Servidores 

 

De acordo com o Provimento nº 2.564/20 do Conselho Superior da Magistratura, o Tribunal de Justiça 

de São Paulo (TJSP) retornará com suas funções internas a partir do dia 27/06/2020.  

 

Cada prédio conterá apenas 20% de sua capacidade diária e terá horário de funcionamento das 13 

às 17 horas, restrito apenas aos membros da unidade com sistema de escala. Em Comarca de vara 

única, é obrigatória a presença do magistrado e um juiz por vara especializada, que responderá 

exclusivamente a casos de emergência. Além disso aqueles que não forem escalados para 

comparecimento presencial deverão seguir com o trabalho remoto em expediente das 9 às 19 horas.  

 

Ademais, os prazos processuais para os processos físicos voltam a correr a partir de 03/08/2020, 

sendo autorizado o acesso dos advogados e das partes em caso de extrema necessidade. Estão 

suspensas as consultas no fórum a processos físicos que não estejam com prazo processual em curso. 

 

Por fim, as Sessões de Julgamentos presenciais no Tribunal de Justiça de São Paulo estão suspensas 

por tempo indeterminado, sendo que, na hipótese de óbice ao julgamento virtual, a sessão será 

realizada por videoconferência. 

 

1.4.8. TJSP Autoriza Peticionamento Eletrônico em Processos Físicos 

 

Apesar da retomada gradual dos trabalhos e do atendimento presencial no TJSP, a fim de evitar 

aglomerações, a Corregedoria Geral em conjunto com a Presidência do Tribunal, editou o 

Comunicado n° 668/2020 autorizando a realização de peticionamento eletrônico de petições 

intermediárias nos processos físicos de 1° e 2 ° instância a partir do dia 03/08/2020. 

 

Para facilitar o novo método de peticionamento o TJSP disponibilizou um manual de orientações, 

bem como e-mails institucionais para sanar dúvidas - spi.diagnostico@tjsp.jus.br (1°instância) e 

sj1.1.1@tjsp.jus.br (2°instância).  

 

1.4.9. TJSP Prorroga Medidas de Prevenção para os Serviços Extrajudiciais 

 

Considerando as fases do plano de reabertura gradual que o Estado de São Paulo adotou como 

medida e prevenção à COVID-19, a Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo prorrogou por mais 

60 dias a vigência do Provimento CG 16/20 que dispõe sobre o funcionamento dos cartórios de notas 

e de Registro em regime de plantão, com horário de atendimento presencial reduzido, que vigorará 

até 22/09/2020. 

 

 

mailto:spi.diagnostico@tjsp.jus.br
mailto:sj1.1.1@tjsp.jus.br
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2. 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. 

 

Em levantamento realizado pelo Jornal Valor Econômico, verificou-se que 4 em cada 5 decisões 

judiciais, que analisaram pedidos de substituição de depósitos judiciais por seguro garantia, são 

contrárias aos contribuintes. 

 

Estima-se que R$ 167,5 bilhões estão alocados em depósitos judiciais no país e, se autorizada a 

substituição, os Cofres Públicos serão severamente afetados, impactando a apuração do resultado 

primário da União, que os considera em seu orçamento. 
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 SOCIETÁRIO 
 

 

1. Lei nº 14.030/2020 (Conversão da Medida Provisória nº 931 de 30 de março de 2020) 

 

Em 29 de julho de 2020, foi publicada a Lei nº 14.030/2020, que dispõe sobre os novos prazos para 

realização de assembleias e as reuniões de sociedades anônimas, sociedades limitadas, sociedades 

cooperativas e de entidades de representação do cooperativismo, durante o exercício de 2020, em 

razão da COVID-19 (“Lei nº 14.030”). Tal legislação é originária da MP nº 931, que sofreu 

modificações no Congresso Nacional e se tornou o Projeto de Lei de Conversão 19/2020 (“PVL”). 

 

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

 

A sociedade anônima (incluindo empresas públicas, sociedades de economia mista e subsidiárias), 

cujo exercício social tenha sido encerrado entre 31/12/2019 e 31/03/2020, poderá realizar AGO no 

prazo de 7 meses, contado do término do seu exercício social. Com isto, os prazos de gestão ou de 

atuação de administradores, membros do Conselho Fiscal e de comitês estatutários ficam 

prorrogados até a realização da AGO ou até a ocorrência da reunião do Conselho de Administração, 

conforme o caso.  

 

Ainda, ressalvada a hipótese de previsão diversa no estatuto social, caberá ao Conselho de 

Administração deliberar, ad referendum, sobre assuntos urgentes de competência da assembleia 

geral, a qual será objeto de deliberação na primeira assembleia que a seguir. 

 

1.2. Prorrogação de Prazos para Realização de Reunião de Sócios 

 

A sociedade limitada, cujo exercício social tenha sido encerrado entre 31/12/2019 e 31/03/2020, 

poderá realizar a Reunião de Sócios no prazo de 7 meses, contado do término do seu exercício social. 

Com isto, os mandatos dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal ficam prorrogados 

até sua realização. 

 

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

 

A sociedade cooperativa e a entidade de representação do cooperativismo poderão realizar a 

assembleia geral ordinária no prazo de 9 meses, contados do término do seu exercício social. Com 

isto, os mandatos dos membros dos órgãos da administração e fiscalização e de outros órgãos 

estatutários ficam prorrogados até sua realização. 
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1.4. Prorrogação de Prazos de Associações, Fundações e Demais Sociedades 

 

Associações, fundações e demais sociedades, como conselhos profissionais e entidades desportivas, 

também terão até 7 meses para realizar as assembleias gerais previstas em estatuto, sendo que a 

assembleia poderá ser realizada por meios eletrônicos, independentemente de previsão nos atos 

constitutivos da pessoa jurídica. 

 

1.5. Declaração de Dividendos Independentemente de Alteração do Estatuto Social 

 

Até que seja realizada a AGO, a diretoria ou o Conselho de Administração, conforme aplicável, poderá 

declarar dividendos, independentemente de reforma de estatuto social. 

 

1.6. Prazos para Arquivamento de Atos nas Juntas Comerciais 

 

Enquanto durarem as medidas restritivas ao funcionamento das juntas comerciais decorrentes 

exclusivamente da pandemia, o prazo de 30 dias previsto na Lei nº 8.934/1994 (Lei de Registro 

Público de Empresas Mercantis) deverá ser contado da data em que a respectiva junta restabelecer 

a prestação regular dos seus serviços, para os atos sujeitos a arquivamento assinados a partir de 

16.02.2020. Além disso, a exigência de arquivamento prévio de ato para a realização de emissões de 

valores mobiliários e para outros negócios jurídicos fica suspensa a partir de 01.03.2020, e o 

arquivamento deverá ser feito na respectiva junta observado o prazo de 30 dias previsto na Lei nº 

14.030. 

 

Destaque: Desde o dia 12/05/2020, a JUCESP está operando com atendimento restrito aos usuários, 

com horário de funcionamento fixado entre às 8h e 16h e mediante agendamento prévio para 

protocolo e retirada de processos. A entrega dos atos societários para arquivamento, 

independentemente do seu teor (isto é, constituição de sociedade empresária limitada, EIRELI ou 

individual, alteração, baixa ou abertura dos demais tipos jurídicos) poderá ser realizada por via postal 

(Correios) ou malote (drive thru), de acordo com as instruções da JUCESP. 

 

1.7. Voto à distância 

 

Foram acrescentados dispositivos na LSA e na Lei nº 10.406/2002 (“Código Civil”) que permitem a 

participação e votação à distância do acionista e sócio, respectivamente, em assembleias ou 

reuniões, bem como a realização destes conclaves de forma digital. 
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1.8. Autorização para CVM Prorrogar Prazos 

 

Excepcionalmente, durante o exercício social de 2020, a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) 

poderá prorrogar os prazos estabelecidos na Lei nº 6.404/1976 (“LSA”), para as companhias abertas, 

sendo que caberá à CVM definir a data de apresentação das demonstrações financeiras. 

 

1.9. Suspensão dos Efeitos da Não Observância de Indicadores Financeiros e de Desempenho 

 

O Executivo vetou o art. 11 do PVL, que previa a suspensão, durante a pandemia da COVID-19, da 

necessidade de empresas que possuem contratos de dívidas com covenants de efetuar o pagamento 

de forma antecipada da dívida no caso de descumprimento das obrigações pactuadas com credores1. 

 

1.10. Encerramento do prazo para realização de assembleias/reuniões de sociedades que concluíram o 

exercício social em 31 de dezembro de 2019 

 

Em razão da publicação da Lei nº 14.030/2020, sociedades anônimas (incluindo companhias abertas 

e fechadas, empresas públicas e sociedades de economia mista e suas subsidiárias) e as sociedades 

empresários limitadas (Ltda.) que concluíram o exercício social em 31 de dezembro de 2019 têm até 

31 de julho de 2020 para realizar suas assembleias gerais ordinárias e assembleias/reuniões de 

sócios, respectivamente.  

 

Nesse ponto, é importante destacar as instruções para realização de assembleias gerais ordinárias e 

assembleias/reuniões de sócios previstas na IN 79 DREI, já abordado neste Boletim.  

 

2. Atos da Comissão de Valos Mobiliários (CVM) 

 

2.1. Prorrogação de Prazos (Deliberação CVM nº 848 de 25 de março de 2020) 

 

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  

 
1 “Art. 11.  Ficam suspensos os efeitos decorrentes da não observância de indicadores financeiros ou de desempenho que tenham como 

data-base de verificação qualquer data ou período de tempo compreendido entre 30 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020, 

previstos em contratos ou em quaisquer instrumentos de dívida, quando resultem na obrigação de efetuar o seu pagamento de forma 

antecipada. 

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se exclusivamente ao devedor adimplente quanto às demais obrigações previstas 

no instrumento de dívida e não afeta as demais obrigações contratualmente assumidas, de caráter pecuniário ou não.” 
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(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.  

 

2.2. Regras Relativas a Fundos de Investimento (Ofício Circular nº 6 de 26 de março de 2020) 

 

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  

(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. 
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2.3. Participação e Votação à Distância em Assembleias Gerais (Instrução CVM nº 622/2020) 

 

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) editou em 17 de abril de 2020, a Instrução CVM nº 622 

(“ICVM 622”), que altera a Instrução CVM nº 481, que dispõe sobre informações e pedidos públicos 

de procuração para exercício do direito de voto em assembleias de acionistas de companhias abertas. 

 

A ICVM 622 tem como objetivo estabelecer as condições para que as companhias abertas realizem 

assembleias digitais. 

 

Dentre as principais alterações realizadas em virtude da realização da audiência pública que 

antecedeu a publicação da referida norma, a CVM destaca: 

 

(i) possibilidade de realização de assembleias de modo parcialmente digital; 

(ii) esclarecimento de que nas assembleias realizadas de modo parcialmente digital, a reunião 

poderá ocorrer fora da sede da companhia, em caráter excepcional; 

(iii) possibilidade de definição, por parte da companhia, de prazo de antecedência para que o 

acionista deposite os documentos mencionados no anúncio de convocação e que estes 

possam ser apresentados por meio de protocolo digital; 

(iv) previsão de que o sistema a ser utilizado pela companhia possibilite a comunicação entre os 

acionistas; 

(v) possibilidade dos administradores e pessoas cuja presença seja obrigatória nas assembleias 

participarem a distância nas assembleias realizadas de modo parcial ou exclusivamente 

digital; e  

(vi) possibilidade de o presidente da mesa e o secretário registrarem em ata a presença dos 

acionistas que participarem a distância. 

 

Além das mudanças realizadas por ocasião da audiência pública, é importante ressaltar que para 

realização da assembleia de forma parcial ou exclusivamente digital, a companhia aberta deverá 

diligenciar para que o sistema eletrônico utilizado para realização da assembleia de acionistas 

assegure o registro de presença dos acionistas e dos respectivos votos, assim como a possibilidade 

de manifestação e de acesso simultâneo a documentos apresentados durante a assembleia que não 

tenham sido disponibilizados anteriormente, bem como a gravação integral da assembleia. 

 

A ICVM 622 dispõe, ainda, que na hipótese de a companhia aberta disponibilizar o sistema eletrônico 

de participação a distância na assembleia de acionistas, a companhia deverá conferir ao acionista 

uma das seguintes alternativas: 

 

(i) simplesmente participar da assembleia, tenha ou não enviado boletim de voto a distância; 

ou 



  

 

 

↑ Back to top 

63 

(ii) participar e votar na assembleia, observando-se que, quanto ao acionista que já tenha 

enviado o boletim de voto a distância e que, caso queira, vote na assembleia, todas as 

instruções de voto recebidas por meio de boletim de voto a distância para aquele acionista, 

identificado por meio do número de sua inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) devem 

ser desconsideradas. 

 

Por fim, cumpre informar que a ICVM 622 entra em vigor na data de sua publicação, em função da 

urgência de se estabelecer o regime regulatório a tempo de viabilizar a realização das assembleias 

de modo exclusivamente digital. 

 

2.4. Prazos de Assembleis Gerais de FIDCs (Deliberação CVM nº 853 de 22 de abril de 2020) 

 

Em 22 de abril de 2020, a CVM editou a Deliberação nº 853 que promove alteração temporária de 

determinados prazos para realização de assembleia de fundos de investimento em direitos 

creditórios (FIDC) e de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos 

creditórios (FIC-FIDC), previstos na Instrução CVM nº 356/2001. 

 

Segundo essa deliberação, independentemente do que conste no regulamento, o administrador do 

fundo poderá: (i) reduzir o prazo de convocação de assembleias gerais de cotistas ou solicitação de 

manifestação por consulta formal no ano de 2020, ou (ii) optar por realizar esta convocação e 

solicitações de manifestação por consulta forma exclusivamente por meio eletrônico, desde que 

tratem exclusivamente de amortização de cotas e/ou de eventos de avaliação. 

 

Para tanto, o administrador deverá observar as seguintes condições: 

 

(i) prazo mínimo de 3 (três) dias úteis de antecedência entre a 1ª convocação de assembleia 

geral ou correspondente solicitação de manifestação por consulta formal e a realização de 

tal assembleia ou o recebimento de manifestação sobre tal consulta; 

(ii) caso seja reduzido o prazo, nos termos da Deliberação nº 853, o administrador do fundo 

também poderá reduzir o prazo da 2ª convocação de assembleia geral ou manifestação por 

meio de consulta formal para o mínimo de 5 (cinco) dias úteis de antecedência entre a 2ª 

convocação de assembleia geral ou correspondente solicitação de manifestação por consulta 

formal e a realização de tal assembleia ou recebimento de manifestação sobre tal consulta; 

(iii) em qualquer caso, a 2ª convocação da assembleia geral pode ser providenciada juntamente 

com a 1ª convocação; e 

(iv) além das exigências previstas no regulamento do fundo ou das normas aplicáveis, é condição 

essencial para a instalação das assembleias gerais, ou eficácia das consultas formais 

convocadas com prazo reduzido, que estejam presentes ou se manifestem, conforme o caso, 

cotistas que representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de cotas de cada classe em 
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circulação, sem prejuízo dos quóruns de instalação e de deliberação especificados nos 

respectivos regulamentos, que permanecem inalterados. 

