
O QUE VOCÊ PRECISA 

SABER SOBRE O COVID-19 E 

IMPACTOS LEGAIS



INTRODUÇÃO

É tempo de mudanças. Mudamos nossa rotina, nossos hábitos e outras
mudanças nos são impostas. Precisamos lidar com algo novo, ainda que de
modo transitório.

Para tanto, considerando a declaração da Organização Mundial da Saúde
(OMS), que classificou como pandemia a doença causada pelo Coronavírus
(COVID-19), bem como as medidas e providências dispostas pelo governo a
fim de nortear o enfretamento ao estado de calamidade pública,
apresentamos o seguinte informativo com destaque aos principais pontos e
comentários quanto a aplicação prática e riscos.

Estamos todos na mesma luta!
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TRABALHISTA



MEDIDA PROVISÓRIA N. 927/2020

A MP 927/2020 representa o esforço estatal com a finalidade de nortear as
decisões e ações tomadas pelas empresas e empregados com relação aos
contratos de trabalho.

Em que pese constituir uma ferramenta de flexibilização da legislação trabalhista,
a orientação jurídica é de cautela quanto à aplicação dos temas abarcados pela
referida medida.

Importante destacar que as regras trazidas pela MP são válidas enquanto durar
o estado de calamidade pública.
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Aplicação

Empregadores e empregados poderão celebrar acordos individuais escritos
visando a manutenção do emprego. Referido ajuste terá força legal superior a
instrumentos normativos, legais e negociais (CCT, ACT).

Os empregadores poderão adotar as seguintes medidas, entre outras:
I - o teletrabalho;
II - a antecipação de férias individuais;
III - a concessão de férias coletivas;
IV - o aproveitamento e a antecipação de feriados;
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V - o banco de horas;
VI - a suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no
trabalho;
VII - o direcionamento do trabalhador para qualificação; e
VIII - o diferimento do recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
- FGTS.

Tendo em vista o reconhecimento da força maior prevista no artigo 501 da CLT,
há indicação da possibilidade de redução em até 25% (vinte e cinco por cento)
do salário dos empregados, conforme artigo 503 da CLT.

Mas o caminho muito mais seguro para quem precisa reduzir jornada e salários
é a negociação coletiva (convenção e acordo coletivo de trabalho).

ORIENTAÇÃO: Sugerimos a empresa adotar os procedimentos da MP 927/2020
com cautela, priorizando medidas como teletrabalho, banco de horas etc.
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TRABALHO A DISTÂNCIA

O teletrabalho, ou qualquer modalidade de trabalho a distância poderá ser
definido pelo empregador (unilateralmente), que poderá determinar a sua
alteração para trabalho presencial, independentemente da existência de
acordos individuais ou coletivos, e do registro prévio da alteração nos contratos
de trabalho.

Há necessidade de informar ao empregado com 48 (quarenta e oito) horas de
antecedência o início ou término do trabalho a distância, sempre de forma
escrita, válida a comunicação por meio eletrônico (e-mail, WhatsApp etc.).
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Considera-se, para fins do disposto na Medida Provisória, telebralho,
trabalho remoto ou trabalho a distância a prestação de serviço
preponderantemente ou totalmente fora das dependências do empregador,
com a utilização de tecnologias da informação e comunicação. Não
dispensado o controle de jornada nos termos do inciso III, do artigo 62, da
CLT.

O fornecimento de meios para desenvolvimento das atividades por
teletrabalho, como equipamentos, internet etc., bem como reembolso de
eventuais despesas necessárias ao desenvolvimento das atividades, devem
ser ajustados por escrito entre empregador e empregado.
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No caso de o empregado não possuir equipamentos tecnológicos e
infraestrutura o empregador poderá fornecer os equipamentos em regime
de comodato e pagar pelos serviços de infraestrutura (não caracterizando
verba de natureza salarial); na impossibilidade do oferecimento do regime
de comodato, o período da jornada normal de trabalho será computado
com tempo de trabalho à disposição do empregador.

