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INTRODUÇÃO
Quando recebi as primeiras notícias sobre um novo coronavírus, ainda no final de 2019, não

poderia imaginar a crise que se abateria sobre o mundo.

Hoje (30.03.2020), enquanto elaboro esse suscinto arrazoado, leio os relatórios e observo que,

no mundo, já são mais de 722.000 contaminados pela Covid-19 e quase 34.000 mortos, no

mundo. Estou em isolamento social juntamente com mais de um terço da população mundial!

No Brasil, o enfrentamento à Covid-19 foi iniciado em fevereiro, com a repatriação dos

brasileiros que viviam em Wuhan, cidade chinesa e epicentro do Covid-19.

Desde então, vimos a infecção se espalhar pelo mundo e a Organização Mundial da Saúde,

em 11 de março de 2020, declarar pandemia por coronavírus.

A gravidade da situação no Brasil, fez com que a Presidência da República enviasse a
Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020 ao Congresso Nacional que, no mesmo dia,

decretou o Decreto Legislativo nº 6, de 2020, reconhecendo o estado de calamidade pública

no Brasil.

A partir de então, foram publicadas mais de 212 normas, apenas no âmbito federal.

Diante do ineditismos da situação e visando colaborar com meus alunos e demais

interessados na temática tributária, elaborei essa apresentação com as principais medidas na
seara tributária, no âmbito federal.

O leitor poderá conferir diariamente os atos normativos federais sobre Covid-19 aqui.

Normas editadas no Estado do Rio de Janeiro estão aqui.
As normas editadas pelo Município do Rio de Janeiro estão disponíveis aqui.

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/quadro_portaria.htm
https://coronavirus.rj.gov.br/
http://smaonline.rio.rj.gov.br/conlegis/ConLegislacao.asp
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LEIS

•Lei nº 13.982, de 02.04.2020
1. A empresa poderá deduzir do repasse das contribuições à previdência social, observado o limite

máximo do salário de contribuição ao RGPS, o valor devido, nos termos do § 3º do art. 60 da Lei nº 8.213,

de 24 de julho de 1991, ao segurado empregado cuja incapacidade temporária para o trabalho seja

comprovadamente decorrente de sua contaminação pelo coronavírus (Covid-19).

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L13982.htm
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MEDIDAS PROVISÓRIAS

•Medida Provisória nº 899, de 16.10.2019
1. O Senado aprovou no dia 24.03.2020 a Medida Provisória (MP) 899 de 2019, conhecida como MP do

Contribuinte Legal, que estabelece requisitos e condições para a negociação de dívidas junto à União.

Enquanto o texto estiver aguardando a sanção do presidente da República, o prazo para adesão ao

Acordo de Transação permanece em aberto.

2. Com isso, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) publicou o Edital nº 2/2020, que prorroga o

prazo do Acordo de Transação por Adesão. Importante destacar que os requisitos e os benefícios

permanecem de acordo o Edital nº 1/2019.

3. A Portaria PGFN nº 7.820 de 2020, que regulamenta a transação extraordinária na cobrança de dívida

ativa da União, também foi prorrogada pela Portaria nº 8457, de 25 de março 2020.

4. Essa modalidade, disponível para todos os contribuintes, permite que a entrada, referente a 1% do valor

total do débito transacionado, seja parcelada em até três meses — março, abril e maio. Após a

entrada, o pagamento das demais parcelas somente será retomado em junho de 2020, com um

diferimento de 90 dias.

5. Outro benefício é que o contribuinte terá um prazo mais longo para quitar o débito inscrito. Para pessoa

jurídica, o pagamento do saldo poderá ser dividido em até 81 meses. No caso de pessoa física,

microempresa ou empresa de pequeno porte, o saldo poderá ser parcelado em até 97 meses.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/Mpv/mpv899.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/Mpv/mpv899.htm
https://www.pgfn.fazenda.gov.br/servicos-e-orientacoes/editais-de-notificacao/acordo-de-transacao-por-adesao-1/edital-pgfn-n-2_2020.pdf/@@download/file/EDITAL%20PGFN%20N%202_2020.pdf
http://www.pgfn.fazenda.gov.br/servicos-e-orientacoes/editais-de-notificacao/acordo-de-transacao-por-adesao-1/edital-transacao-por-adesao_1_2019.pdf
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-7.820-de-18-de-marco-de-2020-248644104
https://www.pgfn.fazenda.gov.br/servicos-e-orientacoes/servicos-da-divida-ativa-da-uniao-dau/acordo-de-transacao/portaria-pgfn-n-8457_de-25-de-marco-de-2020.pdf/@@download/file/PORTARIA%20PGFN%20N%208457_DE%2025%20DE%20MAR%C3%87O%20DE%202020.pdf


MEDIDAS PROVISÓRIAS

•Medida Provisória nº 925, de 18.03.2020
1. Esta Medida Provisória dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da

pandemia da covid-19.

2. Nos contratos de concessão de aeroportos firmados pelo Governo federal, as contribuições fixas e as

variáveis com vencimento no ano de 2020 poderão ser pagas até o dia 18 de dezembro de 2020.

3. O prazo para o reembolso do valor relativo à compra de passagens aéreas será de doze meses,

observadas as regras do serviço contratado e mantida a assistência material, nos termos da

regulamentação vigente.

4. Os consumidores ficarão isentos das penalidades contratuais, por meio da aceitação de crédito para

utilização no prazo de doze meses, contado da data do voo contratado.

5. O disposto neste artigo aplica-se aos contratos de transporte aéreo firmados até 31 de dezembro de

2020.

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv925.htm


MEDIDAS PROVISÓRIAS

•Medida Provisória nº 927, de 22.03.2020
1. Dispõe sobre as medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública

reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública

de importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19), e dá outras providências.