 

3. Atos do DREI 

 

3.1. Participação e Votação à Distância em Reuniões e Assembleias Gerais (Instrução Normativa nº 79 

de 14 de abril de 2020) 

 

Em linha com a MP nº 931/2020, o Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 

(“DREI”) editou a Instrução Normativa nº 79/2020, que consolida as regras para participação e 

votação a distância em reuniões e assembleias de sociedades anônimas fechadas (S.A.), sociedades 

empresárias limitadas (Ltda.) e cooperativas.  

 

Para isso, o DREI adotou um mecanismo já existente para a participação e votação a distância em 

assembleias gerais de companhias abertas, o boletim de voto a distância ("Boletim”), e permite que 

o conclave seja realizado via sistema eletrônico. Além disso, estabelece obrigações e direitos da 

sociedade e acionistas, sócios ou associados.  

 

Antes de analisarmos os principais pontos da IN 79, é importante ressaltar que, hoje, as reuniões e 

assembleias poderão ser realizadas de forma: 

 

(i) exclusivamente presencial; ou 

(ii) semipresencial, isto é, quando os acionistas, sócios ou associados participam e votam 

presencialmente no local físico ou a distância; ou 

(iii) integralmente digital. 

 

Para fins da IN 79, considera-se presente na reunião ou assembleia semipresencial ou digital, 

conforme o caso, o acionista, sócio ou associado que: (a) compareça ou nela se faça representar 

fisicamente; (b) cujo Boletim tenha sido considerado válido pela sociedade; ou (c) que, pessoalmente 

ou por meio de representante, registre sua presença no sistema eletrônico de participação e voto a 

distância disponibilizado pela sociedade. 

 

Já com relação às regras para realização da reunião ou assembleia semipresencial ou digital, a IN 79 

prevê que: 

 

(i) independentemente da forma adotada para realização da reunião ou assembleia 

(semipresencial ou digital), estas serão consideradas como realizadas na sede da sociedade; 

(ii) o instrumento de convocação da reunião ou assembleia deverá destacar a forma de sua 

realização (semipresencial ou digital), detalhando como os acionistas, sócios ou associados 
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poderão participar e votar a distância (especialmente a lista de documentos exigidos e o 

prazo para envio prévio destes documentos à sociedade, por meio eletrônico); 

(iii) a sociedade não poderá ser responsabilizada por problemas decorrentes dos equipamentos 

de informática ou de conexão dos acionistas, sócios ou associados, assim como por quaisquer 

outras situações que não estejam sob o seu controle; 

(iv) o acionista, sócio ou associado poderá participar da reunião ou assembleia presencial ou 

semipresencial desde que apresente os documentos até 30 (trinta) minutos antes do horário 

estipulado para a abertura dos trabalhos, ainda que tenha deixado de enviá-los previamente; 

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

informações na reunião ou assembleia semipresencial ou digital, mas permanece 

responsável pela realização do conclave para fins da IN 79;  

(vi) a sociedade deverá manter arquivados todos os documentos relativos à reunião ou 

assembleia semipresencial ou digital, bem como a gravação integral dela, pelo prazo 

aplicável à ação que vise a anulá-la;  

(vii) os livros societários e a ata da respectiva reunião ou assembleia semipresencial ou digital 

poderão ser assinados isoladamente pelo presidente e secretário da mesa, que certificarão 

nestes documentos os acionistas, sócios ou associados presentes; e 

(viii) as reuniões ou assembleias presenciais já convocadas e ainda não realizadas, em virtude das 

restrições decorrentes da pandemia do COVID-19, poderão ser realizadas de forma 

semipresencial ou digital, desde que todos os acionistas, sócios ou associados se façam 

presentes ou declarem expressamente sua concordância.  

 

O DREI regula também as informações necessárias que deverão constar do Boletim e a forma de 

preenchimento e envio dele. Segundo a IN 79, o Boletim deverá conter: (a) todas as matérias 

constantes da ordem do dia da reunião ou da assembleia semipresencial ou digital; (b) orientações 

sobre o envio do Boletim à sociedade; (c) indicação os documentos que devem acompanha-lo para 

verificação da identidade do acionista, sócio ou associado, bem como de eventual representante; (d) 

orientações sobre as formalidades necessárias para que o voto seja considerado válido; (e) deverá 

ser passível de impressão e preenchimento manual ou por meio eletrônico; e (f) enviado ao acionista, 

sócio ou associado na data da publicação da 1ª (primeira) convocação para a reunião ou assembleia 

semipresencial ou digital a que se refere, e deve ser devolvido à sociedade no mínimo 5 (cinco) dias 

antes da data da realização do conclave. 

 

Em até 2 (dois) dias do recebimento do Boletim, a sociedade deverá confirmar ao acionista, sócio ou 

associado seu recebimento, indicando também a validade dos documentos que eventualmente 

acompanham o Boletim, ou comunicar a necessidade de retificação ou reenvio do Boletim ou 

documentos que o acompanham. Neste caso, a sociedade deverá comunicar também o 

procedimento e o prazo necessário à regularização da participação e voto a distância. 
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Por fim, cumpre destacar que todas as regras previstas na IN 79 entram em vigor na data da sua 

publicação. 

 

3.2. Novas Diretrizes e Normas no Registro Público de Empresas (Instrução Normativa nº 81 de 15 de 

junho 2020) 

 

Revisa e consolida normas relativas ao registro público de empresas. Tal instrução se insere no 

contexto de simplificação e desburocratização determinadas pela Lei de Liberdade Econômica (Lei 

nº 13.874/2019). 

 

Dentre as mudanças, destacamos: 

 

(i) a autorização expressa para emissão de quotas preferenciais por sociedade limitada. Segundo 

a IN DREI 81, o contrato social de sociedade limitada poderá atribuir direitos econômicos e 

políticos diversos aos titulares das classes distintas de quotas, podendo ser suprimido ou 

limitado o direito de voto pelo sócio titular da quota preferencial, observadas as disposições 

da Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76);  

(ii) o nome empresarial poderá ser formado com quaisquer palavras da língua nacional ou 

estrangeira e não há mais necessidade de indicar o objeto social para composição do nome 

da EIRELI e das sociedades; e 

(iii) as cooperativas e associações podem realizar a operação de transformação em sociedades 

empresárias, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 

 

4. 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. 

 

5. BNDES aportará capital em empresas atingidas pela Crise COVID-19  

 

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 
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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. 

 

6. Abertura e Fechamento de Empresas pela Internet (Projeto de Lei nº 1.594 de 6 de abril de 2020) 

 

Em 6 de abril de 2020, a Câmara de Deputados recebeu para análise o Projeto de Lei nº 1.594/2020 

(“PL”) que permite a abertura e o fechamento de empresas por meio da Rede Nacional para a 

Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios - REDESIM. O PL foi aprovado em 

fevereiro de 2020 no Senado Federal. 

 

Segundo o PL, o usuário poderá praticar todos os atos de constituição, alteração, transformação, 

incorporação, fusão, cisão, dissolução ou extinção de registro de empresários e de pessoas jurídicas 

de forma eletrônica. Tais funcionalidades deverão estar disponíveis dentro do prazo de 1 (um) ano a 

contar da publicação da lei, após aprovação do PL na Câmara dos Deputados e promulgação pelo 

Presidente da República. 

 

7. CNJ Edita Provimento com Regras sobre Atos Notariais Eletrônicos 

 

O Conselho Nacional de Justiça (“CNJ”) editou, no início de abril, provimentos provisórios que 

permitiam o funcionamento dos serviços notariais e de registro de imóveis a distância, com a 

suspensão de atendimento presencial ao público nos estabelecimentos. São eles: 

 

(i) Provimento nº 94/2020: nas localidades em que tenham sido decretadas medidas de 

quarentena por autoridades sanitárias, o atendimento do cartório de registro de imóveis será 

realizado de forma eletrônica e à distância (inclusive no que tange à recepção de 

documentos).  

 

(ii) Provimento nº 95/2020: determina que será implementado atendimento eletrônico e à 

distância pelos serviços públicos de notas e registros e, consequentemente, os oficiais de 

registro e tabeliães recepcionarão títulos e documentos em forma eletrônica.  
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(iii) Provimento CGJ/SP nº 12/2020: regulamentou a realização de atos notariais à distância, a 

fim de garantir eficácia dos títulos perante notários e registadores do Estado de São Paulo. 

No mesmo sentido, as corregedorias emitiram normas para o Estado do Rio de Janeiro, Santa 

Catarina, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso, Bahia, Tocantins e Rio Grande do Norte. 

 

(iv) Provimento CNJ nº 100/2020: editado em 26 de maio de 2020, o Provimento dispõe regras 

definitivas sobre a prática de atos notariais eletrônicos e institui o Sistema de Atos Notariais 

Eletrônicos (e-Notariado). Com isto, todos os tabelionatos de notas do país deverão aderir às 

regras e à nova plataforma, sendo que os atos praticados sem a sua utilização serão 

considerados nulos.  

 

O Provimento também estabelece requisitos obrigatórios para a prática do ato notarial eletrônico, 

como a realização de videoconferência para captação do consentimento das partes sobre os termos 

do ato jurídico. 

 

Segundo o Provimento nº 100/2020: 

 

(i) a plataforma e-Notariado será implementada no prazo máximo de 6 (seis) meses a contar da 

publicação deste provimento;  

(ii) o sistema e-Notariado estará disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia e isenta de custos 

adicionais pelo uso da plataforma; 

(iii) para a lavratura do ato notarial eletrônico, será necessário utilizar a plataforma e-Notariado; 

(iv) os atos notariais eletrônicos, cuja autenticidade poderá ser conferida através do e-Notariado, 

constituem instrumentos públicos para todos os efeitos legais e são eficazes para os registros 

públicos, instituições financeiras, juntas comerciais, DETRANs e para a produção de efeitos 

jurídicos perante a administração pública e entre particulares; 

(v) é autorizada a realização de ato notarial híbrido, isto é, com uma das partes assinando 

fisicamente o ato notarial e a outra eletronicamente; 

(vi) os atos notariais celebrados por meio eletrônico produzirão os efeitos previstos no 

ordenamento jurídico, desde que observem os requisitos necessários para a sua validade; e 

(vii) o tabelião de notas da circunscrição do imóvel ou do domicílio do adquirente compete 

deverá lavrar a escritura eletronicamente, por meio do e-Notariado, com a realização de 

videoconferência e assinaturas digitais das partes.  

 

Por fim, com a instituição do e-Notariado, fica vedada a prática de atos notariais eletrônicos ou 

remotos com recepção de assinaturas eletrônicas a distância sem a utilização do novo sistema. 
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8. Emissão de Debêntures por Sociedades Limitadas e Cooperativas (Projeto de Lei nº 3.324 de 15 de junho 

de 2020) 

 

Altera o Código Civil para autorizar a emissão de debêntures por sociedades empresárias limitadas 

(Ltda.) e cooperativa, ampliando os instrumentos de captação de recursos disponíveis, sobretudo no 

mercado de capitais. 

 

De acordo com a Exposição de Motivos do PL 3.324/2020, apesar de parte da doutrina entender que 

a emissão de debêntures por sociedades limitadas é permitida, por ausência de expressa proibição 

em lei, o entendimento das Juntas Comerciais é diverso. Com isto, as empresas ficam impossibilitadas 

de registrar a escritura de emissão e, consequentemente, utilizar a debênture como instrumento de 

financiamento empresarial. 

 

De acordo com o PL 3.324/2020: 

 

(i) as debêntures poderão ser convertidas ou permutadas em quotas da própria sociedade, não 

se aplicando ao aumento de capital derivado da conversão das debêntures o direito de 

preferência previsto no § 1º do art. 1.081, do Código Civil; 

(ii) os sócios terão direito de preferência para subscrever as debêntures conversíveis ou 

permutáveis em quotas da própria sociedade, respeitando-se a proporção de participação 

de cada sócio no capital social;  

(iii) a Ltda. que emitir debêntures deverá possuir Livro de Registro de Debêntures Nominativas e 

Livro de Transferência de Debêntures Nominativas e elaborar demonstrações financeiras em 

conformidade com as normas aplicáveis às companhias fechadas;  

(iv) a oferta pública de debêntures por Ltda. será regulamentada pela CVM; 

(v) o aumento de capital decorrente da conversão de debêntures prevista no § 2º do art. 1.055-

A dispensa prévia integralização do capital social. 
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 ASPECTOS TRABALHISTAS 
 

 

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

 

1.1. 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 item 2, a seguir. 

 

1.2. 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. 

 

1.3. 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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1.4. 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. 

 

1.5. 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. 

 

1.6. 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. 

 

1.7. 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;  
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(iii) a prorrogação da jornada não ultrapassará 2h diárias, devendo ser respeitado o limite a 10h 

diárias (8 + 2).  

(iv) Em havendo saldo de horas, a compensação poderá ser feita independentemente de acordo 

individual ou coletivo. 

 

1.8. 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. 

 

1.9. 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. 

 

1.10. 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. 

 

2. Medida Provisória nº 936 de 1º de abril de 2020 (Convertida na Lei nº 14.020 de 6 de julho de 2020) 

 

No dia 07/07/2020 foi publicada a Lei nº 14.020/2020, conversão da MP nº 936/2020, que instituiu 

o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e dispõe sobre medidas complementares para 

enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente do Covid-19. Seguem, abaixo, os 

principais aspectos da nova norma, já com as devidas alterações: 
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2.1. Suspensão Temporária do Contrato de Trabalho 

 

Fica autorizada a suspensão temporária do contrato de trabalho pelo prazo máximo de 60 (sessenta) 

dias, fracionável em até dois períodos de trinta dias. A mencionada suspensão deverá ser pactuada 

por convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo de trabalho ou acordo individual escrito entre o 

empregador e empregado, devendo ser apresentada com antecedência mínima de 2 (dois) dias 

corridos. 

 

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. 

 

De acordo com o §6º, art. 8º da Lei nº 14.020/2020, respeitado o limite temporal do estado de 

calamidade pública, o Poder Executivo poderá prorrogar o prazo máximo de suspensão do contrato 

de trabalho (nesse sentido, vide o Decreto nº 10.422/2020). 

 

2.2. 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. 
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A jornada e o salários são reestabelecidos, no prazo de 2 (dois) dias corridos, conotados da (i) 

cessação do estado de calamidade pública; (ii) da data estabelecida no acordo individual; ou (iii) da 

comunicação, pelo empregador, acerca da antecipação do período de redução. 

 

De acordo com o §3º, art. 7º, respeitado o limite temporal do estado de calamidade pública, o Poder 

Executivo poderá prorrogar o prazo máximo de redução proporcional de jornada de trabalho e de 

salário (nesse sentido, vide o Decreto nº 10.422/2020). 

 

2.3. Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda 

 

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 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; e 

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

 

Além disso, conforme inciso VI, do §1º art. 9º da Lei nº 14.020/2020, o benefício poderá ser 

considerado despesa operacional dedutível para fins do IRPJ e da CSLL das pessoas jurídicas 

tributadas pelo lucro real. 
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2.4. 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. 

