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 Temos no Brasil empresas com atividades industriais, comerciais, de serviços de diversos 

portes: grandes, médias e pequenas empresas. Foram tomadas diversas medidas para facilitar a 

vida dessas empresas num momento tão complicado para todos. Sabemos que as empresas têm 

obrigações principais: pagamentos de tributos (impostos, contribuições, taxas) e obrigações 

acessórias - como declarações e apresentação de documentos diversos. Para facilitar o 

entendimento, separei em Obrigações Principais e Acessórias: 

 

 1. Obrigações acessórias - Instrução Normativa Nº 1.932 de 03/04/2020: 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=108391

 1.1. Apresentação da DCTF - Declaração de débitos e créditos de tributos federais 

prorrogadas para o 15º dia útil do mês de julho/2020 das DCTF às previstas para serem 

transmitidas até o 15º dia útil dos meses de abril, maio e junho de 2020. 

Obs: A entrega da DCTFWeb (Declaração de débitos e créditos de tributos federais 

previdenciários e de outras entidades e fundos) não foi prorrogado. O prazo para apresentação da 

DCTFWeb continua até o dia 15 do mês seguinte ao da ocorrência dos fatos geradores. Instruções 

sobre a emissão de DARF na DCTFweb:

https://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/DCTFWeb/

notas-orientativas/instrucoes-emissao-darf-dctfweb-vencimento-prorrogado.pdf
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 2. Apresentação das EFD – Contribuições - Escrituração Fiscal Digital – Contribuições 

para PIS/PASEP, COFINS e Contribuição previdenciária sobre a Receita poderão ser apresentadas 

no 10º dia útil do mês de julho às previstas para serem apresentadas no 10º dia útil dos meses 

de abril, maio e junho.

 Obrigação principal - Portaria Nº 139 de 3/04/2020 alterada pela Portaria 150 de 

07/04/2020:

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=108392

 2.1 Contribuições previdenciárias empresas (parte Patronal e GIL-RAT - Contribuição do 

Grau de Incidência de Incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho), as 

contribuições devidas pela agroindústria (patronal e GIL-RAT), empregador rural pessoa física 

(sobre a receita bruta e acidente de trabalho), as empresas que recolhem sobre a receita bruta 

– CPRB - Contribuição previdenciária sobre a receita Bruta em substituição à folha de 

pagamento. Empresas: 20/08 e 20/10 e empregadores domésticos 07/08 e 07/10. A parte de 

terceiros não houve prorrogação, mas houve redução de 50% sobre as alíquotas de terceiros 

até 30 de junho/2020 (medida provisória 932 de 31/03/2020). Não haverá prorrogação da 

parte retida dos empregados e empregados domésticos, além das contribuições das entidades 

desportivas que mantém equipe de futebol profissional e retenção de 11% descontada da 

prestadora de serviços pela tomadora de serviços na cessão e empreitada de mão de obra de 

determinados serviços.

 2.2 As contribuições para PIS/PASEP e COFINS – Contribuição para o financiamento da 

Seguridade Social referente às competências março e abril com vencimento em abril e maio, 

poderão ser recolhidas em agosto e outubro.

 3. Obrigação Acessória - Resolução Nº 153 de 25/03/2020:

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=108098

 A Declaração sócio Econômica Fiscal do Simples Nacional (DEFIS) e a Declaração 

Anual Simplificada do Microempreendedor individual passam para 30/06/2020.

 4. Obrigação principal: conforme Resolução Nº 154 de 03/04/2020:

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=108368

2/6

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=108392
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=108098
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=108368
http://www.fariadeoliveira.com


 No regime do Microempreendedor Individual - MEI, todos os tributos que venceriam em 

20 de abril, 20 de maio e 22 de junho vencerão, respectivamente, em 20 de outubro, 20 de 

novembro e 21 de dezembro. No regime geral do Simples Nacional, os tributos que venceriam em 

20 de abril, 20 de maio e 22 de junho vencerão, respectivamente, em 20 de outubro, 20 de 

novembro e 21 de dezembro - com exceção o ICMS e o ISS que venceriam em 20 de abril, 20 de 

maio e 22 de junho e vencerão, respectivamente, em 20 de julho, 20 de agosto e 21 de setembro.

Por enquanto, apenas o PGMEI - Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples 

Nacional para o Microempreendedor Individual já está adaptado aos novos vencimentos. 

 5. Obrigação principal – Decreto Nº 10.305 de 1/04/2020: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10305.htm

 Alíquota zero para todas as operações de crédito contratadas de 03/04/2020 até 

03/07/2020. Altera o Decreto 6.306 de 14/12/2007. 

 6. Obrigação acessória e principal - Instrução Normativa Nº 1.930 de 01/04/2020: 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=108340

 e Instrução Normativa Nº 1.934 de 07/04/2020:

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=108443

 O prazo para entrega da Declaração de ajuste anual da Pessoa física: IRPF2020, 

ano-calendário 2019, declaração de espólio e de saída definitiva do país será até 30/06/2020. 

Para pagamento da cota única ou primeira quota no débito automático em conta corrente será 

permitido apenas para apresentação da declaração de ajuste ou retificação até 10/06/2020 e 

para 2ª quota poderá ser apresentada até 30/06/2020.