2. Alterou o artigo 47, § 5º, da Lei 8.212, de 1991, autorizou a prorrogação da certidão expedida

conjuntamente pela SRFB/PGFN. São 180 dias, contado da data de emissão da certidão, prorrogável,

excepcionalmente, em caso de calamidade pública, pelo prazo determinado em ato conjunto dos

referidos órgãos.

3. Autorizou o diferimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS. Fica suspensa a exigibilidade

do recolhimento do FGTS pelos empregadores, referente às competências de março, abril e maio de

2020, com vencimento em abril, maio e junho de 2020, respectivamente. Suspendeu a contagem do

prazo prescricional dos débitos relativos a contribuições do FGTS pelo prazo de cento e vinte dias,

contado da data de entrada em vigor desta Medida Provisória.

4. Os prazos dos certificados de regularidade com o FGTS emitidos anteriormente à data de entrada em

vigor desta Medida Provisória serão prorrogados por noventa dias.

5. Os parcelamentos de débito do FGTS em curso que tenham parcelas a vencer nos meses de março,

abril e maio não impedirão a emissão de certificado de regularidade.

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv927.htm


MEDIDAS PROVISÓRIAS

•Medida Provisória nº 928, de 23.02.2020
1. Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável

pelo surto de 2019, e revoga o art. 18 da Medida Provisória nº 927, de 22 de março de 2020.

2. Não correrão os prazos processuais em desfavor dos acusados e entes privados processados em

processos administrativos enquanto perdurar o estado de calamidade de que trata o Decreto

Legislativo nº 6, de 2020.

3. Fica suspenso o transcurso dos prazos prescricionais para aplicação de sanções administrativas previstas

na Lei nº 8.112, de 1990, na Lei nº 9.873, de 1999, na Lei nº 12.846, de 2013, e nas demais normas

aplicáveis a empregados públicos.

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv928.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Portaria/DLG6-2020.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9873.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm


MEDIDAS PROVISÓRIAS

• Medida Provisória nº 932, de 31.03.2020 
1. Altera as alíquotas de contribuição aos serviços sociais autônomos que especifica e dá outras

providências.

2. Excepcionalmente, até 30 de junho de 2020, ficam reduzidas as alíquotas das contribuições aos serviços

sociais autônomos para os seguintes percentuais:

I - Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - Sescoop - um inteiro e vinte e cinco centésimos

por cento;

II - Serviço Social da Indústria - Sesi, Serviço Social do Comércio - Sesc e Serviço Social do Transporte - Sest -

setenta e cinco centésimos por cento;

III - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial -

Senai e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - Senat - cinco décimos por cento;

IV - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Senar:

a) um inteiro e vinte e cinco centésimos por cento da contribuição incidente sobre a folha de pagamento;

b) cento e vinte e cinco milésimos por cento da contribuição incidente sobre a receita da comercialização

da produção rural devida pelo produtor rural pessoa jurídica e pela agroindústria; e

c) dez centésimos por cento da contribuição incidente sobre a receita da comercialização da produção

rural devida pelo produtor rural pessoa física e segurado especial.

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/mpv%20932-2020?OpenDocument


MEDIDAS PROVISÓRIAS

• Medida Provisória nº 932, de 31.03.2020 
3. Durante o prazo de que trata o caput, a retribuição de que trata o § 1º do art. 3º da Lei nº 11.457, de 16 de março

de 2007, será de sete por cento para os seguintes beneficiários:

I - Sesi;

II - Senai;

III - Sesc;

IV - Senac;

V - Sest;

VI - Senat;

VII - Senar; e

VIII - Sescoop.

4. O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Sebrae destinará ao Fundo de Aval às Micro e

Pequenas Empresas, no mínimo, cinquenta por cento do adicional de contribuição previsto no § 3º do art. 8º da Lei

nº 8.029, de 12 de abril de 1990, que lhe for repassado nos termos do disposto no inciso I do § 4º do art. 8º da

referida Lei, referente ao período de que trata o caput do art. 1º desta Medida Provisória.

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/mpv%20932-2020?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11457.htm#art3%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8029cons.htm#art8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8029cons.htm#art8%C2%A74i


MEDIDAS PROVISÓRIAS

• Medida Provisória nº 945, de 04.04.2020
1. Dispõe sobre medidas temporárias em resposta à pandemia decorrente da covid-19 no âmbito do setor

portuário e sobre a cessão de pátios sob administração militar.

2. Enquanto persistir o impedimento de escalação com fundamento em qualquer das hipóteses previstas

no art. 2º, o trabalhador portuário avulso terá direito ao recebimento de indenização compensatória

mensal no valor correspondente a cinquenta por cento sobre a média mensal recebida por ele por

intermédio do Órgão Gestor de Mão de Obra entre 1º de outubro de 2019 e 31 de março de 2020.

3. O benefício a ser pago aos trabalhadores portuários avulsos de que trata o caput:

I - terá natureza indenizatória;

II - não integrará a base de cálculo do imposto sobre a renda retido na fonte ou da declaração de ajuste

anual do imposto sobre a renda da pessoa física do empregado;

III - não integrará a base de cálculo da contribuição previdenciária e dos demais tributos incidentes sobre

a folha de salários;

IV - não integrará a base de cálculo do valor devido ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,

instituído pela Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, e pela Lei Complementar nº 150, de 1º de junho de 2015;

e

V - poderá ser excluída do lucro líquido para fins de determinação do imposto sobre a renda da pessoa

jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido das pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real.

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/mpv%20932-2020?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv945.htm
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DECRETOS

•Decreto nº 10.284, de 20.03.2020

1. Dispõe sobre a dilação do prazo de vencimento das tarifas de navegação aérea, durante o período de

enfrentamento da pandemia da covid-19.