 

Além disso, de acordo com o art. 12 da Lei nº 14.020/2020 os Benefícios Emergenciais serão 

implementados em sede de acordo individual ou negociação coletiva aos empregados: 

 

(i) com salário igual ou inferior a R$ 2.090,00, na hipótese de o empregador ter auferido receita 

bruta superior a R$ 4.800 milhões em 2019; 

(ii) com salário igual ou inferior a R$ 3.135,00, na hipótese de o empregador ter auferido receita 

bruta igual ou inferior a R$ 4.800 milhões em 2019; e 

(iii) aos portadores de diploma de nível superior que percebam salário mensal ou superior a duas 

vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 

 

2.5. Contribuição dos Segurados Contribuinte Individual e Facultativo 

 

Nos termos do art. 20 da Lei nº 14.020/2020, no caso de redução proporcional de jornada de 

trabalho, de salário e de suspensão temporária do contrato de trabalho, por convenção coletiva, 

acordo coletivo ou individual, as alíquotas das contribuições ao Regime Geral de Previdência Social, 

na qualidade de segurado facultativo serão de: 

 
(i) para valores de até 1 salário mínimo: 7,5%; 

(ii) para valores entre 1 salário mínimo até R$ 2.089,60: 9%; 

(iii) para valores entre R$ 2089,61 e R$ 3.0134,40: 12%; e 

(iv) para valores entre R$ 3.314,41 e R$ 6.101,06: 14%. 
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2.6. Benefício Emergencial para Empregada Gestante e Doméstica 

 

Nos termos do art. 22 da Lei nº 14.020/2020, ocorrida a hipótese de pagamento de benefício-salário 

maternidade: 

 

(i) o empregador deverá efetuar a imediata comunicação ao Ministério da Economia;  

(ii) será interrompida a aplicação dos Benefícios do Programa Emergencial de Manutenção do 

Emprego e da Renda (pagamento do benefício emergencial; redução proporcional de jornada 

de trabalho e de salário; e suspensão temporária do contrato de trabalho); e 

(iii) o salário-maternidade será pago considerando-se como remuneração integral ou último 

salário-de-contribuição os valores que teriam direito sem a aplicação dos benefícios de 

redução proporcional de jornada de trabalho e de salário; e suspensão temporária do 

contrato de trabalho. 

 

3. Prorrogação dos Prazos para Celebrar Acordos de Redução Proporcional de Jornada e Salário (Decreto nº 

10.422/2020) 

 

Ficam prorrogados, por 30 (trinta) dias e limitados a um total de 120 (cento e vinte) dias, os prazos 

para celebrar acordos de redução proporcional de jornada e de salário e de suspensão temporária 

do contrato de trabalho, bem como para pagamento dos benefícios emergenciais de que trata a Lei 

nº 14.020/2020. 

 

Com relação à suspensão do contrato de trabalho, o Decreto nº 10.442/2020 autoriza o seu 

fracionamento em períodos sucessivos ou intercalados, desde que sejam iguais ou superiores a 10 

(dez) dias e não excedam 120 (cento e vinte) dias. 

 

Os períodos de redução proporcional de jornada e de salário, ou de suspensão temporária do 

contrato de trabalho já utilizados até o dia 13/07/2020 serão computados para fins de contagem dos 

limites máximos resultantes de acréscimos. 

 

Além disso, o Decreto prevê a possibilidade de os empregados com contratos de trabalhos 

intermitentes utilizarem o benefício emergencial mensal de R$ 600,00, por um período adicional de 

um mês, contados da data de encerramento do período de 3 (três) meses. 

 

4. 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 



  

 

 

↑ Back to top 

77 

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. 

 

5. 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. 
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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. 

 

6. 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.  

 

7. 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. 

 

8. Decisões Judiciais Relevantes 

 

8.1. STF em Pauta – Cabe Negociação Coletiva em Caso de Suspensão Contratual 

 

Em medida 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 mensal igual ou 

superior a duas vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 
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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. 

 

8.2. Justiça Trabalhista em Pauta – Suspensão de Acordo Coletivo do SINTHORESP 

 

Em 18/04/2020, a 38ª Vara do Trabalho de São Paulo proferiu decisão liminar favorável ao Ministério 

Público do Trabalho (MPT), em sede de ação civil pública, para suspender um acordo do SINTHORESP 

(sindicato responsável pelo setor hoteleiro e de restaurantes de São Paulo), no qual previa-se a 

redução de salário, da jornada de trabalho e outras condições excepcionais, nos termos da MP nº 

936/2020. 

 

A despeito de o CSA não ter obtido a íntegra da mencionada decisão, é sabido que esta foi 

fundamentada (i) na ausência de comprovação de que fora realizada uma assembleia para firmar os 

aditivos em convenção coletiva, a qual poderia ter se dado, inclusive, por meios eletrônicos (vício 

formal); e (ii) no fato de que o acordo teria sido firmado por uma comissão  de somente 7 (sete) 

membros do Sindicato, com capacidade de afetação de mais de 200 mil empregados. Da decisão, 

cabe recurso do SINTHORESP ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT). 

 

8.3. STF em Pauta – COVID-19 é Reconhecida como Acidente de Trabalho  

 

Em 28/04/2020, o Supremo Tribunal Federal proferiu decisão nos autos de uma Ação Direta de 

Inconstitucionalidade apresentada pelo partido político REDE, suspendendo a validade dos artigos 

29 e 31 da Medida Provisória nº 927/2020. 

 

Quanto ao artigo 29, o STF concluiu que a COVID-19 deve ser considerada doença ocupacional de 

trabalho, equiparando-a a acidente de trabalho. Já com relação à suspensão do artigo 31, o 

entendimento é de que não deve haver limitação na atuação de auditores fiscais do trabalho, 

somente às atividades de orientação e autuações nos casos de (i) falta de registro de empregado; 

(ii) situações de grave e iminente risco; (iii) ocorrência de acidente de trabalho fatal; e (iv) trabalho 

em condições análogas à de escravo ou trabalho infantil. 

 

A maioria dos ministros votou a favor do Relator do caso, Marco Aurélio de Mello. A decisão ainda 

está pendente de publicação. 
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 ASPECTOS CÍVEIS, FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL 
 

 

1. Regime Jurídico Emergencial e Transitório (REJT) - PL nº 1.179/2020 Convertido na Lei nº 14.010 de 10 de 

junho de 2020 

 

Arquitetado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli e proposto pelo Senador 

Antonio Anastasia, no dia 20/06/2020 o Projeto de Lei nº 1.179/2020, que instituiu o Regime Jurídico 

Emergencial e Transitório das Relações jurídicas de Direito Privado (REJT), foi convertido na Lei nº 

14.010/2020, que visa regular aspectos cíveis e comerciais no decorrer do estado de calamidade 

pública decorrente do Covid-19. Seguem, abaixo, os principais aspectos da proposta legislativa já com 

as devidas alterações:  

 

1.1. 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.  

 

1.2. Assembleias Gerais 

 

A referida lei permite que as deliberações de pessoas jurídicas de direito privado sejam realizadas 

até 30 de outubro de 2020 e por meios eletrônicos, independentemente da previsão nos atos 

constitutivos das associações, sociedades, fundações, empresas individuais de responsabilidade 

limitada e demais pessoas jurídicas listadas no art. 44 do Código Civil.  

 

Ainda, segundo o parágrafo único do art. 5º da Lei nº 14.010/2020, a manifestação dos participantes 

poderá ocorrer por qualquer meio eletrônico indicado pelo administrador, que assegure a 

identificação do participante e a segurança do voto, e produzirá todos os efeitos legais de uma 

assinatura presencial. 

 

1.3. 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). 
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1.4. Usucapião 

 

Ficam suspensos os prazos de aquisição para propriedade imobiliária ou mobiliária por usucapião, a 

contar da vigência da referida Lei até 30/10/2020. 

 

1.5. Condomínios 

 

Fica autorizada a realização de assembleias condominiais e a respectiva votação de forma virtual e, 

não sendo possível realizá-las de tal forma, os mandatos de síndico que já estiverem vencidos desde 

20/03/2020 ficarão automaticamente prorrogados até 30/10/2020. 

 

1.6. 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.  

 

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.  

 

1.7. 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 sua finalização), prazo esse que terá início a partir de 

30/10/2020 e será aplicável para as sucessões abertas a partir der 01/02/2020.  

 

1.8. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (“LGPD”) 

 

Com a promulgação da Lei nº 14.010/2020, as sanções administrativas da Lei Geral de Proteção de 

Dados (“LGPD”) foram postergadas para 01/08/2021. Assim, as sanções administrativas aplicadas pela 

ANPD apenas poderão ser impostas a partir desta data. 
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1.8.1. → Prorrogada por mais 60 dias a MP que estabelece a entrada em vigor da LGPD 

 

Foi prorrogada por um período adicional de 60 dias a vigência da MP 959/2020, que alterou a data 

de entrada em vigor da LGPD para 03/05/2021, segundo ato Presidente da Mesa do Congresso 

publicado no Diário Oficial da União em 29 de junho de 2020.  

 

É importante esclarecer o quanto segue sobre a entrada em vigor da LGPD:  

 

(i) caso a MP 959/2020 seja aprovada até o final de agosto de 2020, a LGPD entrará em vigor 

em maio de 2021; ou 

(ii) caso a MP 959/2020 não seja convertida em lei dentro desses 60 dias e nenhum projeto de 

lei seja aprovado, a LGPD entrará em vigor ainda este ano (agosto de 2020).  

 

Em parecer emitido pela Comissão Mista responsável pela análise da MP nº 959, a entrada em vigor 
da LGPD deverá ser mantida para 14/08/2020. É importante destacar que a mencionada MP poderá 
ser convertida em lei até o dia 26/08/2020, bem como as sanções administrativas da LGPD entrarão 
em vigor em agosto de 2021, conforme Lei nº 14.010/2020. 

 
1.8.2. ↑ Política de Proteção de Dados Pessoais em Pernambuco (Decreto nº 49.256 de 6 de agosto de 

2020) 

 
O Estado de Pernambuco publicou, em 06/08/2020, o Decreto nº 49.265 que institui sua política 
estadual de proteção de dados pessoais, que contempla um conjunto de diretrizes, normas e ações 
para a adaptação e execução da LGPD. O Estado foi pioneiro na instituição de sua política interna, já 
que a LGPD prevê a implementação de processos de proteção de dados também para a Administração 
Pública.  
 

2. 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 

(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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3. PRONAME (Projeto de Lei nº 1.282 de 8 de abril de 2020) 

 

Em 22 de abril de 2020, a Câmara dos Deputados votou o Projeto de Lei nº 1.282/2020, do Senado 

Federal, que institui o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 

(“PRONAMPE”). A proposta foi aprovada pelo Plenário da Câmara na forma de seu projeto substituto 

(“Projeto Substituto”) e retornará ao Senado Federal para votação, em decorrência das mudanças 

feitas pelos deputados federais.  

 

O Projeto Substituto prevê que, ao invés da União repassar os recursos diretamente aos bancos 

credenciados para cada operação de crédito, como previsto pelo Senado Federal, será concedida 

uma garantia de até 85% (oitenta e cinco por cento) do valor emprestado.  

 

Além disso, a taxa de juros anual máxima a ser cobrada será a taxa Selic mais 1,25% sobre o valor do 

Crédito. O prazo de pagamento permanece fixado em 36 parcelas, sendo que o prazo de carência foi 

alterado para 8 meses, contados da formalização da operação de crédito, com remuneração de 

capital exclusivamente com base na taxa Selic vigente neste período. 

 

As seguintes disposições foram acrescentadas no Projeto Substitutivo: 

 

(i) a linha de crédito concedida no âmbito do PRONAMPE corresponderá até 30% da receita 

bruta anual, calculada com base no exercício de 2019; 

(ii) para empresa com menos de 1 (um) ano de funcionamento, o limite do Crédito será de até 

50% (cinquenta por cento) do seu capital social ou até 30% (trinta por cento) da média de 

seu faturamento mensal apurado desde o início de suas atividades, o que for mais vantajoso 

para ela; 

(iii) fintechs, organizações da sociedade civil de interesse público de crédito, bancos estaduais, 

cooperativas de crédito, bancos cooperados e demais instituições financeiras públicas e 

privadas autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil poderão aderir ao PRONAMPE; 

(iv) nenhuma empresa no âmbito com histórico ou condenação por irregularidades relacionadas 

a trabalho em condições análogas às de escravo ou a trabalho infantil poderá obter Crédito 

no âmbito do PRONAMPE; 

(v) o Crédito poderá ser utilizados para qualquer atividade empresarial, como investimentos e 

capital de giro isolado ou associado, sendo vedada sua destinação para distribuição de lucros 

e dividendos entre os sócios; 

(vi) a empresa que obter o Crédito assumirão contratualmente a obrigação de preservar o 

quantitativo de empregados em número igual ou superior ao verificado na data de 

publicação da lei, no período compreendido entre a data de contratação da linha crédito e o 

60º dia após o recebimento da última parcela da linha de crédito;  
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(vii) caso a empresa deixe de cumprir qualquer obrigação, o credor poderá declarar vencida 

antecipadamente a dívida; 

(viii) as instituições financeiras participantes do PRONAMPE poderão formalizar as operações de 

crédito até 3 meses após a entrada em vigor da Lei que instituir este programa, prorrogáveis 

por igual período;  

(ix) as instituições financeiras estão dispensadas de exigir certidões para a concessão do Crédito, 

como, por exemplo, a certidão de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo e Serviço 

(FGTS) e Certidão Negativa de Débito (CND); e 

(x) em contrapartida ao financiamento, deverá ser exigida apenas a garantia pessoal da empresa 

em montante igual ao valor do Crédito, acrescido dos encargos, salvo nos casos de empresas 

constituídas e em funcionamento há menos de 1 (um) ano, cuja garantia pessoal poderá 

alcançar até 150% do valor do Crédito mais acréscimos.  

 

O Projeto Substitutivo prevê, ainda, a prorrogação das parcelas mensais dos parcelamentos 

ordinários e especiais perante a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e a Procuradoria 

Geral da Fazenda Nacional. A prorrogação foi fixada em 180 dias (“Período de Suspensão”), sendo 

que ficará suspenso, durante este período, o início de procedimentos de exclusão dos contribuintes 

dos correspondentes parcelamentos. 

 

Nesse caso, o pagamento dos parcelamentos poderá ser efetuado observadas as formas propostas 

no Projeto Substitutivo, ficando a escolha a exclusivo critério do contribuinte: 

 

Número de Parcelas Correção, Multa e Juros Aplicáveis 

parcela única, com vencimento no 1º dia útil 
seguinte ao fim do Período de Suspensão 

apenas taxa Selic, sem incidência de multa e juros 
adicionais 

em até 24 parcelas mensais e sucessivas, com 
vencimento no 1º dia útil seguinte ao fim do 
Período de Suspensão e com vencimento das 
demais parcelas no mesmo dia dos meses seguintes 

taxa Selic adicionada de 1% ao ano, sem incidência 
de multa e juros adicionais 

em até 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas, com 
vencimento no 1º dia útil do mês subsequente do 
término do prazo do parcelamento e com 
vencimento das demais parcelas no mesmo dia dos 
meses seguintes 

taxa Selic adicionada de 1% ao ano, sem incidência 
de multa e juros adicionais 

 

Por fim, o Projeto Substituto prevê expressamente que as instituições financeiras que aderirem ao 

PRONAMPE não poderão utilizar como fundamento para a não realização da contratação da linha de 

crédito a existência de anotações em quaisquer bancos de dados, publicou ou privados, que 

impliquem a restrição ao Crédito, inclusive protesto. 
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3.1. PRONAME é Sancionado (Lei nº 13.999 de 19 de maio de 2020) 

 

Em 18 de maio de 2020, o Presidente da República sancionou com vetos a lei que cria e institui o 

PRONAMPE. A Lei nº 13.999/2020 barrou 4 dispositivos que constavam do projeto original aprovado 

pelo Congresso Nacional, quais sejam, 

 

(i) compartilhamento dos dados das empresas que aderem ao Simples Nacional, pela Secretaria 

Especial da Receita Federal ao Banco Central; 

(ii) carência de 8 meses, contados da formalização da operação de crédito, com remuneração 

de capital exclusivamente com base na taxa Selic vigente nesse período. Tal disposição foi 

barrada, em razão da incapacidade dos bancos públicos de executarem o PRONAMPE com 

as condições apresentadas pelo projeto, segundo as razões do veto; 

(iii) alteração de prazos e alíquotas para pagamento das parcelas mensais dos parcelamentos, 

ordinários ou especiais, perante a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e a 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e suspensão do início de procedimentos de 

exclusão de contribuintes dos correspondentes parcelamentos; e 

(iv) previsão de que as instituições financeiras participantes do PRONAMPE não poderão utilizar 

como fundamento para a não realização da contratação da linha de crédito, no âmbito do 

PRONAMPE, a existência de anotações em quaisquer bancos de dados, públicos ou privados, 

que impliquem restrição ao crédito por parte do proponente, inclusive protesto.  