Não havendo acordo escrito individual ou coletivo, a utilização de meio de
comunicação (aplicativos e programas) fora da jornada normal não
constitui tempo à disposição, regime de prontidão ou de sobreaviso.

As regras acima são aplicáveis aos aprendizes e estagiários.
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ORIENTAÇÃO: Sugerimos que a adoção do teletrabalho, ou a alteração
para presencial, bem como as particularidades práticas necessárias sejam
documentadas por escrito e tenha o ciente e acordo do empregado.
Medidas unilaterais tomadas pelo empregador devem ser evitadas, pois
podem, eventualmente, ser consideradas ilegais.

Ademais, sempre documentar todas as tratativas de forma escrita, ainda
que por meio eletrônico (nesse caso solicitando a concordância do
empregado) e respeitar de forma precisa o prazo mínimo de comunicação
de 48 horas, contado da ciência e acordo do empregado.

Aplicar o controle de jornada sempre que possível, descrevendo a forma
de controle no documento que regerá as regras do teletrabalho.
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FÉRIAS INDIVIDUAIS, COLETIVAS E FERIADOS

O empregador pode conceder férias individuais desde que faça a comunicação
com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, sempre por escrito, valendo os
meios eletrônicos (e-mail, WhatsApp etc.), devendo haver indicação do período
de férias.

O período mínimo de férias é de 05 (cinco) dias corridos; fica permitida a
antecipação de férias (sempre por escrito e mediante concordância do
empregado); férias e licenças não remuneradas poderão ser suspensas pelo
empregador apenas nas atividades essenciais e de saúde (48 horas de
antecedência e por escrito).

Sumário



O pagamento do terço constitucional poderá ser realizado até a data do
pagamento do décimo terceiro salário (20 de dezembro de 2020). A
conversão de 1/3 de férias em abono pecuniário estará sujeita a
concordância pelo empregador.

O pagamento das férias, bem como de eventual abono pecuniário, poderá
ser efetivado até o quinto dia útil do mês subsequente ao início do gozo
das férias; no caso de rescisão do contrato de trabalho as férias deverão
ser integralmente quitadas.

O empregador poderá conceder férias coletivas mediante comunicação
prévia de 48 (quarenta e oito) horas, por escrito, válido meio eletrônico,
não há necessidade de aplicação do limite máximo de períodos anuais e
limite mínimo de dias corridos previstos na legislação. Não há obrigação
de comunicação prévia ao órgão estatal competente e sindicatos.
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É permitida a antecipação de feriados não religiosos, para os religiosos há
necessidade de concordância do empregado. Referida antecipação
poderá ser utilizada para compensação de saldo de banco de horas. A
medida deverá ser feita por escrito, demonstrando os dias antecipados e
a ciência e aceite do empregado.

ORIENTAÇÃO: Sugerimos que todas as tratativas sejam realizadas por
escrito, ainda que por meio eletrônico, sempre com a ciência e
concordância dos trabalhadores e respeitado o prazo mínimo de 48 horas
de comunicação prévia, contado do ciente do empregado.

Ademais, sugerimos que os pagamentos de férias sigam os trâmites mais
próximos ao da legislação habitual, a utilização do prazo máximo previsto
na MP 927/2020 deve ser avaliada com critério e apenas se aplicada em
real impossibilidade de pagamento prévio.
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BANCO DE HORAS

A critério do empregador poderá ser interrompida a prestação de serviços e
constituído regime especial de banco de horas, que poderá ser compensado
em até 18 (dezoito) meses após a decretação do fim do estado de calamidade
pública.

Referida medida deverá ser efetivada mediante acordo individual ou coletivo
de trabalho.

A compensação das horas será feita mediante a prorrogação da jornada diária
em até 2 horas, limitada ao labor máximo de 10 (dez) horas diárias, e poderá
ser determinada pelo empregador independentemente de instrumento
normativo.

