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INFORMATIVO ESPECIAL – TRIBUTOS FEDERAIS  

 

 

Em decorrência da Pandemia de Corona Vírus (COVID-19), foram publicados diversos atos no 
âmbito dos tributos federais, a saber: 

 
I     –  Governo reduz a zero as alíquotas de IPI incidentes sobre produtos médicos essenciais no 

tratamento do COVID-19 (Decreto nº 10.285, de 20 de março de 2020) 
 
 O Decreto nº 10.285, publicado em 20.03.2020, determinou a redução, à alíquota zero, da 

incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) sobre produtos de uso médico e 
hospitalar para o combate do COVID-19. A relação dos produtos consta na tabela do Decreto, e 
envolve materiais essenciais à área da saúde como luvas, máscaras, álcool, desinfetantes, etc. 

 
O benefício é temporário e está vigente até 1º de outubro de 2020. 

 
II    –  Governo prorroga o prazo para pagamento de tributos federais no âmbito do SIMPLES 

NACIONAL – SN (Resolução nº 152, de 18 de março de 2020) 
  
 A Resolução nº 152, de 18 de março de 2020, prorrogou a data de vencimento dos tributos federais 

devidos no âmbito do Simples Nacional da seguinte maneira:  
 

a) o Período de Apuração Março de 2020, com vencimento original em 20 de abril de 2020, fica 
com vencimento para 20 de outubro de 2020;  

b) o Período de Apuração Abril de 2020, com vencimento original em 20 de maio de 2020, fica 
com vencimento para 20 de novembro de 2020; e  

c) o Período de Apuração Maio de 2020, com vencimento original em 22 de junho de 2020, fica 
com vencimento para 21 de dezembro de 2020. 

 
 A prorrogação do prazo não implica direito à restituição de quantias eventualmente já recolhidas. 
 
III   –  CARF suspende sessões de julgamento em abril e a prática de atos processuais  (Portaria 

nº 8.112, de 20 de março de 2020) 
 
 A Presidente do CARF, Adriana Gomes Rêgo, determinou a suspensão, até 30 de abril de 2020, 

dos prazos para a prática de atos processuais no âmbito do CARF, bem como as sessões de 
julgamento do Conselho durante o mesmo período. 

 
 A Portaria nº 8.112, de 20 de março de 2020, menciona que a suspensão também abrange o prazo 

para caracterização da intimação ficta do Procurador da Fazenda Nacional, mas não se pronuncia 
quanto à suspensão do prazo para intimação do contribuinte. 

 
 

 
 

I N F O R M A T I V O  
 



 
IV  –  Receita Federal suspende temporariamente prazo de atos processuais e administrativos 

(Portaria RFB nº 543, de 20 de março de 2020)  
 
 A Receita Federal do Brasil, por meio da Portaria nº 543, de 20 de março de 2020, reduziu o 

atendimento ao público nas unidades e estabeleceu a suspensão do prazo para a prática de atos 
processuais e procedimentos administrativos, como medida de proteção para o enfrentamento da 
emergência da saúde pública decorrente do COVID-19.O atendimento nas unidades ficará restrito 
até 29 de maio de 2020.  

 
 Além disso, a Portaria também determinou a suspensão dos atos processuais e administrativos 

pelo mesmo período. A redação não é clara quanto à suspensão dos prazos de recurso e defesa 
no âmbito da Receita Federal, mas prevê expressamente que estão suspensos alguns 
procedimentos específicos, como:  

 
a) Emissão eletrônica automatizada de aviso de cobrança e intimação para pagamento de 

tributos;  
b) Notificação de lançamento da malha fiscal da pessoa física;  
c) Procedimento de exclusão de contribuinte de parcelamento por inadimplência de parcelas;  
d) Registro de pendência de regularização no Cadastro Nacional da Pessoa Física (CPF) 

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

de declaração e;  
f) Emissão eletrônica de despachos decisórios com análise de mérito em Pedidos de Restituição, 

Ressarcimento e Reembolso, e Declarações de Compensação.  
 
 Ressalta-se que não estão suspensos os prazos de contagem de decadência e prescrição em 

âmbito tributário, além de procedimentos relativos à verificação da origem dos recursos aplicados 
em operações de comércio exterior e combate à interposição fraudulenta de pessoas. 

 
 A Portaria nº 543, de 20 de março de 2020, está vigente até o dia 29 de maio de 2020, podendo 

ser prorrogada enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública decorrente do 
COVID-19. 
 

V   –  Prorrogação do prazo de 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), em decorrência da pandemia relacionada ao coronavírus (COVID-19) (Portaria 
Conjunta RFB/PGFN nº 555, de 23 de março de 2020) 

 
 Prorrogada, por 90 (noventa) dias, a validade das certidões negativas (CND) e certidões positivas 

com efeitos de negativa (CPEND) no âmbito da RFB e da PGFN, válidas em 23.03.2020. 
 
 

Qualquer dúvida ou esclarecimento queira entrar em contato. 

 

À disposição. 

 
Maria Neli de Amorim Teixeira 
Fernanda de Oliveira Souza  