2. O Comandante da Aeronáutica poderá promover a dilação do prazo de vencimento das tarifas de

navegação aérea a fim de permitir a reorganização financeira das empresas do setor, durante o

período de enfrentamento da pandemia da covid-19.

3. O vencimento das obrigações não poderá ser postergado para momento posterior ao fim do ano fiscal

corrente.

•Decreto nº 10.285, de 20.03.2020

1. Reduz temporariamente as alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI incidentes sobre os

produtos que menciona.

2. Ficam reduzidas a zero as alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados -IPI incidentes sobre os

produtos classificados nos códigos relacionados no Anexo a este Decreto, conforme a Tabela de

Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados -TIPI, aprovada pelo Decreto nº 8.950, de 29 de

dezembro de 2016.

3. A partir de 1º de outubro de 2020, ficam restabelecidas as alíquotas do IPI anteriormente incidentes

sobre os produtos a que se referem o art. 1º.

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10284.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10285.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10285.htm#anexo
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2016/Decreto/D8950.htm


DECRETOS

•Decreto nº 10.285, de 20.03.2020

1. Reduz temporariamente as alíquotas do Imposto

sobre Produtos Industrializados - IPI incidentes sobre

os produtos que menciona.

2. Ficam reduzidas a zero as alíquotas do Imposto

sobre Produtos Industrializados -IPI incidentes sobre

os produtos classificados nos códigos relacionados

no Anexo a este Decreto, conforme a Tabela de

Incidência do Imposto sobre Produtos

Industrializados -TIPI, aprovada pelo Decreto nº

8.950, de 29 de dezembro de 2016.

3. A partir de 1º de outubro de 2020, ficam

restabelecidas as alíquotas do IPI anteriormente

incidentes sobre os produtos a que se referem o art.

1º.

PRODUTO CÓDIGO TIPI

Álcool etílico com um teor alcoólico, em volume, igual ou superior a 70 % vol, impróprio para consumo

humano
2207.20.19

Desinfetantes em formas ou embalagens exclusivamente para uso direto em aplicações

domissanitárias, que contenham bromometano (brometo de metila) ou bromoclorometano, exceto

aqueles classificados no Ex 01

3808.94.11

Outros desinfetantes em formas ou embalagens exclusivamente para uso direto em aplicações

domissanitárias, exceto aqueles classificados no Ex 01
3808.94.19

Gel antisséptico, à base de álcool etílico 70%, contendo, entre outros, umectantes, espessante e

regulador de pH, próprio para higienização das mãos
3808.94.29

Vestuário e seus acessórios de proteção, de plástico 3926.20.00

Presilha plástica para máscara de proteção individual, própria para prender o tirante de fixação na

cabeça do usuário
3926.90.90

Clip nasal plástico, próprio para máscara de proteção individual 3926.90.90

Clip nasal e grampos metálicos em ferro ou aço, próprio para máscara de proteção individual 7326.20.00

Óculos de segurança 9004.90.20

Viseiras de segurança 9004.90.90

Aparelhos de eletrodiagnóstico para controle da saturação da hemoglobina pelo oxigênio no sangue

arterial, denominados oxímetros
9018.19.80

Cateteres de poli (cloreto de vinila), para termodiluição 9018.39.23

Tubo laríngeo, de plástico, próprio para procedimentos anestésicos ou cirúrgicos de rotina, com

ventilação espontânea e/ou controlada
9018.39.99

Aparelhos de ozonoterapia, de oxigenoterapia, de aerossolterapia, aparelhos respiratórios de

reanimação e outros aparelhos de terapia respiratória
9019.20

Máscaras de proteção e escudos faciais, contra materiais potencialmente infecciosos 9020.00.90

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10285.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10285.htm#anexo
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2016/Decreto/D8950.htm
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PORTARIAS

• Portaria nº 103, de 17.03.2020
1. Esta Portaria 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).

2. Fica autorizada a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a praticar os seguintes atos:

I - suspender, por até noventa dias: a) os prazos de defesa dos contribuintes nos processos administrativos

de cobrança da dívida ativa da União; b) o encaminhamento de Certidões de Dívida Ativa para protesto

extrajudicial; c) a instauração de novos procedimentos de cobrança e responsabilização de contribuintes;

e d) os procedimentos de rescisão de parcelamentos por inadimplência; e

II - oferecer 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 noventa dias, observando-se o prazo máximo de até

oitenta e quatro meses ou de até cem meses para pessoas naturais, microempresas ou empresas de

pequeno porte, bem como as demais condições e limites estabelecidos na Medida Provisória nº 899, de 16

de outubro de 2019.

3. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional expedirá, nos limites de suas competências, os atos

necessários para a implementação do disposto nesta Portaria.

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20103-20-me.htm


PORTARIAS

• Portaria nº 145, de 18.03.2020
1. Os serviços relativos a pessoas físicas e jurídicas, em todas as unidades de atendimento presencial da 1ª

Região Fiscal, serão atendidos exclusivamente mediante prévio agendamento.

2. Somente serão atendidos os serviços considerados essenciais e previamente agendados em cada

senha, relacionados a um único contribuinte, não sendo permitidos acréscimos de novos serviços, do

mesmo ou de outro contribuinte.

3. Para evitar aglomerações na sala de espera da unidade, deverá ser limitado o acesso apenas aos

contribuintes agendados para os próximos 20 (vinte) minutos de cada agendamento, não deixando o

acesso livre a todos os contribuintes da mesma hora ou turno.