Sumário



ORIENTAÇÃO: Sugerimos que todas as tratativas relativas ao
banco de horas especial sejam efetivadas em comum acordo
com os empregados, devendo observar os procedimentos
mais similares à legislação convencional, avaliando com
critério a aplicação das condições especiais definidas na MP
927/2020.
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SUSPENSÃO EXIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS DE

SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO

Fica suspensa a obrigatoriedade de realização de exames médicos
ocupacionais, clínicos e complementares – com exceção dos exames
demissionais – que deverão ser realizados até sessenta dias após a
declaração do fim do estado de calamidade.

O médico responsável poderá recomendar a realização do exame
demissional em outro prazo, antecipado, conforme situação. Os exames
periódicos realizados em menos de 180 (cento e oitenta dias) contados da
edição da MP serão válidos como exames demissionais.
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Os treinamentos periódicos de segurança e saúde no trabalho ficam
suspensos, ou poderão ser realizados à distância, quando possível.
Os treinamentos devem ser realizados no prazo de noventa dias
após a declaração do fim do estado de calamidade pública. As
comissões internas de prevenção de acidentes (CIPA) podem ser
mantidas e os processos de eleição em curso podem ser suspensos.

ORIENTAÇÃO: Sugerimos que todas as tratativas sejam realizadas
por escrito, ainda que por meio eletrônico, sempre com a ciência e
concordância dos envolvidos.
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SUSPENSÃO DO CONTRATO DE

TRABALHO

Revogada pela Medida Provisória n. 928 de 2020.
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DO FGTS

Fica suspensa a exigibilidade do recolhimento do FGTS das empresas,
independentemente do seu tamanho, forma de tributação, regime jurídico,
número de empregados, ramo de atividade e adesão prévia.

Referida suspensão refere-se às competências de março, abril e maio de
2020, com vencimento em abril, maio e junho de 2020, respectivamente.
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Os valores relativos às competências acima indicadas deverão ser
informados até 20 de junho de 2020 (indicamos que a declaração deve ser
informada normalmente), e poderão ser parcelados em até seis parcelas
mensais, com vencimento todo sétimo dia de cada mês, com primeiro
vencimento em 20 de julho de 2020. Esses valores não terão incidência de
atualização, multa e encargos, salvo se não declarados no prazo indicado,
nesse caso, não sendo possível o parcelamento nos moldes da MP.

No caso de atraso do parcelamento haverá incidência de multa e encargos.

No caso de rescisão do contrato de trabalho será devido o pagamento
integral do FGTS do empregado, mesmo se o parcelamento estiver em
curso. O atraso no pagamento importará na incidência de multa e encargos.
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O certificado de regularidade do FGTS será bloqueado caso ocorra atraso no
pagamento das parcelas mencionadas acima.

A existência de parcelamento atual do FGTS não é impedimento para o
parcelamento previsto na MP 927/2020.

ORIENTAÇÃO: Sugerimos que as empresas realizem normalmente (dentro
dos prazos usuais) as declarações de informações relativas ao FGTS.
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OUTRAS DISPOSIÇÕES EM MATÉRIA TRABALHISTA

Os prazos relativos aos processos administrativos por conta de autos de
infração trabalhista e notificações por débitos de FGTS ficam suspensos por
180 (cento e oitenta) dias contados do início da vigência da MP 927/2020.

Casos de contaminação por coronavírus (covid-19) não terão natureza
ocupacional, salvo se comprovado o nexo causal.

Os acordos e convenções coletivas de trabalho que tiveram seu prazo de
validade findado ou com vencimento dentro de 180 (cento e oitenta) dias
contados do início da vigência da MP 927/2020 poderão ser prorrogados, a
critério do empregador, no prazo de até 90 dias após o fim da sua vigência.
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Durante o período de 180 (cento e oitenta) dias contados do início da
vigência da MP 927/2020 os auditores fiscais do trabalho atuarão
orientando as empresas, apenas poderão aplicar multas e sanções quando
configuradas situações graves, como situações de risco, acidente com
morte, trabalho em condições análogas às de escravo, trabalho infantil,
ausência de registro de contrato de trabalho.
Não se aplicarão aos trabalhadores em teletrabalho as regulamentações
aplicáveis ao teleatendimento e telemarketing.

