
 
EFEITOS DO COVID-19 NAS QUESTÕES TRIBUTÁRIAS, 

SOBRETUDO QUANTO A POSTERGAÇÃO NO RECOLHIMENTO DE 
IMPOSTOS INDIRETOS 

  
 
O presente artigo tem o escopo de esclarecer e informar, senão todos os 
cidadãos, os empresários e principais interessados, quanto a questão da 
postergação no recolhimento dos impostos, sobretudo os indiretos, no 
âmbito da união (federal), estadual e municipal.  
  
O comitê Gestor do Simples Nacional aprovou, na primeira semana de 
abril/2020, a prorrogação por 90 (noventa) dias, dos prazos para 
recolhimento do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços) apurado no âmbito do Simples Nacional.  
  
Tal medida foi aprovada, sobretudo para dar alívio às pequenas e médias 
empresas em meio à crise do coronavírus.  
  
Com isso, segundo o COMSEFAZ (Comitê Nacional de Secretários de 
Fazenda), os períodos de apuração de março, abril e maio, com 
vencimentos para abril, junho e julho, tiveram os prazos de recolhimento 
prorrogados, respectivamente, para julho, agosto e setembro.  
  
Além disso, foram postergados por 90 (noventa) dias os prazos de 
recolhimento do ISS (Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza) das 
empresas do Simples Nacional, e, ainda, por 180 (cento e oitenta) dias o 
recolhimento do ICMS e ISS dos microempreendedores individuais, vale 
dizer, o ISS é de competência dos Municípios.  
  
Segundo a jornalista Isabel Versiani, com a investida, Estados e 
Municípios vão na direção do governo federal, que tem anunciado o 
diferimento de uma série de impostos para preservação de caixa das 
empresas. A ideia é que, com isso, as empresas não sucumbam à crise 
provocada pela drástica queda de faturamento após a adoção de medidas 
de isolamento para frear o contágio pelo coronavírus.1  
  
O presidente do COMSEFAZ, Rafael Fonteles, afirmou que a posição 
unificada dos Estados vai facilitar a operacionalização da postergação do 
prazo para pagamento do tributo, dando ainda um prazo razoável para 
avaliar os seus impactos e a tomada eventual de medidas adicionais.2  
  

 
1 https://economia.uol.com.br/noticias/reuters/2020/04/03/estados-prorrogam-recolhimento-

dosimples-por-tres-meses.htm  
2 https://economia.uol.com.br/noticias/reuters/2020/04/03/estados-prorrogam-recolhimento-

dosimples-por-tres-meses.htm  



 
O secretário especial da Receita Federal, José Tostes Neto, também 
anunciou o diferimento das contribuições PIS/PASEP e da COFINS e da 
contribuição patronal para Previdência, que seriam devidas pelas 
empresas nos meses de abril e maio. Agora, tais contribuições serão 
pagas somente em agosto e outubro.3  
  
De acordo com a resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional 
(CGSN) nº 152, de 18 de março de 2020, que prorroga o prazo para 
pagamento dos tributos federais no âmbito do Simples Nacional, vejamos:  
  

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

  
II - O Período de Apuração de Abril de 2020, com vencimento 
original em 20 de maio de 2020, fica com vencimento para 20 de 
novembro de 2020; e  

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

  
Importante ressaltar que o que já foi pago não terá direito a restituição, 
pois já entrou para a receita da União e para a divisão no regime 
compreendido.  
  
Quanto aos parcelamentos, não há uma medida pontual e específica 
ainda, mas existem outras normativas que podem ajudar no enfrentamento 
dessas questões, vejamos:  
  

1. Portaria nº 103, de 17 de março de 2020, que dispõe sobre medidas 
relacionadas aos atos de cobrança da Dívida Ativa da União, 
incluindo suspensão, prorrogação e diferimento, em decorrência da 
PANDEMIA declarada pela Organização Mundial da Saúde 
relacionada ao coronavírus (COVID-19):  

  
 Suspensão, por até 90 (noventa) dias de:  

  
a) Prazos de defesa dos contribuintes nos processos administrativos 

de cobrança da dívida ativa da União;  
  

b) Encaminhamento de Certidões de Dívida Ativa para protesto 
extrajudicial; e 

 
 

