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INTRODUÇÃO

Considerando os avanços dos casos de COVID-19 no País, e ainda a paralisação substancial das atividades empresárias determinada pelo
Governo que acarretará grande impacto financeiro ao setor produtivo e à economia como um todo, servimo-nos do presente para, abaixo,
esclarecer determinadas situações jurídicas que poderão auxiliá-los na condução menos onerosa possível dos seus negócios.

A LDG ADVOGADOS, certa da grande relevância que a ciência jurídica terá para não apenas minimizar de forma imediata os efeitos do COVID-
19 na retenção da crise econômico-financeira, mas igualmente para sanar tais efeitos após o restabelecimento das atividades empresariais,
disponibiliza de forma irrestrita sua equipe para que, juntos, possamos atravessar esse momento de crise, fortificando, ao final, as parcerias
mantidas com nossos clientes, parceiros e amigos.



PRINCIPAIS ASSUNTOS

FISCAL / TRIBUTÁRIO

Transação;

Suspensão nonagesimal de prazos e medidas;

Medidas diversas;

Suspensão de atendimentos e outros prazos;

Novos vencimentos de tributos;

CONTRATUAL

Revisão de contratos

TRABALHISTA

Medidas da MP n. 927/2020

Redução salarial

Cautelas



FISCAL / TRIBUTÁRIO

Em âmbito FEDERAL, veremos as principais medidas do governo:

✓ TRANSAÇÃO – Portaria n. 7.820/2020;

✓ SUSPENSÃO NONAGESIMAL DE PRAZOS E MEDIDAS – Portaria n. 7.821/2020;

✓ MEDIDAS DIVERSAS – Portaria n. 103/2020;

✓ SUSPENSÃO DE ATENDIMENTOS E OUTROS PRAZOS – Portaria n. 543/2020; e

✓ NOVOS VENCIMENTOS DE TRIBUTOS – Resolução n. 152/2020;

Em âmbito ESTADUAL e MUNICIPAL, não há nenhuma medida concreta.

Havendo novidades, atualizaremos.



TRANSAÇÃO
(Portaria n. 7.820/2020)

• OBJETIVO: estabelece as condições para quitação da dívida ativa da União por meio de transação extraordinária (semelhante a um acordo);

• CONDIÇÕES DA TRANSAÇÃO:

✓ Pagamento de entrada correspondente a 1% do valor total dos débitos a serem transacionados, divididos em até 3 parcelas iguais e sucessivas;

✓ Parcelamento do restante em até 81 meses, sendo em até 97 meses na hipótese de contribuinte pessoa natural, empresário individual, microempresa ou
empresa de pequeno porte (para as contribuições previdenciárias e do trabalhador, o prazo é de 57 meses);

✓ 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;

✓ Caso haja parcelamento existente, deve desistir e ao aderia o novo dar entrada de 2% do valor consolidado do anterior.

• COMO ADERIR: exclusivamente através do acesso à plataforma REGULARIZE da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Se os débitos forem objeto de discussão
judicial a adesão fica sujeita à apresentação de cópia do requerimento de desistência definitiva e irretratável de medidas judiciais relativas aos créditos que se quer
transacionar.

• GARANTIAS PREEXISTENTES: manutenção automática de qualquer garantia prestada em qualquer medida judicial ou administrativa preexistente sobre o débito.

• PRAZO P/ ADESÃO: até 25 de março de 2020.

http://www.regularizepgfn.gov.br/


SUSPENSÃO NONAGESIMAL DE PRAZOS E MEDIDAS
(Portaria n. 7.821/2020)

OBJETIVO: estabelece medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, considerando a classificação de pandemia pela
Organização Mundial de Saúde (OMS), no âmbito da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional;

SUSPENSÃO POR 90 DIAS DE:

1) PROCEDIMENTOS

• prazo para impugnação e recurso de decisão proferida no âmbito do procedimento administrativo de reconhecimento de
responsabilidade – PARR;

• prazo para apresentação de manifestação de inconformidade e recurso contra decisão de exclusão no PERT;

• prazo para oferta antecipada de garantia em execução fiscal; e

• prazo para apresentação e recurso de pedido de revisão de dívida inscrita – PRDI.

2) MEDIDAS

• protesto de certidão de dívida ativa;

• instauração de novos procedimentos administrativos de reconhecimento de responsabilidade – PARR; e

• procedimento de exclusão de contribuintes de parcelamentos administrados pela PGFN por inadimplência de parcelas



MEDIDAS DIVERSAS
(Portaria n. 103/2020)

OBJETIVO: 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), e dá outras providências;

MEDIDAS AUTORIZADAS:

✓ prazos de defesa dos contribuintes nos processos administrativos de cobrança de dívida ativa da União;

✓ encaminhamento de certidões de dívida ativa para protesto extrajudicial;

✓ instauração de novos procedimentos de cobrança e responsabilização de contribuintes; e

✓ procedimentos de rescisão de parcelamentos por inadimplência.