As medidas trabalhistas adotadas pelas empresas no prazo de trinta dias
que antecederam o início da vigência da MP 927/2020 serão válidas no que
não a contrariarem.
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ORIENTAÇÃO: As medidas a serem tomadas pelas empresas devem ser
conservadoras, optar pela legislação habitual sempre que possível,
sempre documentar todas as tratativas, respeitar os prazos definidos e
evitar ao máximo a imposição unilateral das condutas.
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CIVIL E 

COMERCIAL



Diante do atual cenário – estado de calamidade pública – é possível
rever os contratos comerciais a fim de não incorrer em penalidades.

A revisão pode ser feita de forma amigável, isto é, extrajudicialmente,
alterando cláusulas contratuais e condições do contrato visando o
equilibro econômico-financeiro e o adimplemento do contrato. Ou,
ainda, se não houver negociação, é possível tomar medidas judiciais
cabíveis.

A regra do Código Civil que trata do caso fortuito ou força maior está
prevista no art. 393: “O devedor não responde pelos prejuízos
resultantes de caso fortuito ou força maior”.
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Assim, estando uma das partes impedida de cumprir com suas
obrigações contratuais, bem como tenha prejuízos decorrentes da
pandemia, a legislação brasileira prevê a prerrogativa da parte se
justificar. Com efeito, é necessário demonstrar a relação de causa e
efeito.
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TRIBUTÁRIO



Uma das principais expertises da Nardelli Advogados é a
consultoria na gestão do passivo fiscal de empresas,
especialmente aquelas em dificuldade econômica.

Ao menos desde 2008, o mundo tem passado por grave crise
econômica. No Brasil, políticas públicas equivocadas geraram
acentuada recessão econômica a partir de meados de 2014, de
modo que, desde então, a atividade econômica não vem
conseguindo recuperar-se satisfatoriamente. Essa situação, por
si só, já vinha gerando dificuldades para as empresas, em
especial no que tange à capacidade financeira de pagamento de
tributos.
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Com a pandemia do COVID-19, especialmente a partir de regras editadas
por governadores, optou-se pela adoção de medidas de isolamento social,
a redução da atividade de indústria e o fechamento de setores de
comércio e serviços (lockdown), mantendo-se tão somente algumas
atividades consideradas essenciais – o que representa, grosso modo, algo
como “desligar da tomada” grande parte da atividade econômica.

O Estado de Santa Catarina, por exemplo, restringiu o exercício de grande
parte da atividade econômica por meio dos Decretos nº 515 e 521.
Declarou estado de emergência e, em razão disso, determinou a
suspensão de todas as atividades econômicas (comercial e de serviços)
consideradas não essenciais. No tocante à indústria, determinou-se a
redução de 50% do número de trabalhadores por turno de trabalho.
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Como é sabido, a principal fonte de geração de riqueza – tanto da
sociedade como do Estado – é o pleno exercício da atividade econômica
em todos os seus três setores (comércio, indústria e serviços). Ao se
determinar a restrição de grande parte das atividades econômicas, todos
serão afetados com tal medida – especialmente o Estado, cuja principal
fonte de receita é o pagamento de tributos. Daí porque uma tal medida
restritiva não poderá perdurar por muitos dias, sob pena de o próprio
Estado (já em gravíssima dificuldade financeira) não ter recursos para o
adequado enfrentamento da pandemia na área da saúde. É dizer, matam-
se as próprias galinhas que geram os ovos para a alimentação de todos!
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É claro que a situação atual é inédita na história da humanidade – não a
pandemia, porque a do COVID-19 não é a primeira e não será a última –
mas as medidas de lockdown que estão sendo determinadas por diversos
países afetados pelo vírus. Por ser situação nunca antes enfrentada, não
sabemos tampouco se é a mais adequada. Contudo, e não obstante tal
fato, vejamos quais foram as medidas fiscais até agora adotadas pelo
governo com o objetivo de minimizar os impactos financeiros impostos à
sociedade em decorrência do COVID- 19.
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PORTARIA PGFN 7.820/2020 E SEUS PROBLEMAS

Por meio da Portaria PGFN 7.820, de 18 de março de 2020, a Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional “estabeleceu novas condições para transação
extraordinária na cobrança da dívida ativa da União, em função dos efeitos
do coronavirus (COVID-19) na capacidade de geração de resultado dos
devedores inscritos em DAU”.