 

As demais disposições não foram vetadas pelo Presidente da República, mantendo-se, portanto, as 

condições já descritas para adesão ao PRONAMPE (p.e., taxa de juros anual máxima igual à taxa Selic 

acrescida de 1,25% sobre o valor concedido, prazo de 36 meses para o pagamento, garantia pessoal, 

dentre outros). 

 

3.2. Créditos à Microempresas e Empresas de Pequeno Porte no Âmbito do PRONAME (Portaria nº 

978/2020) 

 

Em 09/06/2020 foi publicada Portaria RFB nº 978 de 8 de junho de 2020 que estabelece que a Receita 

Federal enviará um comunicado às Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), com a 

as seguintes informações extraídas das obrigações acessórias enviadas pelas mesmas: (i) valor da 

receita bruta; (ii) valor do capital social; (iii) data de constituição. Tais informações terão por 

finalidade a análise para a concessão de créditos no âmbito do Programa Nacional de Apoio às 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (PRONAMPE), instituído pela Lei nº 13.999/20. 

 

Importante notar que somente receberão os comunicados as ME e as EPP que declararam suas 

receitas nas respectivas obrigações. 

 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-978-de-8-de-junho-de-2020-260786270
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Na primeira etapa, receberão o comunicado, a partir de 9 de junho, via Domicílio Tributário 

Eletrônico do Simples Nacional (DTE-SN) as ME e EPP optantes pelo Simples Nacional. Numa segunda 

etapa, que terá início, a partir do dia 11 de junho, o comunicado será enviado via Caixa postal 

localizada no e-CAC às ME e EPP não incluídas no Simples Nacional. 

 

Caso exista divergência na informação da receita bruta ou não tenha ocorrido a entrega da respectiva 

declaração, a retificação ou inclusão da informação de receita bruta deverá ser realizada por meio 

da respectiva declaração.  

 

As informações recebidas deverão ser encaminhadas pelas ME e EPP aos agentes financeiros 

operadores da linha de crédito concedida no âmbito do PRONAM, para que estes possam ter uma 

fonte segura de informações validades pelo próprio governo, revestindo, assim, de maior segurança 

na concessão dos créditos emergenciais. 

 

O quadro abaixo sumariza as etapas de implementação do Proname: 

 

 

 

4. Dispensa, Parcelamento, Compensação e Suspensão de Multa Administrativa em Licitações (Instrução 

Normativa nº 43/2020) 

 

Versa a respeito da dispensa, do parcelamento, da compensação e da suspensão de cobrança de 

débito resultante de multa administrativa referente a licitações e contratos da Administração 

Pública, prevista nas Leis nº 8.666, de 21 de junho de 1993, nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e nº 
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12.462, de 4 de agosto de 2011, no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e 

fundacional. 

 

▪ Dispensa da cobrança: será dispensada a formalização em processo, registro contábil e cobrança 

administrativa dos débitos quando o valor total atribuído ao mesmo devedor, sem juros ou 

atualizações, não ultrapassar o valor de R$ 1.000,00 (mil reais); e o não ajuizamento de 

execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais); 

 

▪ Parcelamento:  o débito poderá ser parcelado, total ou parcialmente, em até 12 (doze) parcelas 

mensais e sucessivas, mediante requerimento formal do interessado à Administração, podendo 

essa indeferir o pedido ou decidir por número menor de parcelas que as pretendidas pelo 

interessado. Em caso de os débitos sob discussão administrativa ou judicial, submetidos ou não 

à causa legal de suspensão de exigibilidade, o sujeito passivo deverá comprovar que desistiu 

expressamente e de forma irrevogável da impugnação ou do recurso interposto, ou da ação 

judicial, e, cumulativamente, renunciou a quaisquer alegações de direito sobre as quais se 

fundem a ação judicial e o recurso administrativo. O pedido de parcelamento deferido constitui 

confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito, podendo a 

exatidão dos valores parcelados ser objeto de verificação e não poderá ultrapassar o prazo de 

vigência originário do contrato;  

 

▪ Valor da parcela: será obtido mediante a divisão entre o valor do débito que se pretende 

parcelar e o número de prestações, não podendo ser inferior a 0,5% do limite mínimo definido 

pelo Tribunal de Contas da União para instauração de Tomada de Contas Especial. O valor 

mensal da parcela será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de 

Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a 

partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% 

(um por cento) relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado; 

 

▪ Cancelamento do parcelamento: a inadimplência (falta de pagamento de três prestações 

consecutivas ou não) ensejará o cancelamento automático e imediata exigibilidade do débito 

não quitado. É vedado o reparcelamento de débito referente a parcelamento em curso ou que 

não tenha sido cumprido pelo devedor; 

 

▪ Compensação do débito: poderá ser total ou parcial com os créditos devidos pela Administração 

decorrentes do mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o interessado 

possua com o mesmo órgão ou entidade sancionadora. O pedido de compensação poderá ser 

formalizado pelo interessado, sem prejuízo da possibilidade de a Administração fazê-lo de ofício, 

no prazo de até 30 dias do pedido; 
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▪ Suspensão da cobrança do débito: Mediante requerimento formal do interessado, a 

Administração poderá suspender a cobrança dos débitos, por até sessenta dias após o término 

do estado de calamidade pública de que trata o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 

2020. No requerimento de solicitação da suspensão da cobrança do débito, poderá o 

interessado cumulativamente optar pelo parcelamento do débito, pela compensação do débito 

ou combinação de ambos. 

 

5. Justiça Estadual em Pauta 

 

5.1. Suspensão de Exigências de Plano de Recuperação Judicial 

 

O juiz da 2ª Vara Cível do Foro de Santa Bárbara D’Oeste - SP, deferiu pedido de empresa em 

recuperação judicial para suspensão de pagamentos devidos a credores, nos termos do plano de 

recuperação judicial aprovado e homologado (“PRJ”), pelo prazo de 4 (quatro) meses.  

 

Segundo a decisão, a empresa em recuperação judicial demonstrou que a pandemia da COVID-19 

afetou suas atividades, especialmente em decorrência da quarentena decretada no Estado de São 

Paulo, ao paralisar sua produção. Além disso, demonstrou que foi necessário dar férias coletivas aos 

seus funcionários, bem como apresentou documentos que comprovam que pedidos foram 

cancelados por seus clientes e estão renegociando a postergação de pagamentos. 

 

Para o juízo da recuperação judicial, a pandemia da COVID-19 configura força maior2 e, como o plano 

de recuperação judicial constitui um negócio jurídico entre a empresa e seus credores, é possível a 

aplicação da teoria da imprevisão prevista no art. 317 do Código Civil. Segundo este artigo, quando, 

por motivos imprevisíveis, configurar desequilíbrio econômico-financeiro entre aquilo que foi 

inicialmente contratado e o valor da prestação no momento de sua execução, o juiz poderá intervir, 

assegurando, quanto possível, o valor real da mencionada prestação. 

 

Outro motivo que contribuiu para o sobrestamento dos pagamentos previstos no PRJ foi a quitação, 

pela empresa, da totalidade dos créditos das Classes I (trabalhista) e IV (micro e pequenas empresas), 

assim como dos credores que detém créditos abaixo de R$ 100 mil reais, o que demonstra o 

cumprimento regular do PRJ. 

 

 

 

 

 
2 Neste sentido, vide art. 4º, parágrafo único, da Recomendação nº 63, editada pelo Conselho Nacional de Justiça em 31/03/2020. 
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5.2. Proibição ao Corte de Fornecimento à Empresa em Recuperação Judicial 

 

A juíza Adriana Fonseca Barbosa Mendes, da 3ª Vara Cível da Comarca de Varginha, Estado de Minas 

Gerais, proibiu que concessionárias cortassem o fornecimento de água e energia elétrica para 

empresas em recuperação judicial pelo prazo de 90 dias ou até que seja levantado o estado de 

calamidade pública no país, sob pena de multa de R$ 50 mil reais a cada concessionária. 

 

Na decisão, a juíza cita a recomendação do Conselho Nacional de Justiça para analisar “com cuidado” 

os pedidos de tutela em razão de obrigações que foram inadimplidas durante de pandemia, e destaca 

que as recuperandas apontaram o agravamento de sua situação financeiras e a necessidade de 

manutenção das atividades durante a pandemia.  

 

5.3. Deferimento de Pedido de Liberação de Quantias Bloqueadas à Produtores Rurais em RJ 

 

O juiz Antonio Jose Papa Junior, da Vara Única da Foro da Comarca de São Simão, no Estado de São 

Paulo, negou pedido de reconsideração de decisão, feito por produtores rurais em recuperação 

judicial, para liberação de R$ 11,5 milhões, que se encontram bloqueados em decorrência de 

decisões proferidas na Justiça do Trabalho (Processo nº 1001008-13.2019.8.26.0589). 

 

Nesse novo pedido, os autores afirmam que o atual estágio da pandemia e a perspectiva de recessão 

econômica, além das questões envolvendo a entressafra 2020/2021 e a alta do dólar, são fatos novos 

que corroboram para a liberação dessa quantia.  

 

Na decisão, o juiz destacou que, independentemente dos efeitos gerados pela pandemia da COVID-

19, as consequências mencionadas pelos autores não são demonstradas concretamente na sua 

atividade empresária e nas atividades das empresas em recuperação judicial. A questão da 

entressafra foi, inclusive, mencionada na decisão, ao afirmar que os autores estão em uma situação 

“tipicamente menos rentável”, o que reforça a continuidade do cenário econômico-financeiro 

enfrentado pelas recuperandas no momento do pedido de recuperação judicial. 

 

5.4. Indeferimento de Pedido de Sustação de Protesto e a Crise COVID-19 

 

O juiz da 7ª Vara Cível do Foro de São Bernardo do Campo, no Estado de São Paulo, indeferiu pedido 

liminar para sustação de protesto de título, requerido por uma empresa, em decorrência da 

suspensão de suas atividades por força da pandemia da COVID-19 (Processo nº 1009464-

90.2020.8.26.0564) 

 

A decisão destaca que a pandemia não gerou desproporção na obrigação das partes, na medida em 

que ambas sofrem os efeitos imediatos da redução da atividade econômica, e somente é admitido a 
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intervenção do Poder Judiciário quando para o reequilíbrio riscos, isto é, quando somente uma das 

empresas assume os efeitos da pandemia da COVID-19, o que não ocorre no caso concreto. 

 

Além disso, segundo o juiz, permitir que a autora não pague a obrigação no vencimento repercutirá 

no fluxo de caixa da outra empresa, que poderá ser obrigada a requerer o mesmo benefício em juízo 

e ficará sujeita a aleatoriedade de entendimentos diversos, o que irá repercutir sobre os demais 

participantes de uma determinada cadeia econômica. 

 

5.5. Prorrogado prazo para pagamento de credores de empresas em recuperação judicial 

 

O juiz da 2ª Vara Cível do Foro de Limeira, Estado de São Paulo, aceitou pedido feito pelas 

Recuperandas para adiar o pagamento de parcelas relativas aos meses abril, maio e junho de 2020, 

de acordo com plano de recuperação judicial homologado, aos seus credores. A proposta prevê que 

serão retomados os pagamentos a partir do mês de julho deste ano. 

 

Na decisão, o magistrado afirma que a interpretação do art. 73, inciso IV, da Lei nº 11.101/20053 

(“LRE”) deverá ser flexibilizada diante dos efeitos da pandemia nos negócios das recuperandas, uma 

medida emergencial e extraordinária que está em consonância com a Recomendação nº 63, de 

31.03.2020, do CNJ.  

 

Ressalta o juiz, todavia, que foi satisfatoriamente comprovada e justificada, pelas recuperandas, a 

impossibilidade de cumprimento de suas obrigações decorrentes do plano de recuperação judicial 

(Processo nº 1015265-79.2016.8.26.0320). 

 

5.6. TJ-SP mantém decisão que autoriza levantamento de 80% dos valores depositados em recuperação 

judicial para manutenção da atividade operacional da recuperanda 

 

O Desembargador Azuma Nishi, da 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do TJ-SP, indeferiu o 

pedido liminar contra decisão que determinou o levantamento de valores depositados nos autos de 

uma recuperação judicial, oriundos de leilões judiciais realizados em decorrência do PRJ homologado, 

em favor das recuperandas.  

 

Os pedidos de levantamento dos valores em 1º grau são fundamentados nos efeitos decorrentes das 

medidas de isolamento social impostas em razão da pandemia. Isto porque, segundo as 

recuperandas, ocorreu a total paralisação de suas atividades e não há qualquer perspectiva de 

 
3 “Art. 73. O juiz decretará a falência durante o processo de recuperação judicial: I – por deliberação da assembleia-geral de credores, 
na forma do art. 42 desta Lei; II – pela não apresentação, pelo devedor, do plano de recuperação no prazo do art. 53 desta Lei; III – 
quando houver sido rejeitado o plano de recuperação, nos termos do § 4º do art. 56 desta Lei; IV – por descumprimento de qualquer 
obrigação assumida no plano de recuperação, na forma do § 1º do art. 61 desta Lei.” 
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retorno. Propõem que os valores depositados nos autos sejam, em caráter excepcional, levantados 

na proporção de 80% para o custeio da operação, necessário para preservação das empresas, e a 

destinação de 20% para o pagamento dos credores, diferentemente do que proposto pelo PRJ.  

 

A proposta feita pelas recuperandas foi deferida pelo juízo da recuperação judicial e esta decisão foi 

objeto de recurso de um de seus credores. No despacho do agravo de instrumento, o Des. Azuma 

Nishi argumenta que esse levantamento se mostra razoável, pois: (i) as recuperandas demonstraram, 

ao longo do feito recuperacional, sua capacidade de recuperação, tendo uma estrutura 

organizacional e gerencial com potencial de soerguimento, na volta da normalidade do convívio 

social; (ii) as recuperandas vem cumprindo fielmente o plano; (iii) não há indicativo de 

comprometimento do PRJ, no seu aspecto substancial, que reside nos prazos, no quantum e na forma 

de liquidação das obrigações novadas pelo plano de recuperação judicial aprovado em 2019; e (iv) as 

recuperandas vêm adotando diversas medidas para redução dos custos operacionais, a fim de 

diminuir os prejuízos advindos da pandemia, de forma a garantir a manutenção da atividade, para a 

retomada da operação, viável fora desta situação de pandemia.  