✓ Transação – autoriza a PGFN a oferecer proposta de transação mediante pagamento de entrada de no
mínimo 1% do valor da dívida com diferimento de pagamento das demais parcelas por 90 dias.



SUSPENSÃO DE ATENDIMENTOS E OUTROS PRAZOS
(Portaria n. 543/2020)

OBJETIVO: restringir atendimentos presenciais, diante da pandemia do COVID-19, bem como suspender atos, como a emissão eletrônica automática de aviso de cobrança e intimação para pagamento de
tributos, a notificação de lançamento da malha fiscal da pessoa física e a exclusão de contribuinte de parcelamento por inadimplência de parcelas;

SUSPENSÃO DE ATENDIMENTO

O atendimento presencial nas unidades de atendimento da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) ficará restrito, até 29 de maio de 2020, mediante agendamento prévio obrigatório,
aos seguintes serviços:

• Regularização de Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

• cópia de documentos relativos à Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) e à Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF) -
beneficiário;

• parcelamentos e reparcelamentos não disponíveis na internet;

• procuração RFB; e

• protocolo de processos relativos aos serviços de:

a) análise e liberação de certidão de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional;

b) análise e liberação de certidão de regularidade fiscal de imóvel rural;

c) análise e liberação de certidão para averbação de obra de construção civil;

d) retificações de pagamento; e

e) Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).

SUSPENSÃO DE PRAZOS

Ficam suspensos os prazos para prática de atos processuais no âmbito da Receita Federal do Brasil, dos seguintes procedimentos administrativos

• emissão eletrônica automatizada de aviso de cobrança e intimação para pagamento de tributos;

• notificação de lançamento da malha fiscal da pessoa física;

• procedimento de exclusão de contribuinte de parcelamento por inadimplência de parcelas;

• registro de pendência de regularização no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) motivado por ausência de declaração;

• registro de inaptidão no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) motivado por ausência de declaração; e

• emissão eletrônica de despachos decisórios com análise de mérito em Pedidos de Restituição, Ressarcimento e Reembolso, e Declarações de Compensação



NOVOS VENCIMENTOS DE TRIBUTOS
(Resolução n. 152/2020)

OBJETIVO: postergar o recolhimento dos tributos;

• IRPJ – Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica;

• IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados;

• CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido;

• COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social;

• PIS/Pasep;

• CPP – Contribuição Patronal Previdenciária.

NOVOS VENCIMENTOS:

• apuração de março – 20 de outubro;

• apuração de abril – 20 de novembro; e

• apuração de maio – 20 de dezembro.



OUTRAS CONSIDERAÇÕES

Além das medidas já abordadas, também fora determinada:

• Redução de 50% das contribuições do Sistema S (SENAI, SESI, SESC, SENAC) por 3 meses;

• Redução a zero das alíquotas de importação para produtos de uso médico-hospitalar até o fim do ano;

• Desoneração temporária de IPI para bens importados listados que sejam necessários ao combate do COVID-19;

• Desoneração temporária de IPI para bens produzidos internamente que sejam necessários ao combate do COVID-19;

• Destinação do saldo do fundo do DPVAT de R$ 4,5 bilhões para o SUS;

• Redução a zero das alíquotas de importação para produtos de uso médico e hospitalar;

• Liberação de R$ 5 bilhões de crédito do PROGER / FAT para Micro e Pequena Empresas;

• Simplificação das exigências para contratação de crédito e dispensa de Certidão Negativa de Débitos e Tributos Federais para renegociação de crédito;

• Facilitação do desembaraço aduaneiro de insumos e matérias primas importadas antes do desembarque.

No âmbito do Estado de São Paulo temos notícia, ainda não confirmada, de que também serão suspensos por 90 dias o protesto de débitos fiscais relativos aos tributos estaduais no Estado
de São Paulo (IPVA e ICMS).

Outros Estados da Federação, devem adotar a mesma postura, mas ainda não há Portarias, Decretos ou outros instrumentos normativos prevendo a suspensão das medidas de cobrança.

É importante que fique claro que ainda não há previsão legal sobre possível prorrogação dos vencimentos de tributos sejam eles integrantes da esfera Federal (com exceção ao Regime
do Simples Nacional e aos da Resolução n. 152/2020), Estadual ou Municipal.