Com tal medida, cria-se a figura da “transação extraordinária” que
supostamente facilitaria o parcelamento de dívida inscrita em dívida ativa
decorrente da transação decorrente da Medida Provisória nº 899/2019 (MP
do Contribuinte Legal).
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A aludida Portaria prevê as seguintes condições de pagamento:

DEVEDORES DÉBITOS ENTRADA PARCELAS¹

EMPRESAS

EM GERAL

TRIBUTOS FEDERAIS (NÃO PARCELADO) 1%

Em três parcelas

81

TODOS CONTRIBUIÇÃO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (NÃO 

PARCELADO)

1%

Em três parcelas

57

PESSOA FÍSICA, ME E EPP TRIBUTOS FEDERAIS (NÃO PARCELADO) 1%

Em três parcelas

97

EMPRESAS

EM GERAL

TRIBUTOS FEDERAIS EM PARCELAMENTO 2%

Em três parcelas

81

TODOS CONTRIBUIÇÃO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO EM 

PARCELAMENTO

2%

Em três parcelas

57

PESSOA FÍSICA, ME E EPP TRIBUTOS FEDERAIS EM PARCELAMENTO 2%

Em três parcelas

97

¹ Vencimento da primeira parcela em 30/06/2020.
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A adesão a tal “benefício” implica na necessidade de desistência de
qualquer discussão judicial relacionada ao débito parcelado, bem como a
manutenção automática de gravames decorrentes de arrolamento de bens,
medida cautelar fiscal ou outras garantias de bens já existentes em outras
ações judiciais (penhora, sequestro etc.)

A Portaria aponta como objetivos: (i) viabilizar a superação da situação
transitória de crise econômico-financeira dos devedores inscritos em dívida
ativa da União, em função dos efeitos do coronavírus (COVID-19), a fim de
permitir a manutenção da fonte produtora e do emprego dos trabalhadores;
(ii) assegurar que a cobrança dos créditos inscritos em dívida ativa seja
realizada de forma a permitir o equilíbrio entre a expectativa de
recebimento dos créditos e a capacidade de geração de resultados dos
contribuintes pessoa jurídica; e (iii) assegurar que a cobrança de créditos
inscritos em dívida ativa seja realizada de forma menos gravosa para os
contribuintes pessoa física.
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Importante destacar que tal medida não abrange os débitos oriundos do
Simples Nacional, que dependem de ato normativo específico.

Em nosso entendimento, o referido ato normativo é absolutamente
inócuo, seja porque a adesão a tal transação extraordinária ficará
disponível apenas até o dia 25/03/2020 (prazo no qual se encerra a
validade da Medida Provisória nº 899), seja pelo fato de que – com as
restrições impostas à grande parte das atividades econômicas – as
empresas não gerarão receita suficiente sequer ao pagamento dos seus
custos correntes e vincendos, quanto mais fazer frente a uma despesa
decorrente de débitos já existentes.
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Com efeito, as empresas que estão a sofrer restrição não gerarão caixa
suficiente sequer para pagamento de suas despesas básicas, tais como folha
de pagamento, fornecedores e assim por diante, ou, simplesmente, não
gerarão caixa e terão de se socorrer de empréstimos ou subsídios (públicos
e privados). Logo, entendemos ser completamente fora de contexto a
Portaria nº 7.820/2020.