 

5.7. TJ-SP mantém decisão que indeferiu pedido de substituição de penhora em razão da pandemia 

 

No julgamento do agravo de instrumento nº 2089663-28.2020.8.26.0000, a 5ª Câmara de Direito 

Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve decisão que indeferiu pedido de substituição 

de penhora on-line, através de bloqueio via Bacenjud, por cabeças de gado em uma ação de 

cumprimento de sentença. Tal pedido foi formulado pelo devedor e tem como justificativa a 

preservação da empresa durante a crise econômica ocasionada pela pandemia da COVID-19. 

 

Para os desembargadores, a pandemia não impediu o funcionamento das atividades do devedor, que 

atua no setor agropecuário, ao contrário do que ocorreu com outros setores da economia, como, por 

exemplo, o hoteleiro.  

 

5.8. TJ-SP indefere pedido de suspensão de pagamento de tributos e parcelamentos, requerido por 

empresa em recuperação judicial 

 

O desembargador Oscild de Lima Júnior, da 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo (TJ-SP) indeferiu pedido de efeito suspensivo, nos autos do agravo de 

instrumento autuado sob o nº 2137380-36.2020.8.26.0000, para suspensão da cobrança do 

pagamento de parcelas do Programa Especial de Parcelamento (“PEP”). 

 

Esse recurso foi interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar no mandado de segurança, 

impetrado por empresa em recuperação judicial, visando obter a suspensão da cobrança das parcelas 

de março, abril, maio e junho do PEP pelo prazo de 180 dias. Para o magistrado, a prorrogação das 
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datas de vencimento deverá ser realizado por meio de ato de natureza administrativa, não cabendo 

ao Poder Judiciário interferir no caso.  

 

A impetrante afirma que a crise financeira decorrente da COVID-19 e paralisação de suas atividades, 

consideradas não essenciais pelo Poder Público, impossibilitou o pagamento dessas parcelas.  
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 ASPECTOS CONTRATUAIS 
 

 

1. 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. 

 

2. 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).  

 

3. 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. 

 

4. 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 excessiva. Além 

disso, haverá casos em que a própria execução do contrato se tornará impraticável, haja vista às 
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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. 

 

5. 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 dia 11 de março de 2020. 

 

5.1. Medida Provisória nº 948 de 8 de abril de 2020 

 

Segundo a MP nº 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 
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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.  

 

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). 

 

6. 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.  

 

7. Contratos de Locação 

 

Apesar das medidas adotadas pelo Governo para suspensão temporária do pagamento de tributos 

ou, ainda, a criação de linhas de créditos especiais para combater os efeitos da pandemia, por bancos 

públicos e privados, os empresários poderão também recorrer à renegociação dos contratos de 

locação atualmente vigentes, a fim de para garantir um fôlego para a manutenção das suas 

atividades.  

 

A Lei nº 8.245/1991 (“Lei de Locação”) autoriza as partes, de comum acordo, a renegociares um novo 

valor de aluguel e inserirem ou modificarem a cláusula que trata do reajuste do seu valor. Nesta 

hipótese, considerando as particularidades da relação contratual, as partes poderão ajustar as 

condições inicialmente acordadas de forma a alcançar, dentro do possível, o equilíbrio contratual, 

sem que seja necessário buscar o Poder Judiciário. 

 

Os arts. 421 e 421-A do Código Civil, inclusive, incentivam essa livre pactuação e renegociação 

contratual, ao preverem que prevalecerá o princípio de intervenção mínima do Poder Judiciário, o 

qual deverá ocorrer somente quando não houver consenso entre as partes.  

 

Ao mesmo tempo, o Código Civil permite que o Poder Judiciário interfira na relação contratual, até 

mesmo para evitar a rescisão do contrato, em razão da ocorrência de fato extraordinário e 

imprevisível (tal qual ocorre com o caso fortuito e a força maior relativa a COVID-19), e onerosidade 

excessiva de uma partes (desequilíbrio contratual). 
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Entretanto, para revisão dos termos e condições de pagamento de aluguel no Poder Judiciário, alguns 

requisitos deverão ser cumpridos, como, por exemplo, a demonstração de que as partes não 

puderam prever alteração na relação contratual decorrente de evento extraordinário. Neste ponto, 

cumpre destacar que já existem decisões no Tribunal de Justiça de São Paulo que permitem a 

suspensão do pagamento de aluguel por determinado prazo, em razão dos efeitos da COVID-19. 

 

Diante disso, o valor, forma de atualização e pagamento de aluguel poderão ser renegociados em 

decorrência dos efeitos econômicos e sociais da COVID-19, tanto de forma extrajudicial (entre as 

partes) ou judicialmente, desde que demonstrado os efeitos desta pandemia na relação contratual 

pré-existente. 

 

7.1. Medidas Legislativas em Trâmite 

 

7.1.1. Suspensão de Ações de Despejo (Projeto de Lei nº 1.028 de 24 de março de 2020) 

 

Tal como proposto pelo PL nº 1.179/2020, que trata do regime Jurídico Emergencial e Transitório, o 

PL nº 1.028/2020 decreta a suspensão dos processos de ações de despejo, relativas à locação 

residencial e não residencial de imóveis urbanos, pelo prazo de 90 dias, quando tiverem por 

fundamento: (i) a falta de pagamento, no vencimento, do aluguel devido; e (ii) o término do prazo 

para renovação da garantia do contrato de aluguel, ambos durante a vigência da COVID-19. 

 

Em 27/05/2020 o PL em referência foi apensado ao PL nº 827/2020 e, desde 24/06/2020, aguarda 

apreciação na Coordenação de Comissões Permanentes. 

 

7.1.2. Contratos de Locação de Pessoas Físicas e Jurídicas (Projeto de Lei nº 884 de 24 de março de 2020) 

 

O Projeto, de autoria do Senador Weverton (PDF/MA) propõe a suspensão das cobranças de aluguéis, 

por 90 dias, nos casos de pessoas físicas e jurídicas, os quais deverão ser assumidos pelo Governo 

Federal, quando o proprietário do imóvel alugado possuir patrimônio em valor inferior a R$ 

2.500.000,00. Em 01/04/2020 o PL nº 884/2020 foi encaminhado ao Plenário do Senado Federal. 

 

7.1.3. Contratos de Locação com Shoppings e Centros Comerciais (Projeto de Lei nº 1.583 de 6 de abril de 

2020) 

 

O PL nº 1.583/2020, de autoria do Deputado Alexandre Frota (PSDB/SP), é voltado às empresas 

localizadas em shoppings centers e centros comerciais, que tiveram suas atividades interrompidas 

decorrente da COVID-19. O Projeto estabelece um desconto de 70% dos aluguéis mensais, o qual é 

condicionado a (i) empresas que não possam comercializar seus produtos e serviços; e (ii) empresas 
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que não demitam seus funcionários durante o período de calamidade pública decretado. Desde o dia 

06/04/2020, o PL nº 1.585/2020 encontra-se na Mesa Diretora da Câmara dos Deputados. 

 

7.1.4. Auxílio Aluguel para Micro Empresas (Projeto de Lei nº 1.821 de 13 de abril de 2020) 

 

O Projeto, de autoria do Deputado Federal Reginaldo Lopes (PT/MG), o PL nº 1.821/2020 autoriza o 

Poder Executivo a conceder auxílio financeiro temporário às Micro Empresas, garantindo o 

pagamento dos salários de seus empregados, auxílio aluguel comercial e isenção de imposto no 

período de restrição à movimentação causada pela COVID-19.  

 

Especificamente no que concerne ao auxílio aluguel: 

 

(i) está limitado a até 4 salários mínimos, pelo período de 4 meses, e será custeado com recursos 

provenientes do Orçamento Geral da União; 

(ii) aplica-se somente às Micro Empresas que solicitem o benefício entre abril e junho de 2020, 

estejam em plena atividade profissional, mas impedidas de funcionarem no período de 

isolamento. 

 

Desde o dia 13/04/2020, aguarda Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados. 

 

7.1.5. Contratos de Locação de Imóveis Residenciais e Comerciais (Projeto de Lei nº 1.831 de 13 de abril 

de 2020) 

 

Direcionado aos locatários de imóveis residenciais e comerciais que sofreram alteração econômico-

financeira decorrente de demissão, diminuição de remuneração ou interrupção de atividades 

comerciais, o PL nº 1.831/2020 prevê a possibilidade de suspensão de contratos ou redução dos 

valores vencíveis durante a pandemia da COVID-19, desde que limitada a 50% do valor do contrato, 

sem incidência de multas, juros de mora e demais penalidades. Desde o dia 13/04/2020, aguarda 

despacho do Presidente da Câmara dos Deputados. 

 

7.1.6. Contratos de Locação de Imóveis Comerciais (Projeto de Lei nº 1.744 de 31 de março de 2020 – 

Minas Gerais) 

 

O Projeto, que tramita na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, propõe aos locatários de imóveis 

comerciais localizados neste Estado, o direito de requerer o abatimento do valor de locação, 

proporcional aos dias em que tiveram suas atividades interrompidas ou cessadas, em função da 

COVID-19. 
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No mesmo sentido, em levantamento realizado pelo Jornal JOTA, os Estados do Rio de Janeiro, Santa 

Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Bahia, Pernambuco e Piauí têm projetos em trâmite 

dessa natureza. 

 

7.2. Justiça Estadual em Pauta: Decisões Analisam a Redução do Valor de Aluguel 

 

Já se tem notícia de decisões concedidas a empresários, que recorreram à Justiça pela redução no 

valor de seus alugueres, decorrentes dos impactos econômicos e financeiros causados pela pandemia 

da COVID-19. 

 

(i) Desfavorável: A 36ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo não 

dispensa o empresário de pagar o aluguel do imóvel que ocupa. O pleito foi realizado por 

uma concessionária de veículos, que solicitou que o pagamento fosse suspenso pelo prazo 

mínimo de quatro meses. (Processo nº 2063701-03.2020.8.26.0000); 

 

(ii) Desfavorável: Tribunal de Justiça de São Paulo nega pedido de empreendimento 

gastronômico “Eataly”, para suspensão de aluguéis. O centro gastronômico buscou 

judicialmente a suspensão ou, ao menos, a redução do aluguel enquanto durar as medidas 

restritivas ao seu funcionamento impostas pelas autoridades em razão da pandemia da 

COVID-19.  

 

(iii) Favorável: A 22ª Vara Cível de São Paulo concedeu liminar para reduzir o aluguel pago por 

um restaurante em virtude do surto do COVID-19. Pela decisão, o restaurante pagará 30% do 

valor original do aluguel enquanto durar a crise sanitária. (Processo nº 1026645-

41.2020.8.26.0100); 

 

(iv) Favorável: A 24ª Vara Cível de Brasília, concedeu, em “tutela de urgência”, redução de 50% 

no valor do aluguel do imóvel onde funciona, há mais de 20 anos, o restaurante situado 

na Asa Sul da capital federal. (Processo nº 713297-63.2020.8.07.0001); 

 

(v) Favorável: O  Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJ-DF), entendeu ser evidente a redução 

da circulação de pessoas, do desinteresse em propor determinadas ações, atingindo em 

cheio escritórios de menor porte, sendo assim, concedeu a escritório de advocacia redução 

do valor do aluguel mensal de R$ 2 mil para R$ 1,3 mil (35%). A banca pedia a revisão por um 

ano, mas o magistrado concedeu o pedido para três meses (Processo nº 0707596-

27.2020.8.07.0000); 
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(vi) Favorável: A 3ª Vara Cível de São Paulo concedeu liminar para loja em aeroporto pagar o 

aluguel em porcentagem correspondente ao seu faturamento, enquanto durar a pandemia.  

(Processo nº 1011653-91.2020.8.26.0224)  

 

8. Aspectos Contratuais – Lei nº 14.020 de 6 de julho de 2020 (conversão da Medida Provisória nº 936/2020) 

 

Institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe sobre medidas 

complementares para enfrentamento da pandemia COVID-19. 

 

Dentre os aspectos contratuais de que trata, destaque-se o art. 25, o qual prevê, durante a vigência 

do estado de calamidade pública, a garantia da repactuação das operações de empréstimos, 

financiamentos, cartões de crédito e de arrendamento mercantil, pelo período de carência de 90 

dias, concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, aos seguintes 

mutuários: 

 

(i) empregado que sofrer redução proporcional de jornada de trabalho e de salário; 

(ii) empregado que tiver a suspensão temporária do contrato de trabalho; 

(iii) empregado que comprovar a contaminação por COVID-19, por laudo médico. 

 

Destaque-se que, para os empregados que forem dispensados até 31/12/2020 e que tenham 

contratado operações acima referenciadas terão, ainda, direito à novação para um contrato de 

empréstimo pessoal, com o mesmo saldo devedor anterior e mesmas condições de taxas de juros, 

encargos remuneratórios e garantias originalmente pactuadas, com carência de 120 dias. 
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 NOVIDADES LEGISLATIVAS 
 

 

1. Extinção do Voto de Qualidade no CARF - Lei nº 13.988/2020 (Conversão da Medida Provisória nº 

899/2019) 

 

Em 14/04/2020 a MP nº 899/2019 foi convertida na Lei nº 13.988/2020 que, define os requisitos e 

condições para que a União, suas autarquias e fundações realizem transação resolutiva de litígios 

com os contribuintes que tenham débitos perante a Fazenda Pública, de natureza tributária ou não. 

Além disso, também traz duas significativas alterações aos processos administrativos tributários, no 

âmbito do CARF, conforme se verifica abaixo: 

 

Os casos em que sejam discutidos débitos considerados de pequeno valor, ou seja, aqueles cujo 

lançamento fiscal não supere 60 (sessenta) salários mínimos serão levados a julgamento perante as 

Delegacias da Receita Federal do Brasil, e não ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), 

devendo, contudo, se vincular aos entendimentos deste último. 

 

De um lado, a medida pretende desobstruir o volume de processos levados ao CARF e, de outro, 

inviabiliza, aos contribuintes com demandas de pequeno valor, a obtenção de decisões colegiadas 

com cunho mais técnico. 

 

Alteração do art. 19-E da Lei nº 10.522/2002, passando a dispor que os empates nos julgamentos de 

processos administrativos de determinação e exigência de crédito tributário não estarão mais 

sujeitos ao voto de qualidade. 

 

Ou seja, o “voto de Minerva” que antes ficava à cargo do presidente do colegiado do CARF 

(representante do Fisco) deixou de existir e o caso deverá se revolver favoravelmente aos 

contribuintes. 

 

1.1. Medidas Judiciais para Suspensão da Extinção do Voto de Qualidade 

 

A Procuradoria-Geral da República (PGR), o Partido Socialista Brasileiro (PSB), o Instituto Nacional de 

Defesa em Processo Administrativo (INDEPAD) e, mais recentemente, a Associação Nacional dos 

Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil – ANFIP propuseram ações no Judiciário requerendo a 

suspensão do art. 28 da Lei nº 13.988/2020, que extinguiu o voto de qualidade do CARF. 