Diante disso, a LDG Advogados permanecerá atenta aos novos desdobramentos fiscais, acerca de eventual prorrogação de vencimentos ou, até mesmo, isenção de multas e juros em razão
da crise deflagrada pelo Coronavírus – COVID-19



CONTRATUAL

REVISÃO DE CONTRATOS

Em relações obrigacionais contratadas (ex.: fornecimento, bancos, confissão de dívida, etc.),

a superveniência de fatos não praticado por nenhuma das partes e que,

desde que imprevistos ou extraordinários,

gerarem real desequilíbrio contratual

autoriza a REVISÃO DO CONTRATO,

seja pela via amigável seja pela judicial.

Recomendação

Caso você esteja diante da possibilidade da revisão contratual (cumprimento 04 requisitos), orientamos que a tentativa seja feita inicialmente pela via
amigável, expondo toda a situação e a intenção em manter o ajuste, desde que seja factível no momento de crise.

Somente se houver negativa da outra parte recomendamos a revisão do contrato pela via judicial.



TRABALHISTA

Medida Provisória n. 927/2020

MEDIDAS DA MP n. 927/2020

As medidas valerão apenas durante o período de calamidade pública. São elas:

I – Teletrabalho (home office);

II – Antecipação de férias individuais;

III – Concessão de férias coletivas;

IV – Aproveitamento e a antecipação de feriados;

V – Banco de horas;

VI – Suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho; e

VII – Diferimento do recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço- FGTS.

VIGÊNCIA DAS MEDIDAS: entram em vigor com 30 dias de antecedência à data de 22 de março de 2020, perdurando até o término do estado de calamidade.

MEDIDAS NÃO DISPOSTAS NA MP n. 027/2020

A MP não dispões sobre a redução salarial em caso fortuito/força maior, mas a redução é possível, desde que temporária, com participação do respectivo sindicato e mediante
acordo ou convenção coletiva.



TELETRABALHO

No período em que perdurar a calamidade pública, poderá ser alterado o contrato de trabalho presencial para o teletrabalho, o trabalho remoto ou outro tipo de trabalho a distância e
determinar o retorno ao regime de trabalho presencial, independentemente da existência de acordos individuais ou coletivos, dispensado o registro prévio da alteração no contrato individual
de trabalho.

• Considera-se teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho a distância a prestação de serviços preponderante ou totalmente fora das dependências do empregador, com a utilização de
tecnologias da informação e comunicação, nos termos do artigo 62, III da CLT.

• Neste período, ficam excluídos de regime de controle de horário e horas extras.

• A instituição do teletrabalho ou do trabalho remoto deve ser feita através de notificação ao empregado por escrito (pode ser eletrônico), com antecedência mínima de 48hs.

• Aquisição, manutenção e fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do teletrabalho e o reembolso de despesas arcadas pelo
empregado devem ter previsão em contrato escrito.

• Na hipótese de o empregado não possuir os equipamentos tecnológicos e a infraestrutura necessária e adequada à prestação do teletrabalho, do trabalho remoto ou do trabalho a
distância, o empregador poderá fornecer os equipamentos em regime de comodato e pagar por serviços de infraestrutura, que não caracterizarão verba de natureza salarial.

• Na impossibilidade do oferecimento pelo empregador de equipamentos ao empregado, o período da jornada normal de trabalho será computado como tempo de trabalho à disposição do
empregador.

• O tempo de uso de aplicativos e programas de comunicação fora da jornada de trabalho normal do empregado não constitui tempo à disposição, regime de prontidão ou de sobreaviso,
exceto se houver previsão em acordo individual ou coletivo



ANTECIPAÇÃO DAS FÉRIAS INDIVIDUAIS

Durante a calamidade pública, a empresa a seu critério poderá conceder férias antecipadas ao empregado, desde que seguindo os seguintes requisitos:

• Informar o funcionário por escrito ou por meio eletrônico, com a indicação do período a ser gozado pelo empregado, com 48h de antecedências.

• Período não pode ser inferior a 5 dias.

• Podem ser concedidas sem que o período aquisitivo tenha transcorrido.

• Empregado e empregador poderão negociar a antecipação de períodos futuros de férias, mediante acordo individual escrito.

• Trabalhadores em grupo de risco do COVID-19 terão prioridade na concessão das férias.

• O terço constitucional pode ser pago após a sua concessão, até a data do pagamento do 13º salário.



FÉRIAS COLETIVAS

As empresas poderão conceder férias coletivas:

• É necessário notificar o conjunto de empregados afetados com antecedência de 48hs.

• Não se aplica o limite máximo de períodos anuais e o limite mínimo de dias corridos previstos na
Consolidação das Leis do Trabalho (artigo 139, § 1º da CLT).

• Desnecessária a comunicação prévia do Ministério da Economia e a comunicação aos sindicatos
representativos da categoria profissional.



ANTECIPAÇÃO DE FERIADOS

Fica autorizada a antecipação do gozo de feriados não religiosos federais, estaduais, distritais e
municipais:

• É necessário notificar, por escrito ou por meio eletrônico, o conjunto de empregados beneficiados com
antecedência de 48hs, indicando expressamente os feriados abrangidos.