4. As Agências da Receita Federal do Brasil jurisdicionadas pela 1ª Região Fiscal deverão adotar, nos dias

úteis, períodos diários e horários de atendimento presencial ao cidadão em suas unidades, de 4

(quatro) horas diárias.

5. Os Delegados da Receita Federal das unidades jurisdicionadas pela 1ª Região Fiscal poderão definir o

horário de atendimento dos Centros de Atendimento ao Contribuinte das respectivas unidades.

6. Os Delegados da Receita Federal do Brasil das unidades jurisdicionadas pela 1ª Região Fiscal poderão,

em razão da inexistência de servidores fora do grupo de risco de contágio, determinar a suspensão das

atividades da unidade de atendimento presencial, devendo redirecionar o atendimento presencial

para as unidades que permanecerem com o atendimento dos serviços essenciais.

7. Esta portaria terá vigência de 30 dias a partir de sua publicação no Diário Oficial da União, podendo ser

prorrogada, enquanto perdurar a situação de emergência de saúde pública de importância

internacional, decorrente da pandemia do coronavirus (COVID-19).

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20145-3regiao-20-me-serf.htm


PORTARIAS

• Portaria nº 333, de 18.03.2020
1. Os serviços relativos a pessoas físicas e jurídicas, em todas as unidades de atendimento presencial da 8ª

Região Fiscal, poderão feitos por envelopamento ou via e-mail corporativo.

2. Para evitar aglomerações na sala de espera da unidade, poderá ser limitado o acesso dos

contribuintes.

3. Os Delegados da Receita Federal do Brasil da 8ª Região Fiscal poderão definir o horário de atendimento

dos Centros de Atendimento ao Contribuinte e das Agências da Receita Federal da respectiva

jurisdição.

4. Os Delegados da Receita Federal do Brasil da 8ª Região Fiscal poderão, em razão da insuficiência de

servidores fora do grupo de risco a que se refere o art. 4º da Instrução Normativa nº 19, de 2020, da

Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia, determinar a suspensão

das atividades da unidade de atendimento presencial.

5. Esta portaria entrará em vigor em 19 de março de 2020 e terá vigência por 30 dias da data de sua

publicação no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogada enquanto perdurar a situação de

emergência de saúde pública decorrente da pandemia do coronavirus (COVID-19).

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20333-20-me-serf.htm


PORTARIAS

• Portaria nº 7.820, de 18.03.2020
1. Esta Portaria disciplina os procedimentos, os requisitos e as condições necessárias à realização da

transação extraordinária na cobrança da dívida ativa da União, cuja inscrição e administração

incumbam à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em razão dos efeitos do coronavirus (COVID-19)

na capacidade de geração de resultados dos devedores inscritos na dívida ativa da União.

2. A transação extraordinária na cobrança da dívida ativa da União será realizada por adesão à proposta

da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, exclusivamente através do acesso à plataforma

REGULARIZE da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (www.regularize.pgfn.gov.br).

3. A transação extraordinária na cobrança da dívida ativa da União envolverá: I - 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; II - parcelamento do restante em até 81 (oitenta e um) meses,

sendo em até 97 (noventa e sete) meses na hipótese de contribuinte pessoa natural, empresário

individual, microempresa ou empresa de pequeno porte; III - diferimento do pagamento da primeira

parcela do parcelamento a que se refere o inciso anterior para o último dia útil do mês de junho de

2020.

4. Em se tratando das contribuições sociais previstas na alínea "a" do inciso I e no inciso II do caput do art.

195 da Constituição, o prazo de que trata o inciso II do caput deste artigo será de até 57 (cinquenta e

sete) meses.

5. O prazo para adesão à transação extraordinária de que trata esta Portaria ficará aberto até a data

final de vigência da Medida Provisória nº 899, de 16 de outubro de 2019, nos termos do art. 62, § 12, da

Constituição. (alterado pela Portaria nº 8.457, de 25.03.2020)

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%207820-20-me-pgfn.htm
http://www.regularize.pgfn.gov.br/
http://www.pgfn.fazenda.gov.br/servicos-e-orientacoes/servicos-da-divida-ativa-da-uniao-dau/acordo-de-transacao/portaria-pgfn-n-8457_de-25-de-marco-de-2020.pdf/@@download/file/PORTARIA%20PGFN%20N%208457_DE%2025%20DE%20MAR%C3%87O%20DE%202020.pdf


PORTARIAS

• Portaria nº 7.821, de 18.03.2020
1. Ficam suspensos, por 90 (noventa) dias:

I - o prazo para impugnação e o prazo para recurso de decisão proferida no âmbito do Procedimento 

Administrativo de Reconhecimento de Responsabilidade - PARR, previstos, respectivamente, nos arts. 3º e 

6º da Portaria PGFN n. 948, de 15 de setembro de 2017;

II - o prazo para apresentação de manifestação de inconformidade e o prazo para recurso contra a 

decisão que a apreciar no âmbito do processo de exclusão do Programa Especial de Regularização 

Tributária - Pert, previstos no art. 18 da Portaria PGFN n. 690, de 29 de junho de 2017;

III - o prazo para oferta antecipada de garantia em execução fiscal, o prazo apresentação de Pedido de 

Revisão de Dívida Inscrita - PRDI e o prazo para recurso contra a decisão que o indeferir, previstos, 

respectivamente, no art. 6º, inciso II, e no art. 20 da Portaria PGFN n. 33, de 08 de fevereiro de 2018.

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

I - apresentação a protesto de certidões de dívida ativa;

II – instauração de novos Procedimentos Administrativos de Reconhecimento de Responsabilidade - PARR.

Fica suspenso, por 90 (noventa) dias, o início de procedimentos de exclusão de contribuintes de 

parcelamentos administrados pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional por inadimplência de 

parcelas.