 

Em suma, dentre os argumentos aventados nas respectivas medidas destacam-se: (i) a alteração faria 

prevalecer o interesse privado em detrimento do público, causando prejuízos nas receitas da União; 

(ii) teria havido violação ao processo legislativo, na medida em que o texto original da MP nº 
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899/2020, que deu origem à Lei em comento, não previa a mencionada extinção do voto de 

qualidade; (iii) a matéria é reservada à lei complementar e não poderia ter sido tratada em sede de 

lei ordinária, afrontando o quanto estabelecido pelo Código Tributário Nacional e, ainda (iv) a 

violação ao Princípio da Prevalência do Interesse Público sobre o Privado 

 

No que se refere à ação proposta pela PGR (ADI nº 6399), em 03/06/2019, a Advocacia-Geral da 

União manifestou-se pela improcedência do pedido formulado pelo Procurador-Geral da República, 

ou seja, pela manutenção da extinção do voto de qualidade, sob o argumento de que o dispositivo 

que trata da contabilização de votos no CARF trata, meramente, de regras procedimentais de 

natureza tributária e não se insere no contexto das matérias de iniciativa privativa do Presidente da 

República.  

 

1.2. Medidas Legislativas para Suspensão da Extinção do Voto de Qualidade (Projeto de Decreto 

Legislativo nº 316 de 7 de julho de 2020) 

 

Proposto pelo Deputado Marcelo Ramos, o PDL nº 316/2020 propõe a revogação da Portaria nº 

260/2020 editada pelo Ministro da Economia, que, na visão do deputado, ao pretender regulamentar 

o voto de qualidade a favor dos contribuintes, acabou por extrapolar a previsão legal. 

 

Visando disciplinar as hipótese de proclamação do resultado do julgamento em caso de empate, e 

com base em um parecer da PGFN (não divulgado até o momento), o Ministro da Economia editou a 

mencionada Portaria nº 260/2020, a qual, entretanto, restringe a prevalência do voto de qualidade 

favorável aos contribuintes nas seguintes hipóteses: 

 

(i) julgamentos realizados a partir de 14/04/2020; 

(ii) exigência do crédito tributário em auto de infração ou de notificação de lançamento, 

inclusive nos casos de cobrança de multas isoladas, a favor do contribuinte; 

(iii) questões preliminares ou prejudiciais que tenham conteúdo de mérito, como decadência e 

ilegitimidade passiva do contribuinte; e 

(iv) julgamentos de embargos de declaração com efeitos infringentes. 

 

A medida acaba mantendo o regime de entendimento anterior (*Voto de qualidade a favor do Fisco) 

em relação aos responsáveis tributários, em questões de natureza processual, conversão do 

julgamento em diligência, embargos de declaração e demais processos de competência do CARF 

(com exceção do item (ii) retro mencionado).  

 

Por entender que a mencionada Portaria ultrapassa os seus limites regulamentadores e contraria o 

art.19-E da Lei n.º 10.522/2002 (alterado pela nº 13.988/2020), o deputado Marcelo Ramos 
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apresentou PDL nº 316/2020, para a sua revogação, uma vez que, nas palavras do deputado, “o 

dispositivo aprovado não remeteu sua regulamentação ao Poder Executivo.”. 

 

Na justificação do projeto o Deputado ressalta que o fim do voto de qualidade foi um avanço 

legislativo e que “A Portaria em questão, por sua vez, representa grande retrocesso pois amplifica a 

insegurança jurídica, minando a capacidade de atrairmos investimentos e de criarmos uma economia 

pujante e empreendedora, capaz de gerar riquezas e promover o desenvolvimento.”. O projeto 

tramitará em regime de urgência e, uma vez aprovado, será publicado sem a necessidade de sanção 

do Presidente. 

 

1.3. Repercussões Jurisprudenciais Decorrentes da Extinção do Voto de Qualidade 

 

1.3.1. CARF em Pauta: Aplicação do Voto de Desempate Pró-Contribuinte 

 

Em decisão proferida em 16/06/2020, a 3ª Turma da Câmara Superior do Conselho Administrativo 

de Recursos Fiscais (CARF) aplicou o voto de desempate pró-contribuinte para definir o julgamento 

do processo administrativo nº 13746.000934/2002-40. 

 

A discussão originou-se de auto de infração lavrado para cobrança de débitos de COFINS, sobre os 

quais a empresa alegou possuir créditos reconhecidos em sede de decisão judicial. A fiscalização, 

contudo, alega que não recebeu cópia da medida judicial, o que inviabilizaria a compensação do 

tributo. 

 

A decisão, favorável ao contribuinte, dispensou a necessidade de medida judicial para a 

compensação em tela, por serem tributos da mesma espécie e destinação constitucional. Diante do 

empate no entendimento, aplicou-se o entendimento da Lei nº 13.988/2020, que extinguiu o voto 

de qualidade. 

 

Vale frisar, contudo, que o CARF ainda aplica a metodologia anterior nos julgamentos de casos que 

não envolvem crédito tributário e, nesse sentido, havendo empate, o presidente da Turma e 

representante do Fisco, exerce o Voto de Minerva. 

 

1.3.2. ↑ CSRF em Pauta: Aplicação do Voto de Desempate Pró-Contribuinte em Casos de ITR 

 

Com base no novo critério de desempate criado pela Lei do Contribuinte Legal (Lei nº 13.988/2020), 

pelo qual em caso de empate no julgamento de processo administrativo não será aplica do o 

chamado “voto de qualidade”, mas sim será decidido em favor do contribuinte, a 2ª Turma da 

Câmara Superior do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CSRF) decidiu cerca de seis 

processos relativos à exclusão de áreas de reserva permanente da base de cálculo do Imposto sobre 
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a Propriedade Territorial Rural (ITR). A CSRF decidiu que os contribuintes pessoas físicas não possuem 

obrigação de manter a formalidade do Ato Declaratório Ambiental (ADA) para que possa ser excluída 

a área de preservação permanente do cálculo do ITR. 

 

Nessa temática, os conselheiros fazendários defendem a obrigatoriedade do ADA, enquanto os 

representantes do contribuinte entendem pela pacificação do tema pelo Superior Tribunal de Justiça 

(STJ), em favor dos contribuintes. Assim, com a aplicação da nova metodologia de desempate, as 

decisões foram proferidas com base no entendimento favorável aos contribuintes. 

 

1.3.3. JFMG em Pauta: Aplicação Retroativa da Extinção do Voto de Qualidade 

 

Em decisão proferida em 24/06/2020, a 18ª Vara Federal Cível da Sessão Judiciária de Minas Gerais 

suspendeu a exigibilidade de crédito tributário em Ação Anulatória, concedendo tutela provisória de 

urgência com base na retroatividade da norma de voto de qualidade, nos autos do Processo nº 

1024238-49.2020.4.01.3800. 

 

Originalmente, o processo administrativo referente ao caso pretendia verificar suposto recolhimento 

a menor de COFINS nos anos de 2010 e 2011, tendo sido apurado débito no valor atualizado de R$ 

33.174.710,06. Ao ser julgado em segunda instância administrativa, houve empate entre os 

Conselheiros do CARF e, na ocasião, prevaleceu o voto de qualidade previsto no art. 25, §9º, do 

Decreto 70.235/1972. 

 

Levada a discussão ao Judiciário, foi reconhecida a necessidade de revisão do ato administrativo para 

determinar a retroatividade da aplicação do art. 19-E da Lei nº 10.522/2002, incluído pela Lei nº 

13.988/2020, que extinguiu o voto de qualidade. Prevaleceu, nesse sentido, o entendimento 

favorável ao contribuinte. 

 

1.3.4. JFDF em Pauta: Aplicação do Voto de Desempate Pró-Contribuinte 

 

A 2ª Vara Federal Cível da JFDF determinou, em 29/06/2020, em sede de Mandado de Segurança, a 

suspensão da exigibilidade do crédito tributário consubstanciado no Processo Administrativo nº 

10380.720067/2013-13, a despeito de decisão desfavorável proferida por voto de qualidade. 

 

Na ocasião, o presidente da 1ª Turma da Câmara Superior do CARF (CSRF) proferiu voto de qualidade 

favorável ao fisco em sede de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional. Porém, pautada na 

alteração verificada no art.19-E da Lei nº 10.522/2002 c/c art.106, II, CTN, que extinguiu o voto de 

qualidade no caso de empate no julgamento do recurso administrativo, a JFDF considerou o 

julgamento irregular e “à revelia do devido processo legal”, determinando a proclamação de 

resultado favorável ao contribuinte, em decorrência do mencionado empate. 
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2. Transação Tributária 

 

2.1. Projeto de Lei de Conversão nº 899/2020 – Convertido na Lei nº 13.988 de 14 de abril de 2020 

 

Dispõe acerca dos requisitos e condições para que a União, suas autarquias e fundações realizem 

transação resolutiva de litígios com os contribuintes que tenham débitos, de natureza tributária ou 

não, perante a Fazenda Pública. A norma já está regulamentada pelas Portarias nº 9.924/2020 e 

nº 9.917/2020. 

 

Os débitos que poderão ser objeto de transação são aqueles que:  

(i) não tenham se materializado em processos judiciais, administrados pela Receita Federal; 

(ii) estejam inscritos em dívida ativa e sejam administrados pela PGFN; e  

(iii) estejam inscritos em dívida ativa perante autarquias e fundações públicas, cuja cobrança e 

representação fiquem à cargo da PGFN. 

 

Por outro lado, não estão abrangidos pela modalidade de transação as reduções de multas penais; 

descontos de débitos tributários relativos ao SIMPLES e ao FGTS; e os devedores contumazes. 

 

A adesão à transação implicará: 

(i) a não utilização da modalidade de resolução de conflitos de forma abusiva, que limite a livre 

concorrência e a livre iniciativa econômica; 

(ii) a não utilização de interposta pessoa para ocultar ou dissimular a origem dos bens, direito se 

valores transacionados; 

(iii) a não alienação e não oneração de bens e direitos, sem a comunicação prévia das autoridades 

fiscais; 

(iv) na desistência de quaisquer defesas administrativas e/ou judiciais em curso e a renúncia às 

alegações de direito sobre os quais se fundam; 

(v) na confissão irrevogável e irretratável dos créditos abrangidos, os quais ficarão suspensos 

até o cumprimento integral da proposta. 

 

Além disso, a norma não autoriza: 

(i) a cumulação da transação com quaisquer outras reduções asseguradas na legislação;  

(ii) a restituição ou a compensação de importâncias pagas, compensadas ou incluídas em 

parcelamentos que o contribuinte tenha optado antes da celebração do termo; 

(iii) Redução do valor principal do crédito. 

 

Será rescindido o termo de transação nas seguintes hipóteses: 

(i) descumprimento das condições das cláusulas e dos compromissos assumidos; 
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(ii) esvaziamento patrimonial do devedor;  

(iii) decretação de falência ou de extinção;  

(iv) prevaricação, dolo, fraude, simulação ou erro quanto à pessoa ou objeto do conflito; e 

(v) ocorrência de algumas das hipóteses rescisórias previstas no termo de transação. 

 

▪ Transação na Cobrança de Créditos da União e de suas Autarquias e Fundações Públicas 

 

Se dá mediante a apresentação de proposta individual (direcionada à PGFN) ou por adesão (em meio 

eletrônico) e é aplicável aos débitos tributários inscritos em dívida ativa da União, de suas autarquias 

e fundações ou na cobrança de débitos de competência da PGFN. 

 

A proposta deverá ser apresentada por iniciativa do devedor ou da PGFN e poderá contemplar a 

concessão de: 

 

(i) desconto de multas, juros de mora e encargos de créditos classificados como irrecuperáveis 

de difícil recuperação, limitadas a 50% do valor total do débito (70% para pessoa física, MEI 

eu EPP) 

(ii) o oferecimento de prazos e formas de pagamento especiais (e.g. diferimento e moratória) 

limitado a 84 dias (145 dias para pessoa física, MEI e EPP); e 

(iii) a substituição ou a alienação de garantias e de constrições. 

 

▪ Transação por Adesão no Contencioso Tributário de Relevante e Disseminada Controvérsia 

Jurídica 

 

Aplicável aos litígios aduaneiros ou tributários de relevante e disseminada controvérsia jurídica, 

assim definidos como as questões tributárias que ultrapassem os interesses subjetivos da causa e 

sejam comunicadas pela PGFN e RFB. 

 

A medida será divulgada por edital, no Diário Oficial, o qual deverá especificar de forma objetiva as 

teses enquadradas na transação, o prazo para adesão dos contribuintes afetados, as exigências, os 

períodos de competência a que se referem, dentre outros aspectos. 

 

Uma vez aderido, o contribuinte deverá homologar acordo judicial do termo de transação e ficará 

vinculado ao entendimento dado pela administração tributária à questão em litígio para os fatos 

geradores futuros ou não consumados. 

 

Esta modalidade poderá contemplar: 

(i) a redução de até 50% do valor total do débito; e 

(ii) um prazo para quitação em até 84 dias. 
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▪ Transação por Adesão no Contencioso Tributário de Pequeno Valor 

 

Aplicável aos processos administrativos de pequeno valor, ou seja, aqueles cujo lançamento fiscal 

não supere 60 (sessenta) salários mínimos, bem como os métodos alternativos para solução de 

conflitos. A celebração da transação no caso em tela competirá à RFB no âmbito do contencioso 

administrativo, e à PGFN nas demais hipóteses. 

 

Esta modalidade poderá contemplar: 

(i) a redução de até 50% do valor total do débito; 

(ii) um prazo de quitação em até 60 dias; e 

(iii) o oferecimento, a substituição ou a alienação de garantias e constrições. 

 

2.2. Regulamentação das Condições para Transação Tributária (Portaria nº 9.924/2020 alterada pela 

Portaria nº 18.176/2020) 

 

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 administrados pela PGFN, parcelados ou não, em cobrança administrativa ou 

judicial. 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) 142 

(cento e quarenta e duas) parcelas para pessoas físicas, empresários individuais, MEI e EPP, 

instituições de ensino, Santas Casas de Misericórdia, sociedades cooperativas e demais 

organizados da sociedade civil de que trata a Lei 13.019/2014; 

(iii) diferimento do pagamento da primeira parcela para o último dia útil do 3º mês consecutivo 

ao da adesão. 

 

Havendo indicação de débitos cujo parcelamento anterior tenha sido rescindido, a entrada fica 

majorada para 2% do valor consolidado dos débitos. Prazo de adesão até 31/08/2020, conforme 

alteração dada pela Portaria 18.176/2020. 

 

2.3. Regulamentação da Transação de Débitos Irrecuperáveis (Portaria AGU nº 14 de 13 de julho 2020) 

 

Regulamenta o procedimento para transação, por proposta individual, de créditos de competência 

da PGFN já consolidados, classificados como irrecuperáveis ou de difícil recuperação e que não 
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indiquem esvaziamento patrimonial fraudulento pelos contribuintes (pessoas físicas e jurídicas), nos 

termos da Lei nº 13.988/2020, e da Portaria AGU nº 249/2020. 

 

São classificados como créditos irrecuperáveis ou de difícil recuperação, aqueles que:  

 

(i) tenham esgotado as possibilidades de diligências para a localização de ativos do devedor, 

com a consequente suspensão do processo de execução; 

(ii) não atinjam o mínimo estabelecido para cobrança judicial ou extrajudicial há mais de 3 anos; 

(iii) tenham como devedor pessoa física, com indicativo de óbito e inexistência de bens e direitos; 

(iv) tenham como devedor pessoa jurídica, cuja situação cadastral conste como baixada, inapta 

ou suspensa; ou 

(v) tenha como devedor pessoa jurídica, com falência decretada ou em recuperação (judicial ou 

extrajudicial). 

 

Uma vez apresentada a proposta pelo contribuinte e formalizado o Termo de Transação, o Portaria 

prevê as seguintes formas de pagamento dos débitos: 

 

(i) Pessoa Jurídica: entrada de 5% e o restante (a) em parcela única com 50% de desconto; ou 

(b) em até 84 parcelas com 10% de desconto; 

(ii) Pessoa Física: entrada de 5% e o restante (a) em parcela única com 50% de desconto; ou (b) 

em até 145 parcelas com 10% de desconto. 