Acreditamos que a única, senão a mais eficaz, forma de se resolver a
situação de vasta inadimplência fiscal que se seguirá ao lockdown é a
instituição de um amplo, irrestrito e benéfico programa de recuperação
fiscal para todas as empresas (pequenas, médias e grandes), a exemplo do
que foi feito no âmbito do FGTS, com o diferimento do vencimento dos
tributos e o parcelamento dos débitos gerados no período sem o acréscimo
de juros, multa ou outros encargos.
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A questão maior, doravante, não é nem a recuperação de créditos fiscais
já vencidos e/ou inscritos em dívida ativa. O problema principal, agora, é
criar condições fiscais favoráveis à retomada do crescimento econômico
pós COVID-19.
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PORTARIA PGFN 7.821/2020

A Portaria PGFN 7.821, de 18 de março de 2020, determinou basicamente o
seguinte:

 A suspensão, por 90 (noventa) dias, de prazos para a prática de atos
processuais administrativos junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

 A suspensão, por 90 (noventa) dias, de protestos de certidões de dívida ativa,
instauração de novos procedimentos administrativos de reconhecimento de
responsabilidade, e o início de procedimentos de exclusão de contribuintes
de parcelamentos administrados pela própria PGFN.
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Acreditamos que a suspensão por apenas 90 (noventa) dias dos protestos
de débitos inscritos em dívida ativa não é suficiente, apesar de relevante.
É que o protesto, de um modo geral, impede o acesso das empresas às
linhas de créditos bancários. Sendo assim, tal medida de suspensão de
protestos deveria ser ampliada por um prazo mínimo de 01 (um) ano, a
fim de que as empresas tenham condições facilitadas de obtenção de
recursos financeiros bancários.

Aliás, a medida de suspensão do encaminhamento de débitos fiscais para
protesto deveria ser adotada não apenas pelo Governo Federal, como
também pelos Estados e Municípios, sob pena de, como dito, dificultar o
acesso das empresas a créditos e subsídios.
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PORTARIA RFB 543/2020

A Receita Federal do Brasil, por sua vez, editou a Portaria nº 543, de 20 de
março de 2020, por meio da qual determinou:

 Até 29 de maio de 2020, o atendimento restrito às unidades de
atendimento da Receita Federal do Brasil aos seguintes serviços: (i)
regularização de CPF; (ii) cópia de documentos relativos à DIRF; (iii)
parcelamentos não disponíveis por meio da internet; (iv) procuração RFB;
(iv) protocolo de processos relativos a análise e liberação de certidão de
regularidade fiscal, retificações de pagamentos e CNPJ;

 Até 29 de maio de 2020, a suspensão dos prazos para a prática de atos
processuais no âmbito da RFB;

Sumário



Até 29 de maio de 2020, a suspensão dos seguintes procedimentos
administrativos: (i) emissão de aviso de cobrança e intimações para
pagamento de tributos; (ii) notificação de lançamento da malha fiscal da
pessoa física; (iii) procedimento de exclusão do contribuinte de
parcelamento por inadimplência; (iv) registro de pendência de
regularização no CPF por ausência de declaração; (v) registro e inaptidão
no CNPJ motivado por ausência de declaração; (vi) emissão eletrônica de
despachos decisórios relativos à pedidos de restituição e declarações de
compensação;

As pessoas jurídicas tributadas com base no Lucro Real, Presumido ou
Arbritrado deverão cumprir as regras relativas à entrega de documentos
e solicitação de serviços por meio de processo digital ou dossiê digital de
atendimento de que tratam as Instruções Normativas nº 1.782/2018 e
1.783/2018.
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De um modo geral, portanto, a RFB segue o que tem sido editado por
outros órgãos da administração pública no sentido de suspender e/ou
restringir a prática de atos e serviços administrativos enquanto
perdurar o estado de emergência de saúde pública decorrente do
COVID-19.
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EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL

Por meio da Resolução CGSN nº 152, de 18 de março de 2020, o Comitê
Gestor do Simples Nacional prorrogou o vencimento dos tributos devidos
no âmbito do Simples Nacional da seguinte forma:

 Período de apuração de março de 2020, com vencimento em 20 de abril
de 2020, poderão ser recolhidos até 20 de outubro de 2020;

 Período de apuração de abril de 2020, com vencimento em 20 de maio
de 2020, poderão ser recolhidos até 20 de novembro de 2020;

 Período de apuração de maio de 2020, com vencimento em 20 de junho
de 2020, poderão ser recolhidos até 20 de dezembro de 2020.
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Entendemos que a crise financeira durante e logo após o estado de
calamidade decorrente da pandemia do COVID-19 será enorme – sem
precedentes na história – razão pela qual, apesar de pertinente, a medida
de moratória autorizada pelo Comitê Gestor do Simples Nacional é ainda
tímida.

Explica-se. No período de estado de calamidade, as empresas do Simples
Nacional gerarão receita extremamente reduzida – muitas delas sequer
terão receita – de modo que deverá o legislador estabelecer um programa
de recuperação fiscal específico para os contribuintes optantes pelo
Simples Nacional também em relação ao período imediatamente
posterior ao que agora enfrentamos, em atenção ao que dispõem os
artigos 146, III, “d” e 170, IX, ambos da Constituição Federal.
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Uma alternativa viável e interessante seria adotar critério semelhante
àquele estabelecido pela Medida Provisória nº 927/2020 que permite o
parcelamento, sem incidência de juros, multa e outros encargos do
FGTS que seria devido no período de março a maio de 2020.
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ASPECTOS FISCAIS DA MP 927/2020

A Medida Provisória nº 927, editada em 22 de março de 2020, estabeleceu
algumas outras medidas fiscais em decorrência do estado de calamidade
pública decorrente do COVID-19. Vejamos.

 Diferimento do recolhimento do FGTS
Está suspensa a cobrança do FGTS devida pelos empregadores nas
competências de março, abril e maio de 2020 e com vencimento em abril,
maio e junho de 2020.
Atenção: O contribuinte que apresentar a declaração das informações
relativas ao FGTS até o dia 20 de junho de 2020 poderão efetuar o
pagamento das contribuições devidas no período de março, abril e maio de
2020 em até 06 (seis) prestações mensais e consecutivas, sem a incidência de
atualização, juros e demais encargos.
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Prorrogação do prazo de vencimento da certidão de regularidade do
FGTS emitida até 22/03/2020 por 90 (noventa) dias.

Prorrogação do prazo de validade da Certidão Conjunta de
Regularidade Fiscal expedida pela RFB/PGFN por até 180 (cento e
oitenta) dias, podendo vir a ser prorrogada, em caso de calamidade
pública, por prazo a ser determinado por ato administrativo conjunto
a ser publicado.
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OUTRAS MEDIDAS ANUNCIADAS PELO GOVERNO

FEDERAL

Além das medidas destacadas acima, o governo federal também
determinou:

 Por meio da resolução CAMEX nº 17/2020, a alíquota zero para o cálculo
do imposto de importação de mercadorias de uso médico-hospitalar até
dezembro/2020, bem como a adoção de tratamento prioritário para o
desembaraço aduaneiro de tais mercadorias;
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 A instrução normativa RFB nº 1.927/2020 fixou regras para simplificar
e agilizar o despacho aduaneiro de mercadorias importadas
destinadas ao combate da COVID-19;

 Desoneração temporária do IPI para produtos necessários ao combate
do COVID-19, nos termos do Decreto nº 10.285/2020.

Por fim, o governo federal anunciou que promoveria a redução pela
metade das contribuições devidas ao sistema S (sebrae, sesc, senai etc.)
cuja base de cálculo é a folha de salário, pelo prazo de 03 (três) meses.
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ORIENTAÇÕES CONCLUSIVAS

Em razão do que foi apresentado, entendemos que as medidas
governamentais adotadas para enfrentar os efeitos econômicos do estado
de calamidade decretado em razão da pandemia do COVID-19 ainda são
tímidas e devem ser reforçadas com outras que possibilitem, sobretudo, a
redução do custo da folha de pagamento já que o trabalhador também
deverá sofrer a crise econômica decorrente da pandemia.