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%207821-20-me-pgfn.htm


PORTARIAS

• Portaria nº 9, de 19.03.2020
1. Suspende por 30 (trinta dias) o atendimento presencial no Centro de Atendimento ao Contribuinte -

CAC da ALFÂNDEGA DA RFB EM MUNDO NOVO/MS;

2. Suspende por 30 (trinta dias) a contagem dos prazos para atendimento de intimações e recursos em

processos administrativos fiscais que tramitem na unidade, conforme dispõe o parágrafo único do art. 5º

do Decreto nº 70.235 de 1977.

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%209-20-me-serf1r.htm


PORTARIAS

• Portaria nº 541, de 20.03.2020
1. Estabelece a Manutenção, até 31 de dezembro de 2020, dos valores de parcela mínima atualmente

praticados nos parcelamentos da Fazenda Nacional, que são: R$ 100 (cem reais) para pessoas físicas e

R$ 500 (quinhentos) para pessoas jurídicas.

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-n-541-de-20-de-marco-de-2020-249246920


PORTARIAS

• Portaria nº 1.501, de 20.03.2020
1. Determina a suspensão das atividades de atendimento presencial do Centro de Atendimento ao

Contribuinte (CAC) da Alfândega da Receita Federal do Brasil em São Paulo, em razão da situação de

saúde pública decorrente do coronavirus COVID-19.

2. Os serviços relativos a pessoas físicas e jurídicas no âmbito do Centro de Atendimento ao Contribuinte

(CAC) da ALF/SPO serão realizados exclusivamente através do e-mail corporativo

cac.sp.alfspo@rfb.gov.br.

3. Esta Portaria entra em vigor 23 de março de 2020 e terá vigência por 30 dias da data de sua

publicação no DOU, podendo ser prorrogada enquanto durar a situação de emergência de saúde

pública decorrente da pandemia do coronavirus (COVID-19).

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%201501-me-serf.htm
mailto:cac.sp.alfspo@rfb.gov.br


PORTARIAS

• Portaria nº 2, de 23.03.2020
1. Suspende, temporariamente, as atividades de atendimento presencial realizadas no Centro de

Atendimento ao Contribuinte (CAC) da Delegacia da Receita Federal em Governador Valadares/MG,

na Agência da Receita Federal do Brasil em Almenara/MG, na Agência da Receita Federal em

Caratinga/MG, na Agência da Receita Federal do Brasil em Manhuaçu/MG e na Agência da Receita

Federal do Brasil em Teófilo Otoni/MG, tendo em vista a insuficiência de servidores fora do grupo de

risco a que se referem os arts. 4º, 4º-A, 4º-B e 6ºB da Instrução Normativa nº 19, de 12 de março de 2020,

da Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia.

2. É facultado aos titulares das agências a que se refere o art. 1º, mediante juízo de conveniência e

oportunidade, implementar balcão expresso para recebimento de documentos por envelopamento,

sem contato com o contribuinte, os quais serão processados e tratados internamente.

3. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União, com vigência de 15

(quinze) dias, podendo ser prorrogada enquanto perdurar a situação de emergência de saúde pública

de importância internacional, decorrente da pandemia do coronavírus (COVID-19)

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%202-20-me-serf.htm


PORTARIAS

• Portaria nº 35, de 23.03.2020
1. Determina a suspensão do atendimento presencial do Centro de Atendimento ao Contribuinte da

Alfândega do Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos em conformidade com o artigo 1º da

Portaria RFB nº 543, de 20 de março de 2020, e a letra b) do inciso I do artigo 1º da Portaria RFB nº 547,

de 20 de março de 2020.

2. Continuarão sendo prestados os serviços às pessoas físicas e jurídicas cujo atendimento já era realizado

de forma não presencial através de dossiês do Portal Único do Comércio Exterior - PUCOMEX, bem

como a recepção em lote das Declarações de Trânsito através do Sistema Trânsito Aduaneiro.

3. Os demais serviços serão prestados via e-mail corporativo conforme autorizado pelo artigo 1º da

Portaria SRRF08 nº 333/2020.

4. Esta Portaria terá vigência pelo mesmo prazo da Portaria SRRF08 nº 333/2020.

5. Esta Portaria entra em vigor na data de publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a

partir de 23 de março de 2020.

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2035-me-serf.htm


PORTARIAS

• Portaria nº 40, de 24.03.2020
1. O atendimento presencial de serviços relativos a pessoas físicas e jurídicas, prestado pelo Centro de

Atendimento ao Contribuinte (CAC) da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Goiânia-GO, a partir

de 25 de março de 2020, será das 07 horas às 13 horas, nos dias úteis, de segunda-feira a sexta-feira, em

razão da insuficiência de servidores fora do grupo de risco a que se refere a IN SGP/ME nº 19/2020.

2. Somente serão atendidos os serviços essenciais, definidos no artigo 1º da Portaria RFB nº 543, de 20 de

março de 2020, mediante prévio agendamento.

3. Os serviços previamente agendados em cada senha serão relacionados a um único contribuinte, não

sendo permitidos acréscimos de novos serviços, do mesmo ou de outro contribuinte.

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2040-20-me-serf.htm


PORTARIAS

• Portaria nº 555, de 23.03.2020
1. Fica prorrogada, por 90 (noventa) dias, a validade das Certidões Negativas de Débitos relativos a

Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND) 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 desta Portaria Conjunta.

2. Ficam mantidas as demais disposições da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2 de outubro de

2014.

