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PORTARIA Nº 139/2020 – PRORROGAÇÃO TRIBUTOS 

 
Em complemento ao informativo já enviado, face a complexidade do assunto, estamos novamente 

vinculando o assunto de forma mais detalhada para facilitar a compreensão de todos os nossos leitores. 

 
A Portaria nº 139 de 03/04/2020 do Ministério do Estado da economia, prorroga o recolhimento de tributos 

federais conforme destacamos a seguir: 
 
I – Sobre a folha de pagamento  
 
Este dispositivo legal prorroga o recolhimento do percentual de 20%, exclusivamente, sobre a folha de 

pagamento dos empregados para a Previdência Social.  
Portanto, a folha de pagamento de março e abril, deverão ser recolhidas, respectivamente, no vencimento 

das competências de julho e setembro/2020. Neste caso os 20% ao INSS da folha de março, deverá ser recolhido até o 
dia 20/08/2020 e o referente à folha de abril, até 20/10/2020.  

A referida Portaria não isentou ou prorrogou o recolhimento, que neste caso continuam em vigor,  dos 20% 
sobre a remuneração paga ao contribuinte individual(diretor e/ou autônomo), as retenções dos segurados empregados e 
contribuintes individuais, das alíquotas do Risco Acidente Trabalho – RAT que varia de 1,00% à 3,00%  bem como o 
recolhimento à Terceiros(ex. SESC, SENAC, SESI, SENAI) cujas alíquotas variam entre 3,30% à 5,80% sobre a folha de 
pagamento. 

Em termos práticos, recomenda-se aguardar instruções relativo à elaboração da declaração GFIP e/ou 
DCTFWeb, buscando esclarecimentos de como deverá ocorrer o preenchimento relativo a estas competências com o 
recolhimento prorrogado.   

 
II – PIS e COFINS 
 
Esta Portaria também prorrogou o prazo de vencimento das contribuições para o PIS e para a COFINS. 

Assim, os débitos referentes às competências de abril e maio/2020 serão diferidos para pagamento em agosto e 
outubro/2020. 

 
 

REDUÇÃO DAS ALÍQUOTAS DO SISTEMA “S” 
 

 A Medida Provisória nº 932/2020, reduziu em 50% as alíquotas do Sistema “S” (SESI, SENAI, SENAC, 
SENAR, SESC, SESCOOP, SEST, SENAT, SEBRAE) inclusas no INSS da folha de pagamento, no período de 01/04 a 
30/06/2020. 
 
 

Redução para alíquota zero do Imposto sobre 
Operações Financeiras – IOF  

 
O Decreto nº 10.305/2020, reduziu as alíquotas de IOF para zero, inclusive a alíquota adicional de 0,38%, 

nas operações de crédito, descontos de duplicadas (factoring), empréstimos/financiamentos, contratadas no período entre 
3 de abril de 2020 a 3 de julho de 2020. 
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EFD-CONTRIBUIÇÕES E DCTF  
– PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA 

 
 

A Instrução Normativa RFB nº 1.932/2020, prorrogou o prazo de entrega das obrigações acessórias da 
DCTF e da EFD-Contribuições. 

As Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF originalmente previstas para serem 
transmitidas até o 15º dia útil dos meses de abril, maio e junho de 2020, devem ser remetidas até o 15º dia útil do mês 
de julho de 2020.  

A escrituração digital de PIS e de COFINS, EFD-Contribuições, originalmente previstas para serem 
transmitidas até o 10º dia útil dos meses de abril, maio e junho de 2020, inclusive nos casos de extinção, incorporação, 
fusão e cisão total ou parcial, devem ser entregues até o 10º dia útil do mês de julho de 2020. 

 
 

DEMAIS TRIBUTOS FEDERAIS – POSSIBILIDADE DE 
PRORROGAÇÃO DO PAGAMENTO 

 
 

Apesar da solicitação de diversas entidades de classe e associações, ainda não foi estipulada nenhuma 
medida por parte do Governo Federal, Estaduais e Municipais para a prorrogação, diferimento ou suspensão destes 
tributos. 

Judicialmente, há a possibilidade de solicitação pela aplicação da Portaria MF (Ministério da Fazenda) nº 
12/2012, a qual prevê: “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.” . 

Contudo, conforme o artigo 3º da referida Portaria, a RFB e a PGFN devem expedir, nos limites de suas 
competências, os atos necessários para a implementação desta disposição, inclusive a definição dos municípios a que 
se refere o art. 1º da Portaria. Estes atos, não foram expedidos pela RFB, e por isso, não há prorrogação mandatória. A 
PGFN já efetuou a prorrogação dos débitos regulados conforme Portarias nº 7.280/2020 e 7.281/2020. 
 
 
 

À disposição. 
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