 

Requisitos para Adesão: o contribuinte deverá apresentar a proposta e renunciar expressamente 

aos sigilos fiscal e bancário, a fim de que a PGU analise a veracidade das informações prestadas, 

cabendo recurso no prazo de 15 (quinze) dias, em caso de indeferimento. 

 

Hipóteses de Rescisão: (i) descumprimento das condições e cláusulas do Termo de Transação; (ii) ato 

tendente a esvaziamento patrimonial do devedor; (iii) decretação de falência ou de extinção, pela 

liquidação, da pessoa jurídica; (iv) falta de pagamento de três parcelas consecutivas, ou seis 

alternadas. 

 

2.4. → Transação Tributária para Empresas Optantes pelo Simples Nacional (Lei Complementar nº 

174/2020) 

 

Publicada no dia 06/08/2020, a Lei Complementar nº 174/2020 autoriza as empresas optantes pelo 

Simples Nacional extinguirem seus créditos tributários, cobrados integralmente pela Procuradoria 

Geral da Fazenda Nacional (PGFN), mediante celebração de transação resolutiva de litígio. 
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Nesse sentido, deverão ser aplicadas as regras e prazos previstos na Lei nº 13.988/2020, exceto no 

caso dos tributos Estaduais (ICMS) e Municipais (ISS) cuja competência para inscrição em dívida ativa 

e cobrança judicial tenha sido delegada da PGFN para os Estados e Municípios – hipótese em que não 

se aplica a transação. 

 

Por fim, cabe mencionar que a Lei Complementar nº 174/2020 também prorroga o prazo para 

enquadramento no Simples Nacional em 2020 para 180 (cento e oitenta) dias contados da abertura 

do CNPJ da microempresa ou empresa de pequeno porte, prazo esse que anteriormente 

correspondia a 60 (sessenta) dias. 

 

3. Flexibilização das Regras de Dedutibilidade de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (Medida 

Provisória nº 944/2020) 

 

Ainda em sede de aprovação, a Câmara dos Deputados admitiu uma emenda à MP nº 944/2020 (que 

instituiu o Programa Emergencial de Suporte e Empregos), acrescendo o art. 9º-A na Lei nº 

9.420/1996, que flexibiliza as regras de dedutibilidade de Provisão para Créditos de Liquidação 

Duvidosa (PCLD). 

 

Atualmente, a Lei nº 9.430/1996 permite que as perdas no recebimento de créditos decorrentes das 

atividades da pessoa jurídica sejam deduzidas como despesas, na determinação no lucro real, desde 

que observadas regras específicas de escalonamento, com base no seu valor. 

 

Especificamente no caso de créditos sem garantia de valor e superiores a R$ 100.000,00, vencidos há 

mais de um ano, somente poderiam ser baixados como perdas e deduzidos após iniciado e mantido 

o procedimento judicial para o seu recebimento (art. 9º, §7, II, “c”). 

 

Com a inclusão do art. 9º-A, fica autorizada a substituição da mencionada cobrança judicial pelo mero 

protesto do título, dentro dos prazos e regras de que trata a Lei nº 9.492/1997, devendo o credor 

arcar com o pagamento antecipado de taxas, emolumentos, acréscimos legais e demais despesas, 

quando da protocolização e demais atos. 

 

A MP nº 944/2020 emendada foi encaminhada para apreciação do Senado Federal em 01/07/2020 e 

desde então, aguarda apreciação. 

 

4. Linha de Crédito para Empresas com Receita de até R$ 300 milhões (Medida Provisória nº 992 de 16 de 

julho de 2020) 

 

Dispõe sobre o financiamento a microempresas e empresas de pequeno e médio porte e o 

compartilhamento de alienação fiduciária de bem imóvel (BACEN), dentre outros pontos. 



  

 

 

↑ Back to top 

110 

 

(i) Programa de Capital de Giro para Preservação de Empresas (Programa CGPE): destinado à 

realização de operações de crédito com empresa com receita bruta anual de até R$ 300 

milhões (declarada em 2019, ou valor proporcional ao número de meses de funcionamento 

no ano de 2019), o Programa CGPE deverá ser executado por instituições financeiras e 

demais instituições autorizadas pelo BACEN, com exceção de cooperativas de crédito e 

administradoras de consórcio. 

 

As operações de crédito deverão ser contratadas até 31/12/2020, sendo que as condições, 

os prazos, as regras para concessão, bem como as características das operações, serão 

determinadas pelo Conselho Monetário Nacional. A instituição está autoriza, ainda, a definir 

a distribuição dos créditos concedidos por segmentos ou áreas de atuação e faixas de porte 

das empresas.  

 

(ii) Compartilhamento de bem imóvel dado em alienação fiduciária: a MP 992/2020 altera a Lei 

nº 13.476/2013 para permitir o compartilhamento do bem imóvel dado em alienação 

fiduciária. Com isto, desde que o devedor obtenha anuência do credor fiduciário, ele poderá 

utilizar o bem imóvel alienado fiduciariamente como garantia de novas e autônomas 

operações de crédito de qualquer natureza, desde que contratadas com o credor fiduciário 

da operação original.  

 

Tal compartilhamento deverá ser averbado no cartório de registro de imóveis competente, 

sendo que o instrumento de garantia poderá ser público ou particular e deverá prever, dentre 

outros requisitos: (i) o valor principal da nova operação de crédito; (ii) a taxa de juros e 

encargos incidentes; (iii) o prazo e as condições de reposição do empréstimo ou do crédito 

do credor fiduciário; (iv) a declaração do fiduciante, prevista no art. 9-A, § 2º da MP nº 

992/2020, quando pessoa física; e (v) o prazo de carência, após o qual será expedida a 

intimação para constituição em mora do fiduciante. 

 

Uma vez constituído o compartilhamento, a liquidação antecipada de quaisquer das 

operações de crédito não obriga o fiduciante a liquidar também as demais operações 

vinculadas à mesma garantia e, na hipótese de inadimplemento e ausência de purgação de 

mora, independentemente de seu valor, o credor fiduciário poderá considerar vencidas 

antecipadamente todas as demais operações de crédito contratadas no âmbito do 

compartilhamento da alienação fiduciária, situação em que a totalidade da dívida será 

exigida para todos os efeitos legais. 
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5. Receita Propõe Mudanças na Apuração e Cobrança do PIS/COFINS e o Aumento das suas Alíquotas para 

o Setor Financeiro 

 

Em dezembro de 2019 a Receita Federal encaminhou uma proposta para reforma das contribuições 

ao PIS/COFINS, que dentre outros aspectos (i) propõe, para o setor financeiro, a manutenção do 

sistema de apuração atual com o aumento da alíquota de 4,65% para 6%, a fim de simplificar o acesso 

aos créditos (com possibilidade de dedutibilidade de despesas aplicável ao IRPJ); e (ii) consigna o seu 

posicionamento pela exclusão do ICMS e do ISS da base de cálculo dessa “nova” contribuição, ao 

argumento de que não compreendem o conceito de receitas oriundas da atividade empresarial (tese 

ainda pendente de análise definitiva pelo STF). 

 

A medida também propõe a instituição do Imposto sobre Valor Agregado (IVA), compreendendo o 

PIS/COFINS, que são contribuições cobradas por etapa de produção (incidência “em cascata”), 

podendo reduzir o preço final do produto ao consumidor final. Nesse sentido, tanto as empresas 

optantes pelo Lucro Presumido, como pelo Lucro Real estariam sujeitas somente ao IVA, com base 

nas novas regras propostas. Para os optantes do Simples Nacional, as novas regras poderiam gerar 

um crédito de até 30% do valor do imposto. 

 

6. Revisão de benefícios tributários estima redução de R$ 50 bi 

 

O governo federal remeteu ao Congresso Nacional, em dezembro/2019, um estudo para a redução 

de benefícios fiscais envolvendo diversos setores, programas e regimes especiais. Esse estudo, 

sugerido pela Receita Federal, compõe um plano para uma redução estimada de, aproximadamente, 

R$ 50 bilhões em renúncias fiscais em 2020 e R$ 56 bilhões no próximo ano. Segundo o órgão da 

Fazenda Pública, a meta é limitar os benefícios tributários, que atualmente representam 4,2% do PIB, 

para cerca de 2%. 

 

O plano prevê, dentre outras medidas: (i) reduzir o limite de faturamento para o regime do Simples 

Nacional, dos atuais R$ 4,8 milhões por ano para R$3,6 milhões; (ii) aumentar a alíquota incidente da 

contribuição previdenciária relativa ao programa do Microempreendedor individual (MEI), de 5% do 

salário mínimo para 11%; e (iii) estabelecer limites para os rendimentos isentos do imposto de renda. 

Outros segmentos também estão na mira do governo, como o setor agrícola e a Zona Franca de 

Manaus. 

 

Como o plano foi apresentado antes dos efeitos da Crise COVID- 19, empresários beneficiados pelas 

desonerações mantém pressão sobre o Congresso Nacional pela prorrogação dos benefícios, o que 

deve perdurar por algum tempo. 
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7. CCiF elabora proposta para tributação da renda e da folha de salários 

 

O Centro de Cidadania Fiscal (CCiF) elaborou nova proposta para tributação da renda e da folha de 

salários, visando contribuir às discussões entre Executivo e Legislativo quanto às questões de 

desoneração da folha. 

 

Referida proposta prevê a mesma regra de tributação para todos os rendimentos oriundos do 

trabalho recebidos tanto por pessoas físicas, quanto por pessoas jurídicas, visando diminuir a 

diferença quanto à onerosidade para contratações de funcionários celetistas, informais e 

prestadores de serviços por meio de pessoas jurídicas. 

 

Os principais pontos abordados são: (i) eliminação de contribuições previdenciárias sobre o valor do 

salário mínimo; (ii) desvinculação da folha de todas as contribuições que não gerem benefícios 

previdenciários (tais como Salário Educação e Sistema S); e (iii) eliminação da parcela de contribuição 

patronal acima do teto de pagamento do INSS, em contrapartida à elevação da alíquota do IRPF paga 

pelo trabalhador. 

 

8. Alienação de Bens Imóveis da União (Lei nº 14.011 de 12 de junho de 2020) 

 

A mencionada legislação moderniza e simplifica o processo de venda dos imóveis da União sem 

utilidade à Administração Pública Federal, no seguinte sentido: 

 

(i) certame virtual;  

(ii) avaliação baseada em métodos estatísticos;  

(iii) simplificação da remição de foro; 

(iv) livre manifestação de interesse na aquisição de imóveis da União;  

(v) venda direta com a participação de corretores; 

(vi) alienação de imóveis em lotes; 

(vii) cessão de uso de imóveis mediante contrapartida; e 

(viii) celebração de contrato de gestão para a ocupação de imóveis públicos. 

 

A nova Lei tem por objetivo liquidar os imóveis “vagos e sem uso” para a Administração Pública, a 

qual avaliará, de acordo com a conveniência e oportunidade da União, a proposta de qualquer pessoa 

interessada em adquiri-los.  

 

A Lei também prevê um aumento no percentual de desconto que a Administração pode dar sobre o 

valor de avaliação do imóvel, que pode chegar a 25%, nas hipóteses de segunda concorrência ou 

leilão (quando não há arremate no primeiro leilão ou concorrência). Anteriormente, o desconto era 

de até 10%, e aplicado somente depois de dois leilões ou concorrências sem arremate. 
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Há, ainda, a hipótese de venda direta por leilões eletrônicos (que será realizada nos casos de leilões 

ou concorrências desertos ou fracassados), que poderá contar com a participação de corretores de 

imóveis para a oferta destes bens no mercado, também com desconto de 25% nesta modalidade. 

 

9. Proposta de Reforma Tributária (Projeto de Lei nº 3.887/2020) 

 

Em 21/07/2020 o Ministro da Economia, Paulo Guedes, apresentou na câmara dos deputados o 

Projeto de Lei (PL) nº 3.887/2020, que institui a Contribuição Social sobre operações com Bens e 

Serviços (“CBS”) e altera a legislação tributária. 

 

O CSA destaca que a análise pormenorizada da mencionada proposta de Reforma Tributária será 

oportunamente elaborada, na medida em que o processo de aprovação do PL nº 3.887/2020 avance. 

Nesse sentido, para fins deste Boletim Informativo, trazemos os principais aspectos relativos à 

proposta: 

 

▪ Instituição da CBS em substituição ao PIS/Pasep e à COFINS, a ser cobrado via uma alíquota geral 

de 12% sobre a receita bruta auferida com a venda de bens e a prestação de serviços; 

 

▪ Cobrança da CBS “por fora”, ou seja, sem a inclusão de demais tributos na base de cálculo da CBS 

(como já foi discutido para o ICMS no caso do PIS e da COFINS, por exemplo) aproximando-a à 

metodologia de apuração do IPI; 

 

▪ Redução das sistemáticas excepcionais de apuração, tais como monofásica, substituição 

tributária, desonerações setoriais, etc.; 

 

▪ Fim do regime cumulativo irrestrito às pessoas jurídicas optantes pelo lucro presumido, 

aplicando-se a não-cumulatividade da CBS a todos os contribuintes (o que tende a onerar 

especialmente o setor de serviços); 

 

▪ Possibilidade de crédito amplo sobre aquisições ao longo da cadeia produtiva, com a substituição 

do atual regime de apuração com a contraposição de “base contra base” pelo creditamento da 

CBS destacada em documentos fiscais; 

 

▪ Crédito presumido para produtos agropecuários; 

 

▪ Imunidades e Isenções específicas como, por exemplo, as imunidades constitucionais de 

templos, partidos políticos, dentre outros; as isenções aos produtos integrantes da Cesta Básica; 
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ao serviço de Transporte Coletivo; às operações com produtos in natura; às operações com 

empresas localizadas na Zona Franca de Manaus e outras áreas de livre comércio; 

 

▪ Em contrapartida ao item acima, a proposta veda a concessão de benefícios fiscais, buscando 

equalizar questões relativas às “guerras fiscais” setoriais; 

 

▪ Alíquota reduzida de 5,8% para instituições financeiras, inclusive seguradoras e planos de saúde, 

sem possibilidade, contudo, de creditamento da CBS (regime cumulativo); 

 

▪ A receita da arrecadação da CBS ficaria à cargo da Previdência Social e do BNDES. 

 

O CSA manterá seus clientes informados acerca de quaisquer novidades que digam respeito ao PL nº 

3.887/2020. 

 

10. ↑ Projeto de Lei nº 529/2020 – Reforma do ITCMD e ICMS – Estado de São Paulo 

 

Em 12/08/2020 foi apresentado pelo Governador João Doria à Assembleia Legislativa de São Paulo o 

PL nº 529 /2020 que, dentre outras medidas (i) altera a Lei Estadual nº 10.705/2000 que trata do 

ITCMD; e (ii) faz propostas específicas para o ICMS. 

 

No caso do ITCMD, as principais alterações da proposta são: (i) inclusão de dispositivo prevendo os 

momentos de ocorrência do fato gerador; (ii) ampliação do rol de entidades sem fins lucrativos que 

poderão ser beneficiadas com a isenção; (iii) alteração de dispositivos que tratam da base de cálculo, 

com o objetivo de melhor ajustar aos valores de mercado; (iv) ajustes decorrentes do novo Código 

de Processo Civil. 