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20555-20-me-serf.htm


PORTARIAS

• Portaria nº 139, de 03.04.2020
1. As contribuições previdenciárias de que trata o art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, devidas

pelas empresas a que se refere o inciso I do caput e o parágrafo único do art. 15 da Lei nº 8.212, de

1991, e a contribuição de que trata o art. 24 da Lei nº 8.212, de 1991, devida pelo empregador

doméstico, relativas às competências março e abril de 2020, deverão ser pagas no prazo de

vencimento das contribuições devidas nas competências julho e setembro de 2020, respectivamente.

2. Os prazos de recolhimento da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento

da Seguridade Social - COFINS de que tratam o art. 18 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de

agosto de 2001, o art. 10 da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e o art. 11 da Lei nº 10.833, de 29

de dezembro de 2003, relativas às competências março e abril de 2020, ficam postergadas para os

prazos de vencimento dessas contribuições devidas nas competências julho e setembro de 2020,

respectivamente.

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20139-me.htm
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RESOLUÇÕES

• Resolução nº 17, de 17.03.2020
1. Fica alterada para zero por cento, até o dia 30

de setembro de 2020, a alíquota ad valorem do

Imposto de Importação das mercadorias

classificadas nos códigos da Nomenclatura

Comum do Mercosul - NCM listados no Anexo I

desta Resolução.

2. Fica excluído o código 4015.19.00 da

Nomenclatura Comum do Mercosul do anexo

da Resolução no98 da Câmara de Comércio

Exterior, de 07 de dezembro de 2018.

3. Os órgãos e entidades da Administração

Pública Federal que exerçam atividades de

licenciamento, controle ou fiscalização de

importações das mercadorias compreendidas

no anexo desta Resolução deverão adotar

tratamento prioritário para a liberação dessas

mercadorias.

NCM Descrição

2207.20.19 Ex 001 - Álcool etílico com um teor alcoólico, em volume, igual ou superior a 70 % vol, impróprios para consumo humano

2934.99.34 Ácidos nucleicos e seus sais

3808.94.19 Ex 001 - Outros desinfetantes em formas ou embalagens exclusivamente para uso direto em aplicações domissanitárias

3808.94.29 Ex 001 - Gel antisséptico, à base de álcool etílico 70%, contendo, entre outros, umectantes, espessante e regulador de pH, próprio para higienização das mãos

3926.20.00 Ex 001 - Vestuário e seus acessórios de proteção, de plástico

Ex 002 - Luvas de proteção, de plástico

3926.90.40 Artigos de laboratório ou de farmácia

3926.90.90 Ex 001 - Presilha plástica para máscara de proteção individual, própria para prender o tirante de fixação na cabeça do usuário

Ex 002 - Clip nasal plástico, próprio para máscara de proteção individual

Ex 003 - Máscaras de proteção, de plástico

Ex 004 - Almofadas de plástico de espuma, com correias de velcro, protetores de braço integrados e apoio de cabeça, correias para o corpo, lençóis de elevação, apertos de mão e máscaras faciais, 

dos tipos utilizados para posicionamento de pacientes durante procedimentos médicos

Ex 005 - Cortinas estéreis de uso único e coberturas de plástico, do tipo usado para proteger o campo estéril nas salas cirúrgicas

Ex 006 - Decantadores estéreis de plásticos de poliestireno, cada um dos tipos utilizados para transferir produtos assépticos ou medicamentos de ou para sacos, frascos ou recipientes de vidro 

estéreis

Ex 007 - Recipientes de plástico moldado, com presilhas para reter os fios-guia durante procedimentos cirúrgicos

Ex 008 - Artigos de uso cirúrgico, de plástico

4015.11.00 Para cirurgia

4015.19.00 -- Outras

5601.22.99 Outros

6210.10.00 Ex 001 - Vestuário de proteção de falso tecido, mesmo impregnado, revestido, recoberto ou estratificado, com tecidos

6210.20.00
Ex 001 - Capas, casacos e artigos semelhantes de proteção, de uso masculino, de tecidos impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados, com plástico ou com outras matérias, ou de tecidos 

com borracha

6210.30.00
Ex 001 - Capas, casacos e artigos semelhante de proteção, de uso feminino, de tecidos impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados, com plástico ou com outras matérias, ou de tecidos 

com borracha

6210.40.00 Ex 001 - Outro vestuário de uso masculino, de tecidos impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados, com plástico ou com outras matérias, ou de tecidos com borracha

6210.50.00 Ex 001 - Outro vestuário de uso feminino, de tecidos impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados, com plástico ou com outras matérias, ou de tecidos com borracha

6307.90.10 Ex 001 - Máscaras de proteção, máscaras cirúrgicas, toucas de proteção, capas descartáveis, material hospitalar descartável, protetores de pés (propé), de falso tecido

6307.90.90 Ex 001 - Compressas frias que consistem em compressas frias de reação química endotérmica de uso único, instantâneas, combinadas com um revestimento externo de têxteis

Ex 002 - Compressas oculares, cada uma consistindo de uma capa de tecido cheia de contas de sílica ou gel, com ou sem uma tira de velcro

Ex 003 - Máscaras faciais de uso único, de tecidos

Ex 004 - Almofadas de gel de matérias têxteis, cada uma com mangas de tecido removível, na forma de corações, círculos ou quadrantes

Ex 005 - Embalagens a quente de material têxtil de uso único (reação química exotérmica)

Ex 006 - Esponjas de laparotomia de algodão

Ex 007 - Correias de segurança ou de proteção do paciente de materiais têxteis, com prendedores de gancho e laço ou trava de escada

Ex 008 - Mangas de manguito de pressão única de material têxtil

Ex 009 - Esponjas de gaze tecida de algodão em tamanhos quadrados ou retangulares

Ex 010 - Almofadas de gel de matérias têxteis, cada uma com mangas de tecido removível, na forma de corações, círculos ou quadrantes