 7. Portaria Nº7.820 de 18/03/2020 Revogada pela Portaria PGFN Nº 9.924 de 

14/04/2020:

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=108609

 Estabelece a transação extraordinária de dívida ativa da união. A adesão deverá ser 

realizada na plataforma REGULARIZE da PGFN - Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. 
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A entrada será de 1% do valor total do débito a ser pago em 3 parcelas iguais. O restante em até 

81 meses ou até 141 meses na hipótese de contribuinte pessoa natural, empresários individuais, 

microempresas, empresas de pequeno porte, instituições de ensino, Santas Casas de  

Misericórdia, sociedades cooperativas e demais organizações da sociedade civil de que trata a Lei 

nº 13.019, de 31 de julho de 2014. O pagamento da primeira parcela do parcelamento poderá ser 

no último dia útil do terceiro mês consecutivo ao mês da adesão. O prazo para adesão estará 

aberto até 30/06/2020.

 8. Portaria Nº7.821 de 18/03/2020:

 http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=107841

 Ficam suspensos por 90 (noventa) dias os prazos para: 

   - impugnação e para recurso de decisão proferida no âmbito do Procedimento Administrativo 

de Reconhecimento de Responsabilidade – PARR, 

   - apresentação de manifestação de inconformidade e para recurso contra a decisão que a 

apreciar no âmbito do processo de exclusão do Programa Especial de Regularização Tributária - 

Pert, 

   - oferta antecipada de garantia em execução fiscal, apresentação de Pedido de Revisão de Dívida 

Inscrita – PRDI e para recurso contra a decisão que o indeferir. 

 Ficam suspensas, também por 90 (noventa) dias, as medidas de cobrança administrativa: 

apresentação a protesto de certidões de dívida ativa, instauração de novos Procedimentos 

Administrativos de Reconhecimento de Responsabilidade – PARR, além do início de 

procedimentos de exclusão de contribuintes de parcelamentos administrados pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional por inadimplência de parcelas.

A PGFN divulgará em sua página na Internet (www.pgfn.gov.br) os canais alternativos para 

atendimento e orientações disponibilizados pelas suas unidades descentralizadas.

9. Obrigação principal: Decreto Nº 10.285 de 20/03/2020:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10285.htm

e Decreto Nº 10.302 de 01/04/2020:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10302.htm
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 Alíquota zero de IPI sobre os produtos específicos para o enfrentamento do COVID-19 até 

30/09/2020. Fica estabelecida novamente as alíquotas de IPI anteriormente incidentes a partir 

de 01/10/2020

 10. Instrução normativa Nº 1.927 de 17/03/2020 altera a Instrução Normativa Nº 680 

de 02/10/2006: 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=107785

 11. e Instrução Normativa 1929 de 27/03/2020 altera a Instrução Normativa Nº 680 

de 02/10/2006: 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=108156

 Simplificam os procedimentos de despacho aduaneiros na importação de mercadorias 

destinadas a COVID-19, podendo receber de forma prioritárias as mercadorias, além dos bens de 

capital e matérias-primas relacionadas à Covid-19.

 12. Resolução Nº 17 de 17/03/2020:

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-17-de-17-de-marco-de-2020-248564246

e Resolução Nº 28 de 01/04/2020:

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-28-de-1-de-abril-de-2020-251062799

 e Resolução Nº 31 de 07/04/2020:

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-31-de-7-de-abril-de-2020-251704729

 Até 30/09/2020 fica determinada a alíquota zero para imposto de importação das 

mercadorias destinadas a favorecer o combate à pandemia.

 13. Portaria Nº 555 de 23/03/2020: 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-n-555-de-23-de-marco-de-2020-2494395

39

 Prorroga por 90 dias a validade das CND - Certidões negativas de débitos relativos a 

créditos tributários federais e à dívida ativa da União e Certidões positivas com efeitos de 

negativa de débitos relativos a créditos Tributários Federais e à dívida ativa da União - 

CPEND - válidas na data da publicação.
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 14. Instrução normativa Nº 1.933 de 03/04//2020:

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=108369

 Suspende até 30/09/2020 para retorno ao país pedras preciosas ou semipreciosas e joias 

exportadas em consignação, não vendidas no exterior. Caso tenham sido vendidas, também 

estará suspensa a exportação definitiva até 30/09/2020.

 15. Alfândega de Viracopos  - Foram desembaraçados mais de R$ 180 milhões em 

produtos, dentre eles, máscaras, respiradores, luvas e testes. A Alfândega de Viracopos registrou 

e desembaraçou mais de 1,1 mil Declarações de Importação (DI) de mercadorias a serem 

utilizadas no combate à pandemia da Covid-19, desde o dia 20 de março. 

 16. Mutirão para regularização do CPF  - Servidores de diferentes cargos e Unidades 

participaram voluntariamente de um mutirão. 

 Mais de 430 servidores da 8ª Região Fiscal participaram, entre os dias 10 e 12 de abril, de 

um mutirão de regularização de CPF no estado de São Paulo. Para o contribuinte que ainda estiver 

com problemas relativos ao CPF, favor acessar as orientações da Receita Federal do Brasil no link: 

https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/abril/receita-federal-explica-como-

regularizar-o-cpf-para-recebimento-do-auxilio-emergencial-de-r-600

Resumo da fala de Regina Saura, Consultora da Faria de Oliveira Advogados, da live transmitida 

pela Unibes Cultural em 29/04/2020
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