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Considerando o cenário de instabilidade financeira ao empresário

brasileiro causada pelo COVID-19, Governo Federal, Estados e

Municípios vêm tentando criar, diariamente, medidas emergenciais que

auxiliem os contribuintes contra a violência econômica decorrente da

inesperada pandemia.

No âmbito federal, por exemplo, a Procuradoria Geral da Fazenda

Nacional (“PGFN”) já instituiu: (i) programa especial para parcelamento

de débitos tributários (incentivo à transação); (ii) suspendeu e

prorrogou atos de cobrança em curso; e (iii) prorrogou o prazo para

pagamento dos tributos devidos pelos optantes do Simples Nacional.

Nessa linha, a Receita Federal do Brasil (“RFB”) também: (i) suspendeu

os prazos para prática de atos processuais e as medidas para cobrança

de tributos até 29.05.2020; e (ii) restringiu o atendimento presencial; e

(iii) concedeu prorrogação automática da validade das Certidões

Negativas de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida

Ativa da União (CND) e Certidões Positivas com Efeitos de Negativas de

Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da

União (CPEND).

Infelizmente, até o presente momento, não houve qualquer

manifestação a respeito de possível prorrogação do prazo para

recolhimento dos demais tributos federais, tampouco foi publicado ato

estendendo o prazo para cumprimento das obrigações acessórias (por

exemplo, DIRPF – Declaração de Imposto sobre a Renda da Pessoa

Física).

Vejamos a seguir, então, as medidas emergenciais que foram criadas

pelo Governo Federal, de forma sintética e objetiva.
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Por fim, lembramos que o Senado e a Câmara aprovaram o

reconhecimento do estado de calamidade pública no País. Há, portanto,

maior liberdade ao gestor público para adoção de ações emergenciais que

envolvam aumento de gasto público ou renúncia de receitas tributárias,

nos termos do artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Em outras linhas, condições mais benéficas poderão ser concedidas aos

contribuintes, a fim de cumprirem com suas obrigações fiscais – tanto de

recolhimento de tributos quanto de entrega de suas obrigações acessórias.

Além disso, considerando a decretação de estado de calamidade

pública pelo Estado de São Paulo, os contribuintes poderão requerer, via

Mandado de Segurança, a aplicação da Portaria Ministerial (2012), a fim de

suspender os vencimentos dos tributos federais por 90 dias (ou enquanto

durar a pandemia, com fundamento em outras regras e princípios).

A equipe tributária do Leite, Tosto e Barros Advogados permanece

acompanhando os impactos do COVID-19 e está à disposição para auxiliá-

los neste momento de pandemia.
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