6505.00.22 De fibras sintéticas ou artificiais

7326.20.00 Ex 001 - Clip nasal e grampos metálicos em ferro ou aço, próprio para máscara de proteção individual

9004.90.20 Óculos de segurança

9004.90.90 Ex 001 - Viseiras de segurança

9018.39.22 Cateteres de poli(cloreto de vinila), para embolectomia arterial

9018.39.23 Cateteres de poli(cloreto de vinila), para termodiluição

9018.39.24 Cateteres intravenosos periféricos, de poliuretano ou de copolímero de etileno-tetrafluoretileno (ETFE)

9018.39.91 Artigo para fístula arteriovenosa, composto de agulha, base de fixação tipo borboleta, tubo plástico com conector e obturador

9018.39.99 Ex 001 - Tubo laríngeo, de plástico, próprio para procedimentos anestésicos ou cirúrgicos de rotina, com ventilação espontânea e/ou controlada

9018.90.10 Para transfusão de sangue ou infusão intravenosa

9019.20.10 De oxigenoterapia

9019.20.30 Respiratórios de reanimação

9019.20.40 Respiradores automáticos (pulmões de aço)

9020.00.10 Máscaras contra gases

9020.00.90 Outros

9025.11.10 Termômetros clínicos

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/RES-17-20-ME-CAMEX.htm


RESOLUÇÕES

• Resolução nº 152, de 18.03.2020

1. Prorroga o prazo para pagamento dos tributos federais no âmbito do Simples Nacional.

2. Revogado pela Resolução CGSN nº 154, de 03.04.2020.
Art. 1º Em função dos impactos da pandemia da Covid-19, as datas de vencimento dos tributos apurados no âmbito do 

Simples Nacional ficam prorrogadas da seguinte forma:

I - quanto aos tributos de que tratam os incisos I a VI do caput do art. 13 e as alíneas "a", "b" e "c" do inciso V do § 3º do 

art. 18-A, ambos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006:

a) o Período de Apuração março de 2020, com vencimento original em 20 de abril de 2020, vencerá em 20 de outubro 

de 2020;

b) o Período de Apuração abril de 2020, com vencimento original em 20 de maio de 2020, vencerá em 20 de novembro 

de 2020; e

c) o Período de Apuração maio de 2020, com vencimento original em 22 de junho de 2020, vencerá em 21 de dezembro 

de 2020;

II - quanto aos tributos de que tratam os incisos VII e VIII do caput do art. 13 da Lei Complementar nº 123, de 2006:

a) o Período de Apuração março de 2020, com vencimento original em 20 de abril de 2020, vencerá em 20 de julho de 

2020;

b) o Período de Apuração abril de 2020, com vencimento original em 20 de maio de 2020, vencerá em 20 de agosto de 

2020; e

c) o Período de Apuração maio de 2020, com vencimento original em 22 de junho de 2020, vencerá em 21 de setembro 

de 2020.

Parágrafo único. As prorrogações de prazo a que se referem os incisos I e II do caput não implicam direito à restituição 

ou compensação de quantias eventualmente já recolhidas.

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/Resolucao%20n%C2%BA%20152-ME_SEF.htm
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=108368#2114637


RESOLUÇÕES

• Resolução nº 22, de 25.03.2020
1. Concede redução temporária, para zero

porcento, da alíquota do Imposto de

Importação ao amparo do artigo 50, alínea d,

do Tratado de Montevidéu de 1980,

internalizado pelo Decreto Legislativo nº 66, de

16 de novembro de 1981, tendo por objetivo

facilitar o combate à pandemia do Corona

Vírus / Covid-19.

2. O Anexo Único da Resolução No 17, do Comitê

Executivo de Gestão da Câmara de Comércio

Exterior, de 17 de março de 2020, fica acrescido

dos itens relacionados no Anexo Único desta

Resolução.

NCM Descrição

2207.10.90 Ex 001 - Solução de álcool etílico não desnaturado, contendo, em volume, 80% ou mais de álcool etílico

2208.90.00 Ex 001 - Solução de álcool etílico não desnaturado, contendo, em volume, 75% de álcool etílico

2501.00.90 Ex 001 - Cloreto de sódio puro

2804.40.00 Ex 001 - Oxigênio medicinal

2811.21.00 Ex 001 - Dióxido de carbono medicinal

2811.29.90 Ex 001 - Óxido nitroso medicinal

2836.50.00 - Carbonato de cálcio

2847.00.00 Peróxido de hidrogênio (água oxigenada), mesmo solidificado com ureia.

2853.90.90 Ex 001 - Ar comprimido medicinal

2915.90.41 Ácido láurico

2933.49.90

Ex 001 - Cloroquina

Ex 002 - Difosfato de cloroquina

Ex 003- Dicloridrato de cloroquina

Ex 004 - Sulfato de hidroxicloroquina

2941.90.59 Ex 001 - Azitromicina

3002.12.29 Ex 001 - Imunoglobulina C (IgC) e Imunoglobulina M (IgM)

3002.12.35 Imunoglobulina G, liofilizada ou em solução

3002.15.90 Ex 029 - Kits de teste para Covid-19, baseados em reações imunológicas

3003.20.29 Ex 001 - Azitromicina

3003.60.00 Ex 001 - Contendo Cloroquina

3003.90.79
Ex 001 - Contendo Difosfato de cloroquina

Ex 002 - Contendo Dicloridrato de cloroquina

3004.20.29 Ex 001 - Azitromicina

3004.60.00 Ex 001 - Contendo Cloroquina

3004.90.69

Ex 043 - Contendo Difosfato de cloroquina

Ex 044 - Contendo Dicloridrato de cloroquina

Ex 045 - Contendo Sulfato de hidroxicloroquina

3004.90.99
Ex 021 - Peróxido de hidrogênio (água oxigenada), acondicionado para uso interno ou externo como medicamento, inclusive como antisséptico para a pele. Apenas coberto aqui se em doses ou embalagens para venda a retalho (inclusive 

diretamente a hospitais) para esse uso

3005.90.12 De copolímeros de ácido glicólico e ácido láctico

3005.90.19 Outros

3005.90.20 Campos cirúrgicos, de falso tecido

3005.90.90 Ex 001 - Pastas, gazes, ligaduras, palitos de algodão e artigos semelhantes, impregnados ou revestidos de substâncias farmacêuticas ou acondicionados em formas ou embalagens para venda a varejo para uso médico