• Os feriados a que se refere o caput poderão ser utilizados para compensação do saldo em banco de
horas.

• O aproveitamento de feriados religiosos dependerá de concordância do empregado, mediante
manifestação em acordo individual escrito



BANCO DE HORAS

Passa a ser possível a interrupção das atividades com a compensação de jornada de trabalho, com a
instituição de BANCO DE HORAS:

• Necessário ser instituído por meio de acordo coletivo ou individual formal, para a compensação no
prazo de até dezoito meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública.

• A compensação de tempo para recuperação do período interrompido poderá ser feita mediante
prorrogação de jornada em até duas horas, que não podendo exceder dez horas diárias

• A compensação do saldo de horas poderá ser determinada pelo empregador independentemente de
convenção coletiva ou acordo individual ou coletivo



AGILIDADE NAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS DE 
PRESERVAÇÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

Ficam suspensas a realização dos exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares, exceto dos exames demissionais, salvo neste
último caso, o empregado tenha realizado exame médico periódico há menos de cento e oitenta dias.

Os exames que deixarem de ser realizados deverão ser efetivados no prazo de sessenta dias, contado da data de encerramento do estado de
calamidade pública.

Na hipótese de o médico coordenador de programa de controle médico e saúde ocupacional considerar que a prorrogação representa risco
para a saúde do empregado, o médico indicará ao empregador a necessidade de sua realização.

Ficam também suspensos a obrigatoriedade de realização de treinamentos periódicos e eventuais dos atuais empregados, previstos em
normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho, pelo prazo que durar o estado de calamidade pública, os quais deverão ocorrer
no prazo de noventa dias, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública



PRORROGAÇÃO DE PAGAMENTO DO FGTS

O recolhimento do FGTS das competências de março, abril e maio de 2020 poderão ser realizados de forma parcelada, sem a incidência da
atualização, da multa e dos encargos previstos no art. 22 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, com pagamento em até seis parcelas, com o
primeiro vencimento para até o sétimo dia de cada mês, iniciando-se à partir de julho de 2020.

Para tanto, o Empregador fica obrigado a:

a) Declarar as informações, até 20 de junho de 2020, nos termos do disposto no inciso IV do caput do art. 32 da Lei nº 8.212, de
24 de julho de 1991, e no Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999.

b) As informações prestadas constituirão declaração e reconhecimento dos créditos delas decorrentes, caracterizarão confissão de
débito e constituirão instrumento hábil e suficiente para a cobrança do crédito de FGTS;

c) Os valores não declarados, nos termos do disposto neste parágrafo, serão considerados em atraso, e obrigarão o pagamento integral da
multa e dos encargos devidos nos termos do disposto no art. 22 da Lei nº 8.036, de 1990



CAUTELAS

CASOS SUSPEITOS

Colaboradores que apresentem sintomas devem buscar orientação médica.

O aumento de faltas deve ser inevitável. Assim, o ideal é a orientação dos funcionários e disponibilizar meios de higienização em toda empresa (álcool
gel, lenços umedecidos entre outros)

ISOLAMENTO

Deve ser precedido de uma orientação médica ou de agente da vigilância sanitária e aplica-se ao caso suspeito ou confirmado, sendo caso de falta
justificada ao trabalho.

CASOS CONFIRMADOS

Aos empregados e prestadores de serviços sintomáticos ou que tenham sido recomendados a permanecer em casa, mas que estejam aptos ao
trabalho, se tecnicamente possível, deve ser dada a opção de trabalho em regime de home office.

Àqueles sintomáticos que estejam eventualmente incapacitados para o trabalho, deve-se seguir o regime do auxílio-doença (pagamento de salários por
15 dias e encaminhamento ao INSS).



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para tanto, a equipe da LDG ADVOGADOS se encontra totalmente empenhada e solidária para assessorar seus clientes com a finalidade maior de, não se
esquecendo da solidariedade que toda a cadeia produtiva terá de ter entre si, encontrar uma equação jurídico-econômica pela qual seja possível superar de
forma menos onerosa possível este delicado momento para a economia mundial.

Alguns temas aqui abordados podem sofrer alterações frente à dinâmica dos acontecimentos e necessidade de intervenções do Poder Público.

Ressaltamos a necessidade das empresas e seus funcionários a continuarem com ações necessárias para conter o avanço da Covid-19 (corona vírus), seguindo a
risca as determinações dos órgãos e autoridades de saúde do Brasil, cada atitude de prevenção pode fazer a diferença.

Estamos a disposição para ajudar e esclarecer qualquer assunto.

Unidos somos mais fortes.

LDG ADVOGADOS