3 https://economia.uol.com.br/noticias/reuters/2020/04/03/estados-prorrogam-recolhimento-

dosimples-por-tres-meses.htm  



 
c) Instauração de novos procedimentos de cobrança e 

responsabilização de contribuintes;  
  
procedimentos de rescisão de parcelamentos por inadimplência com 
oferecimento de proposta de transação por adesão referente a débitos 
inscritos em Dívida Ativa da União, mediante pagamento de entrada de, 
no mínimo, 1% (um por cento) do valor total da dívida, com diferimento de 
pagamento das demais parcelas por 90 dias, observando-se o prazo 
máximo de até 84 (oitenta e quatro) meses, ou de até 100 (cem) meses 
para pessoas naturais, microempresas ou empresas de pequeno porte, 
bem como as demais condições e limites estabelecidos na Medida 
Provisória nº 899/2019.  
  

2. Na Portaria nº 7.820, de 18 de março de 2020, a Procuradoria Geral 
da Fazenda Nacional (PGFN) estabelece as condições para 
transação extraordinária na cobrança da Dívida Ativa da União, em 
função dos efeitos do coronavírus (COVID-19) na capacidade de 
geração de resultado dos devedores inscritos em Dívida Ativa.  

  
 Dentre as condições estabelecidas para a transação extraordinária, 

destacam-se as seguintes:  
  

a) O pagamento de entrada correspondente a 1% (um por cento) do 
valor total dos débitos a serem transacionados, divididos em até 3 
(três) parcelas iguais e sucessivas;  

  
b) O parcelamento do valor restante em até 81 (oitenta e um) meses, 

o qual poderá ser de até 97 (noventa e sete) meses na hipótese de 
contribuinte pessoa natural, empresário individual, microempresa ou 
empresa de pequeno porte; e  

  
c) O diferimento do pagamento da primeira parcela do parcelamento 

referido no item acima para o último dia útil do mês de junho de 
2020.  

  
3. A Portaria nº 7.821, de 18 de março de 2020, a PGFN estabelece 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo Novo 
coronavírus (COVID-19), considerando a classificação de 
PANDEMIA pela Organização Mundial de Saúde (OMS), no âmbito 
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.  

  
A norma suspendeu por 90 (noventa) dias os prazos em curso, a partir do 
dia 16 de março de 2020, ou que se iniciaram naquela data 
especificamente para os seguintes procedimentos e recursos:  
  

a) Impugnação e recurso de decisão proferida no âmbito do 
procedimento Administrativo de Reconhecimento de 



 
Responsabilidade – PARR, previstos nos artigos 3º e 6º, da Portaria 
PGFN nº 948/2017;  

  
b) Apresentação de manifestação de inconformidade e recurso contra 

a decisão que a apreciar, no âmbito do processo de exclusão do 
Programa Especial de Regularização Tributária – PERT, previstos 
no artigo 18, da portaria PGFN nº 690/ 2017; e, ainda  

  
c) 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, previstos no artigo 6º, inciso II; e no 
artigo 20, da Portaria PGFN nº 33/2018.  

  
4. Portaria conjunta nº 541, de março de 2020, que altera a Portaria 

Conjunta RFB/PGFN nº 895, de 15 de maio de 2019, que dispõe 
sobre o parcelamento de que trata a Lei nº 10.522, de 19 de julho 
de 2002.  

  
Neste caso, os valores mínimos de parcelas, já anteriormente previstos, 
poderão ser aplicados até 31/12/2020 (antes o prazo previsto era 
31/03/2020).  
  
Vale destacar, por fim, a Medida Provisória nº 899, de 16 de outubro de 
2019, que estabelece os requisitos e as condições para que a União e os 
devedores, ou as partes adversas realizem transação resolutiva de litígio, 
nos termos do artigo 171, do Código Tributário Nacional (CTN), bem como 
a Portaria nº 12, de 24 de janeiro de 2012, que prorroga o prazo para 
pagamento de tributos federais, inclusive quanto a objeto de parcelamento 
e, ainda, suspende o prazo para a prática de atos processuais no âmbito 
da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e da Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional (PGFN), na situação que especifica.  
  