3808.94.29 Ex 002 - Peróxido de hidrogênio (água oxigenada), acondicionado como soluções de limpeza para superfícies ou aparelhos

3822.00.90 Ex 001 - Kits de teste para COVID-19, baseados no teste de ácido nucleico da reação em cadeia da polimerase (PCR)

3906.90.19 Outros (Polímeros acrílicos em formas primárias, Nas formas previstas na Nota 6 a) deste Capítulo, em água)

3906.90.43 Carboxipolimetileno, em pó

4001.10.00 - Látex de borracha natural, mesmo pré-vulcanizado

4818.90.90 Ex 001 – Lencóis de papel

5603.12.40 Ex 001 - Falsos tecidos, mesmo impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados, de polipropileno, com peso superior a 25 g/m², mas não superior a 70 g/m²

5603.13.40 Ex 001 - Falsos tecidos, mesmo impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados, de polipropileno, com peso superior a 70 g/m², mas não superior a 150 g/m²

5603.14.30 Ex 001 - Falsos tecidos, mesmo impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados, de polipropileno, com peso superior a 150 g/m²

6116.10.00 Ex 001 - Luvas de malha de proteção, impregnadas ou cobertas com plástico ou borracha

6216.00.00 Ex 001 - Luvas de proteção têxteis, exceto de malha

7311.00.00 Ex 001 - Para gases medicinais

8419.20.00 - Esterilizadores médico-cirúrgicos ou de laboratório

8514.40.00 Ex 011 - Outros aparelhos para tratamento térmico de matérias por indução ou por perdas dielétricas (Equipamento de RT-PCR)

9018.19.80 Ex 087 - Hemogasômetro, aplicação para análise automática de PH, PCO2 e PO2

9018.31.11 De capacidade inferior ou igual a 2 cm3

9018.31.19 Outras

9018.31.90 Outras

9018.32.12 De aço cromo-níquel, bisel trifacetado e diâmetro exterior igual ou superior a 1,6 mm, do tipo das utilizadas com bolsas de sangue

9018.32.19 Outras

9018.32.20 Para suturas

9018.39.10 Agulhas

9018.39.29 Outros

9018.39.99 Outros

9018.90.99
Ex 010 - Oxigenação por membrana extracorpórea (OMEC)

Ex 011 - Kits de intubação

9019.20.90 Ex 018 - Ventiladores médicos (aparelhos de respiração artificial)

9025.19.90 Ex 005 - Termômetros digitais ou termômetros infravermelhos

9027.80.99 Ex 481 - Instrumentos e aparelhos utilizados em laboratórios clínicos para diagnóstico in vitro

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/RES-22-20-ME-CAMEX.htm


RESOLUÇÕES

• Resolução-RDC nº 366, de 02.04.2020
1. Dispõe sobre a importação de produtos para diagnóstico in vitro de Coronavírus durante a emergência

de saúde pública de importância internacional decorrente do Novo Coronavírus.

2. As importações de produtos para diagnóstico in vitro de Coronavírus poderão ser realizadas por meio

das modalidades de Licenciamento de Importação (SISCOMEX) e Remessa Expressa.

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/res-366-20-ms-anvisa.htm
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INSTRUÇÕES NORMATIVAS

• Instrução Normativa nº 1.931, de 02.04.2020

1. Fica suspensa a eficácia do art. 3º da Portaria RFB nº 2.860, de 25 de outubro de 2017, e do art. 35 da

Instrução Normativa RFB nº 1.548, de 13 de fevereiro de 2015, até 29 de maio de 2020, relativas ao

atendimento da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), em decorrência da emergência

de saúde pública acarretada pelo coronavírus (Covid-19).

2. Serão aceitos documentos em cópia simples ou cópia eletrônica obtida por meio de digitalização para

requisição de serviços perante o atendimento da Receita Federal do Brasil no prazo definido no caput.

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/IN/in1931-20-me-srfb.htm


INSTRUÇÕES NORMATIVAS

• Instrução Normativa nº 1.932, de 03.04.2020
1. Fica prorrogado, em caráter excepcional:

I - a apresentação das Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), de que trata o art. 5º

da Instrução Normativa RFB nº 1.599, de 11 de dezembro de 2015, para o 15º (décimo quinto) dia útil do

mês de julho de 2020, das DCTF originalmente previstas para serem transmitidas até o 15º (décimo quinto)

dia útil dos meses de abril, maio e junho de 2020; e

II - a apresentação das Escriturações Fiscais Digitais da Contribuição para o PIS/Pasep, da Contribuição

para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição Previdenciária sobre a Receita

(EFD-Contribuições), de que trata a Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1 de março de 2012, para o 10º

(décimo) dia útil do mês de julho de 2020, das EFD-Contribuições originalmente previstas para serem

transmitidas até o 10º (décimo) dia útil dos meses de abril, maio e junho de 2020, inclusive nos casos de

extinção, incorporação, fusão e cisão total ou parcial.

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/IN/IN1932-me-serfb.htm
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