 

O Projeto de Lei 529/2020 do Governo do Estado está fortemente alinhado com o PL nº 250/2020 de 

autoria da oposição e que se encontra atualmente em tramitação legislativa. A única diferença 

relevante entre ambos os projetos é a manutenção da alíquota fixa de 4% prevista pela proposta do 

governo, diferentemente da proposta da oposição que prevê alíquotas progressivas até o patamar 

de 8%. Por essa razão, acreditamos que a aprovação para as mudanças na atual legislação do ITCMD 

ganha uma força adicional com o PL nº 529/2020. 

 

Já com relação ao ICMS, as principais proposições são: (i) a possibilidade de renovação dos benefícios 

fiscais, desde que previstos na legislação orçamentária e atendidos os requisitos da Lei de 

Responsabilidade Fiscal; e (ii) a redução dos benefícios fiscais e financeiros fiscais. 

 

A ideia, com este projeto, é aumentar a arrecadação de ICMS, principal fonte de receita do Estado, 

bem como a modernização tributária e retomada econômica, ante as previsões para o próximo ano. 
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O Governo estima que deixa de arrecadar cerca de R$ 40 bilhões de ICMS com os poucos incentivos 

concedidos. Assim, o percentual de corte dos incentivos que está sendo discutido é em torno de 20%. 

 

11. ↑ Alterações nos valores para a DCBE e registro das transferências internacionais em reais 

 

Em 30/07/2020, o Conselho Monetário Nacional (CMN) alterou o valor a partir do qual pessoas físicas 

ou jurídicas residentes, domiciliadas ou com sede no País devem prestar anualmente ao Banco 

Central a Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior (DCBE). 

 

A partir de 2021 (data base 31/12/2020), a DCBE passará a ser obrigatória para declarantes, cuja 

soma dos valores dos bens e direitos de sua titularidade no exterior seja igual ou superior a USD 

1.000.000,00 (um milhão de dólares dos Estados Unidos). Até então, esse valor era de USD 

100.000,00 (cem mil dólares). Não houve alteração quanto ao valor mínimo de USD 100.000.000,00 

(cem milhões de dólares) a partir do qual a obrigatoriedade da DCBE passa a ser trimestral. 

 

Com relação às transferências internacionais em reais realizadas por pessoa física ou jurídica 

residente, domiciliada ou com sede no exterior, por meio de operações realizados em conta de 

depósito em moeda nacional, o CMN majorou de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 100.000,00 

(cem mil reais) o valor de cada movimentação na referida conta a partir do qual seu titular deverá 

registrá-la no SISBACEN. 
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 NOTÍCIAS DOS TRIBUNAIS 

 

 

1. Tributário 

 

1.1. 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 

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. 

 

Como consequência, o Tribunal Regional da Terceira Região (TRF3), por exemplo, já suspendeu a 

análise de diversos processos em que se discute a mencionada tese, até que o STF defina 

definitivamente a questão. 

 

1.2. STF afasta tentativa de limitação da exclusão de ICMS do PIS e da COFINS 

 

A 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal derrubou um dos pedidos da Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional, por quatro votos a um, entendendo que a decisão da Corte se aplica mesmo após a entrada 

em vigor da Lei nº 12.973, de 2014. 

 

A Lei 12.973 entrou em vigor em 2015 e passou a definir a receita bruta como base de cálculo do PIS 

e da COFINS. Nos Tribunais Regionais Federais (TRF), alguns desembargadores vêm aplicando a lei 

como limite, enquanto o Supremo não julga os embargos de declaração que questionam a decisão 

da Corte pela retirada do ICMS, proferida em 2017. 

 

Porém, segundo o ministro Luiz Fux, é a legislação infraconstitucional que deve ser interpretada com 

base nos dispositivos constitucionais e não o contrário, pois o Plenário em 2017 baseou-se na 

interpretação direta desses dispositivos, por isso, não se aplica a uma lei específica. 

 

Ainda está pendente de apreciação pela Corte os embargos em que a PGFN também pede que seja 

subtraído apenas o ICMS efetivamente pago, não o declarado na nota fiscal (que é maior), e que a 

decisão só retroceda para quem já havia pedido a exclusão do imposto estadual na Justiça. 
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1.3. ↑ STF em Pauta - Exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS 

 

Em 14/08/2020, o Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento da primeira das chamadas “teses 

filhotes” da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, com placar intermediário de 1 

voto a 0 para os contribuintes. O relator, ministro Celso de Mello, conheceu em parte o recurso 

extraordinário e deu  provimento unicamente para excluir o ISS da base de cálculo do PIS e da 

COFINS. 

 

Segundo consta na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS 

e da COFINS pode custar R$ 6,54 bilhões à União, causando impacto de R$ 32,7 bilhões, se o governo 

federal tiver que devolver os valores que foram pagos nos últimos cinco anos. 

 

O julgamento está previsto para encerrar-se em 21/08/2020.  

 

1.4. JFSP em Pauta – Contribuições ao Sistema S 

 

Em 03/04/2020 foi proferida sentença favorável à Alta Noroeste Sinalização Viária Ltda., pela 1ª Vara 

Federal de Araçatuba, que (i) declarou a inconstitucionalidade das contribuições ao INCRA, Salário 

Educação e SENAI, sob o argumento de que suas bases de cálculo não foram recepcionadas pela 

Emenda Constitucional nº 33/2001, que alterou a base de cálculo das Contribuições Sociais de que 

trata o art. 149, §2º, II, “a” da Constituição Federal; (ii) reconheceu o pedido liminar de suspensão da 

exigibilidade da das mencionadas contribuições; e (iii) deferiu o pedido de compensação dos valores 

indevidamente recolhidos a tal título, relativamente aos últimos 5 (cinco) anos, após o trânsito em 

julgado da decisão. 

 

1.5. STF em Pauta - ICMS-Importação 

 

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que o ICMS-Importação é devido ao estado da Federação 

onde está estabelecido o contribuinte adquirente da mercadoria advinda do exterior (ARE 665134). 

A decisão foi unânime em plenário virtual do STF e encerrado no dia 27 de abril de 2020. 

 

De acordo com a decisão, nos casos de importação por encomenda, a competência para exigir o 

imposto, será do estado em que a importadora estiver localizada, já nas operações por conta e 

ordem de terceiros, situações em que a importadora é contratada para fazer apenas o despacho 

aduaneiro, a competência para exigir referido imposto, será do estado em que o cliente estiver 

localizado. 
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1.6. STF em Pauta - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza sobre Contratos de Franquia 

 

O Supremo Tribunal Federal decidiu por maioria dos votos (8x2), em julgamento finalizado no dia 

25/06/2020, sobre a constitucionalidade da incidência de ISS sobre contratos de franquias que 

preveem incluir cessão de uso de marca, direito de distribuição de produtos e serviços, treinamento 

de funcionários, aquisição de matéria prima, assistência técnica, entre outras obrigações (RE nº 

603.136).  

 

O plenário aprovou a seguinte tese: "é constitucional a incidência de Imposto sobre Serviços de 

Qualquer Natureza (ISS) sobre contratos de franquia (franchising)". O franchising consta nos itens 

10.04 e 17.08 da lista de serviços no anexo da Lei Complementar nº 116/2003. 

 

Os contribuintes defendem a tese de que a incidência de ISS, nesse caso, seria inconstitucional, pois 

o contrato de franquia possui natureza híbrida, comtemplando uma variedade de modalidades 

obrigacionais, não sendo possível, portanto, enquadrá-lo como uma típica obrigação de fazer, 

inerente à prestação de serviço. 

 

Porém, o ministro relator, Gilmar Mendes, afirmou que não lhe parece correto segregar as diferentes 

prestações decorrentes do contrato de franquia para fins fiscais, de modo que apenas atividades-

meio e obrigações de fazer ficariam sujeitas ao ISS e as demais não sofreriam tributação, o que 

poderia levar, inclusive, a um vazio, na medida em que nem Municípios, nem Estados teriam 

competência para tributar o contrato de franquia. 

 

1.7. Solução de Consulta COSIT nº 58/2020– Não Incide Contribuição Previdenciária sobre Vale-

Transporte e Auxílio-Alimentação 

 

Em 23/07/2020 foi publicada Solução de Consulta COSIT nº 58/2020, pela qual restou reconhecida: 

 

(i) a dedutibilidade do valor efetivamente pago pela empresa para o transporte do trabalhador 

da base de cálculo das contribuições sociais previdenciárias, descontada a parcela suportada 

pelo empregado; 

(ii) a não incidência das contribuições previdenciárias sobre valores pagos a título de vale-

transporte, por meio de vale-combustível ou semelhante, somente sobre a parcela que for 

estritamente necessária para o custeio do deslocamento do empregado da sua residência ao 

trabalho, e vice-versa; 

(iii) a dedutibilidade do valor pago pela empresa a título de auxílio-alimentação da base de 

cálculo das contribuições previdenciárias, desde que não sejam descontados da 

remuneração do empregado (hipótese em que os valores comporão o conceito de salário). 
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Especificamente no que se refere ao auxílio-alimentação, vale frisar que o Judiciário já reconheceu, 

em diversas decisões, que não devem incidir as contribuições previdenciárias sobre tal parcela, ao 

contrário do posicionamento majoritário das autoridades fiscais, porquanto a aplicação da Solução 

de Consulta acima se mostra, ainda, passível de discussão. 

 

1.8. ↑ STF em Pauta – Imunidade do ITBI na integralização de capital tem alcance limitado 

 

Em sessão virtual do julgamento do RE nº 796.376 em 04/08/2020, o STF decidiu que a imunidade a 

respeito da incidência do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) sobre imóveis incorporados 

ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital não se aplica ao valor que exceder o capital 

social integralizado. 

 

No caso concreto, julgado em repercussão geral, a empresa Lusframa Participações Societária 

integralizou o capital social mediante incorporação de imóveis no valor total de R$ 802,7 mil, sendo 

R$ 24 mil para pagamento das quotas subscritas, e a diferença de R$ 778,7 mil, para constituição de 

reserva de capital – base de cálculo utilizada para cobrança do ITBI pelo município de São João 

Batista-SC. 

 

Com a decisão do STF, a imunidade se limita apenas ao valor destinado à integralização do capital 

social, feita quando os sócios pagam pelas as ações ou quotas subscritas, não se aplicando ao 

montante excedente aportado na pessoa jurídica a título de reserva de capital. 

 

2. Falência e Recuperação Judicial 

 

2.1. Justiça Fluminense Defere Processamento de Recuperação Judicial de Associação 

 

A juíza da 5ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro deferiu o 

processamento da recuperação judicial da Associação Sociedade Brasileira de Instrução (ASBI) e 

Instituto Cândido Mendes (ICAM), nos autos do processo autuado sob o nº 0093754-

90.2020.8.19.0001. Ambas são associações civis sem fins lucrativos que, embora não se enquadrem 

no regime jurídico de sociedade empresária previsto na Lei de Recuperação Judicial, exercem 

regularmente atividades empresárias há mais de 2 anos e não há impedimento na lei vigente para 

que sociedade civil de ensino se beneficie da recuperação judicial, segundo a decisão.  

 

Cumpre destacar que tal decisão deve gerar debate e pode se transformar em precedente ou, ainda, 

ser reformada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, na medida em que a Lei de 

Recuperação Judicial expressamente exclui, segundo seu art. 1º, as associações civis do benefício do 

regime jurídico da recuperação judicial.  
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2.2. Execução fiscal não impede Fazenda de habilitar crédito na falência 

 

Em 26 de maio de 2020, no julgamento do REsp nº 1.831.186/SP, a 1ª Turma do Superior Tribunal de 

Justiça (“STJ”) decidiu que a Fazenda Nacional pode habilitar o crédito tributário na falência e, ao 

mesmo tempo, continuar cobrando a dívida da massa falida por meio de execução fiscal.  

 

Segundo a ministra Regina Helena Costa, a mera existência de execução fiscal não representa uma 

garantia do crédito tributário para a Fazenda, uma vez que a garantia na execução fiscal somente 

ocorre quando há penhora ou bloqueio de bens. A vedação da habilitação, logo, ocorre quando há a 

constrição de bens, já que haveria uma garantia dúplice.  

 

A decisão, portanto, traz mudanças significativas para o processo falimentar e o comportamento do 

fisco. Isto porque, segundo o entendimento anterior da 4ª Turma do STJ, a Fazenda Nacional deveria 

renunciar à execução fiscal caso optasse por habilitar o crédito tributário no processo de falência. 

Com a manutenção da execução e a possibilidade de habilitação do seu crédito na falência, 

aumentam as chances de o fisco receber o seu crédito sem que seja observada a ordem de 

preferência de pagamento, prevista na Lei nº 11.101/2005. 

 

2.3. STJ suspende, liminarmente, decisão que impedia empresas em RJ a pagarem créditos trabalhistas 

com desconto 

 
Para o Ministro Relator Ricardo Villas Bôas Cueva, o artigo 54 da Lei nº 11.101/2005 (“LRF”) não 
apresenta nenhuma proibição ao pagamento do crédito trabalhista sujeito ao processo de 
recuperação judicial com deságio, exigindo tão somente que o pagamento deste crédito seja realizado 
dentro do prazo de 1 (um) ano.  
 
Ainda, segundo o Relator, a LRF não exige a presença do Sindicato dos Trabalhadores para validade 
da votação implementada pela Assembleia Geral de Credores. Tal decisão liminar foi proferida nos 
autos do pedido de tutela provisória autuado sob o nº 2778-RJ. 

 

2.4. ↑ Penhora de quotas de empresa em recuperação judicial para garantir dívida pessoal de sócio 

 

A Terceira Turma do STJ manteve decisão que autorizou a penhora de quotas de empresas em 

recuperação judicial, decorrente de uma execução ajuizada contra os sócios delas. De acordo com o 

acordão, o devedor responde por suas obrigações com todos os seus bens, salvo restrições previstas 

em lei, justificando ainda que não há vedação legal para a penhora de quotas, uma vez verificada a 

inexistência de outros bens passíveis de constrição. Tal medida, segundo o voto vencedor, do 

Ministro Villas Bôas Cueva, não afronta à affectio societatis, uma vez que a constrição não leva 

necessariamente à inclusão de novas pessoas no quadro social. 
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Tendo em vista que as empresas estão em recuperação judicial, o Ministro ressaltou que poderia 

haver restrição à liquidação das quotas penhoradas, mas não à penhora em si. No voto, destaca que 

o art. 861 do Código de Processo Civil, determina que, uma vez penhorada as quotas, elas deverão 

ser oferecidas aos demais sócios, buscando evitar a liquidação ou o ingresso de terceiros no quadro 

social, e, inexistindo interesse dos demais sócios, há possibilidade de aquisição pela sociedade. 

 

Além disso, como as sociedades estão em recuperação judicial, o voto vencedor destaca que o juiz 

poderá prolongar o prazo para pagamento do valor da quota, especialmente nas hipóteses em que 

houver o risco à estabilidade da sociedade, nos termos do 861, § 4º, inciso II, do Código de Processo 

Civil. Neste ponto, destaca que, a depender da fase em que a recuperação judicial estiver, o juiz pode 

ampliar o prazo para pagamento, aguardando o seu encerramento. 

 

 

Ciente de tais medida e do contexto atual, o CSA coloca-se à inteira disposição para quaisquer consultas e 

esclarecimentos. 

 

Equipe CSA 

 