De acordo com o artigo 1º, da Portaria nº 12, de 24 de janeiro de 2012, as 
datas de vencimento de tributos federais administrados pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (RFB), devidos pelos sujeitos passivos 
domiciliados nos municípios abrangidos por decreto estadual que tenha 
reconhecido ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, ficam prorrogadas 
para o último dia útil do 3º (terceiro) mês subsequente, ou seja, por 90 
(noventa) dias.  
  
As postergações de prazos ajudam a quem mantém um adequado 
planejamento da gestão fiscal, sobretudo pequenos e médios empresários 
em tempos de coronavírus.  
  
Será necessário, no entanto, disponibilizar ao contribuinte uma ferramenta 
ou um veículo que viabilize a efetividade dessas medidas, ainda em sede 
administrativa, senão entendemos que é passível de Mandado de 



 
Segurança, com pedido liminar (decisão provisória) e/ou Ação Ordinária, 
com pedido de Tutela Antecipada (quando o magistrado antecipa um ou 
mais efeitos da sentença).  
  
Vejam, a matéria é muito recente e estamos, de fato, passando por um 
momento “ímpar” na ECONOMIA MUNDIAL e as decisões judiciais, nesse 
sentido, ainda não garantem uma segurança jurídica, porém a 
Constituição Federal e as normas infraconstitucionais, principais fontes de 
direito, asseguram o livre comércio e o livre exercício da atividade 
econômica.  
  
Em São Paulo, o governo do Estado decretou o ESTADO DE 
CALAMIDADE PÚBICA aos dias 20/03/2020, por meio do decreto nº  
64.879, de 20 de março de 2020, sendo, ainda, decretada quarentena por 
15 (quinze) dias, através do decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020, a 
qual foi prorrogada por mais 15 (quinze dias).  
  
Tal medida tem a finalidade de minimizar os riscos de contágio pelo 
coronavírus e, por consequência, suspendeu as atividades presenciais, 
fluxo de pessoas e funcionários que, por óbvio, prejudica o exercício das 
atividades comerciais e financeiras das empresas, culminando em uma 
redução no seu faturamento.  
  
A redução no faturamento das empresas, obviamente, gera efeitos 
negativos, como, por exemplo, atraso no pagamento dos salários dos 
funcionários e colaboradores, pagamento de impostos, contas de 
consumo, bem como na regularidade das negociações habituais, o que, 
eventualmente, pode levar algumas empresas até à falência!  
  
Com base na declaração pública de situação de PANDEMIA em relação 
ao COVID-19, e as medidas dela decorrentes, a Justiça Estadual de São 
Paulo, em primeira instância, vem reconhecendo e concedendo liminares 
(decisões provisórias) para prorrogar o pagamento de impostos estaduais 
(em especial o ICMS) e parcelamentos estaduais vencidos desde 1º 
(primeiro) de março de 2020 até 1ª (primeiro) de maio de 2020.  
  
Decisões desse tipo já estão sendo concedidas na esfera federal, e agora 
o judiciário paulista está adotando a mesma linha.  
  
A juíza de direito da 6ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo, concedeu 
liminar em Mandado de Segurança, no sentido de que: “o mais crítico no 
atual momento é que, mesmo querendo exercer suas atividades, a autora 
não poderá, não por conta exclusiva da quarentena determinada pelo 
governo: o fato é que o mundo vive um momento de paralisação, e nenhum 
esforço individual da empresa seria capaz de superar os obstáculos 
impostos.”  
  



 
Essa decisão é de suma importância, ainda mais considerando que, 
segundo o Supremo Tribunal Federal – STF, é crime de sonegação fiscal 
o não pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS), devidamente declarado.  
  
Portanto, em tempos de coronavírus é necessário adotarmos medidas 
para tentar minimizar os riscos de um colapso econômico e, mais que isso, 
buscarmos alternativas de manter a regularidade da atividade econômica 
e do livre comércio, seja por parte da administração pública, seja por parte 
dos administrados.  
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