Como sugestão, o Governo Federal poderia adotar medida semelhante a já
utilizada para o FGTS, ou seja, prorrogar o vencimento de todas as
contribuições incidentes sobre a folha de pagamento e permitir o seu
parcelamento, no futuro, sem o acréscimo de juros, multa ou outros
encargos.

Sumário



Orientamos às empresas que não deixem de apresentar as informações
relativas a fatos geradores de tributos federais, estaduais ou municipais,
tais como a PGDAS-d, e-social, DIME, DCTF, EFD etc.

Destacamos, também, que a entrega de declarações relativos a fatos
geradores de tributos deverão refletir a real situação fática e econômica da
empresa, sem que haja manipulação e/ou ocultação de informação, sob
pena de responder o administrador da empresa pela prática dos crimes de
falsidade documental e sonegação fiscal.

No tocante ao ICMS, com a recente decisão do STF que considerou ser
crime o seu não pagamento, afigura-se imprescindível a urgente aprovação
de lei pelo Congresso Nacional que afaste a punibilidade por tal delito
enquanto perdurar o estado de calamidade e, da mesma forma,
regulamentar o que se considera devedor contumaz para fins de imposição
de sanção criminal.
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A depender da disponibilidade de caixa da empresa, e na hipótese de não
ser possível o pagamento da totalidade dos tributos gerados neste
momento crítico, recomendamos seja priorizado o recolhimento dos
tributos descontados de terceiro, tais como contribuições descontadas dos
empregados e outros tributos retidos na fonte, pois o não recolhimento
desses tributos pode configurar crime de apropriação indébita.

Toda e qualquer ferramenta posta à disposição pela legislação, tais como
créditos fiscais, benefícios fiscais e regimes especiais de tributação deve
ser discutida e analisada com o objetivo de reduzir ao máximo a carga
fiscal.
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Não recomendamos a adoção de medidas legais duvidosas ou não aceitas
no âmbito da atual jurisprudência porquanto isso poderia representar a
criação de mais um passivo fiscal a ser equacionado no futuro.

Como forma de contribuir para este momento de dificuldade financeira
para as empresas, o Supremo Tribunal Federal poderia e deveria concluir o
julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional no
RE nº 574.706 sem que haja modulação de efeitos da decisão com a
manutenção da decisão que determinou a exclusão do ICMS destacado da
base de cálculo do PIS e COFINS. Com essa simples medida, ao conferir
efetividade a um direito já reconhecido aos contribuintes, poderia auxiliar
na redução do impacto fiscal das empresas.
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De todo modo, especialmente para as empresas de médio e grande porte
que já possuem ação judicial discutindo a da exclusão do ICMS da base de
cálculo do PIS/COFINS, em razão do atual momento, acreditamos ser
viável ingressar com ação judicial objetivando autorização para
compensação antecipada do crédito em questão, ao menos daquele
relativo à exclusão do ICMS recolhido (que já conta com a aceitação da
RFB).

Em suma, recomenda-se, em primeiro lugar, avaliar todas as
possibilidades previstas em lei com o objetivo de redução do ônus
tributário. Cumprir as obrigações acessórias impostas pela legislação
tributária – ou seja, entregar as declarações fiscais – e, no caso de não ser
possível o pagamento dos tributos por falta de caixa, discutir as opções
disponíveis para a gestão do passivo.
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Estamos convencidos de que, em razão da atual situação experimentada
mundialmente, o Congresso Nacional precisará criar um amplo programa
de recuperação fiscal que seja apto a induzir a retomada do crescimento
econômico.

A equipe da Nardelli Advogados está à disposição para avaliar, discutir e
aconselhar a melhor medida a ser adotada para seus clientes, sempre
levando em consideração as particularidades que envolvem cada uma
das empresas.
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