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 A palavra crise em chinês, “wēijī”, combina os caracteres das 
palavras “perigo” e “oportunidade”. Contudo, os especialistas no 
idioma chinês sugerem que jī, em wēijī, significa “ponto crucial, críti-
co”, e não “oportunidade”. De qualquer maneira, esta definição da 
palavra crise tem sido muito utilizada em palestras e discursos moti-
vacionais e se mostra relevante diante da crise atual que estamos 
vivenciando. A maneira como os chineses têm conseguido inovar 
para superar as adversidades deve ser observada, servindo de exem-
plo para todos nós.
 Porter Erisman trabalhava como VP no Alibaba, um grupo de 
empresas de tecnologia com sede em Hangzhou, China. Ele conta 
que em 2003, sua equipe precisou ser isolada em quarentena, por 
suspeitas de estarem contaminadas com o vírus SARS. Naquela 
época, a cidade de Hangzhou foi o epicentro da epidemia do vírus 
SARS na China. Ao invés de ficarem paralisados e em pânico, a 
equipe do Alibaba não só conseguiu sobreviver, como saiu fortaleci-
da depois da crise do SARS. Mesmo com os profissionais trabalhan-
do em home office, a liderança da empresa conseguiu enxergar as 
oportunidades. Como as pessoas precisavam de coisas não podiam 
sair de casa para comprar, em 10 de Maio de 2003, eles identificaram 
como solucionar este problema, lançando uma nova plataforma de 
e-commerce chamada Taobao. Atualmente o Taobao é o maior site 
de e-commerce do mundo.
 Durante o início desta crise atual do Coronavírus, vimos como 
os chineses conseguiram realizar a construção de dois hospitais, com 
mil leitos cada, em apenas dez dias. Isso só foi possível por conta do 
processo   inovador  de  construção,  em  que  cada  parte  do  edifício   é 
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pré-fabricada separadamente e depois montada no local, minimizan-
do o tempo para finalização das obras. Já no campo da inovação na 
medicina, o Alibaba desenvolveu um algoritmo de inteligência artifi-
cial, capaz de diagnosticar os casos de Coronavírus com 96% de as-
sertividade analisando exames de tomografia. O processamento 
deste algoritmo dura 20 segundos para dar um diagnóstico, já um 
médico demora pelo menos 20 minutos para analisar os exames e 
ter uma avaliação menos assertiva.
 Outra área que teve uma grande evolução foi a educação, apoia-
da pelas ferramentas de videoconferência. Plataformas como 
WeChat Work, WeLink   (Huawei),   DingTalk   (Alibaba)   e   Cotovia 
(ByteDance), entre outras, tiveram que ampliar a capacidade de par-
ticipantes online para permitir que a educação não parasse, mesmo 
com o isolamento de professores e alunos. Milhares de alunos e pro-
fessores descobriram como usar a internet para realizar suas aulas 
online e continuarem estudando.
 Aqui no Brasil, muitas empresas se recusavam a adotar o home 
office, pois não achavam que este tipo de trabalho poderia ser produ-
tivo. De um dia para o outro, estas empresas se viram obrigadas a 
implantar o home office, por causa das medidas para evitar a propa-
gação do vírus. Muitas pessoas criticavam também as relações de 
trabalho dos entregadores da chamada “gig economy”. Porém, 
nesta época de isolamento estão usando os aplicativos de entrega 
para comprar comida sem sair de casa.
 A reflexão que devemos fazer neste momento é a seguinte, será 
que ao invés de apenas reclamarmos, não poderíamos tentar achar 
soluções para as   causas   das 
reclamações?Ainda  não sabe-
mos quanto tempo  esta  crise 
irá durar, nem quais  serão  os 
seus impactos.  Mas  acredita-
mos que serão   os  empreen-
dedores  que  nos  ajudarão  a 
superá-la, encarando  os  peri-
gos e enxergando as oportuni-
dades para solucionar os proble-
mas que estamos por enfrentar.

5



 A pandemia causada pelo 
coronavírus (COVID-19) já mos-
trou que vai multo além de uma 
mera questão de saúde pública, 
provocando incertezas e dissemi-
nando previsões catastróficas 
para a economia não só brasileira 
como também em âmbito global. 
E se este novo cenário tem provo-
cado drásticas mudanças na 
forma de atuação e na organi-
zação das empresas mais tradi-
cionais, para as startups isso não 
deve ser diferente.
 Como acontece natural-
mente em cenários de grandes 
mudanças, surgem também 
grandes oportunidades de desen-
volvimento de soluções para os 
novos desafios que se apresen-
tam. E em uma situação como 
esta que estamos vivendo, na 
qual a tecnologia se torna um 
meio indispensável para lidar com 
a necessidade vital de isolamento 
social, as startups, que tem a tec-
nologia e a inovação em seu DNA, 
estão um passo à frente das em-
presas mais tradicionais. Já fala-
mos um  pouco  sobre  isso,  mas 

agora o que propomos é uma re-
flexão sobre as dificuldades e de-
safios que estão por vir.
Transferir os colaboradores da 
empresa para o sistema home 
office é uma medida muito fácil 
para a grande maioria das startups, 
ainda que a necessidade de 
mudar o modelo de gestão à 
distância desta equipe possa 
estar tirando o sono de alguns 
CEOs. O uso de ferramentas de 
videoconferência (Hangout, 
Zoom, Whereby, Skype, etc.), que 
para muitas pessoas e empresas 
tradicionais tem demandado um 
novo e difícil aprendizado, já é 
algo natural no mundo das startups. 
Mas os desafios que estão por vir 
são muito maiores do que estes.  
Sem    a     intenção    de    fazer 
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um exercício de “futurologia”, nem tampouco prescrever a “receita do 
sucesso”, o que queremos é propor uma reflexão sobre o que as startups 
podem esperar, nos próximos tempos, e apontar alguns pontos de 
atenção essenciais para que essa crise seja superada.
 O primeiro e mais importante recado foi dado já no início do mês de 
Março por, nada mais nada menos, do que a Sequoia Capital, uma das 
maiores empresas de capital de risco de todo o mundo. O fundo que 
ajudou a erguer o Vale do Silício, tendo investido em mais de 250 empre-
sas desde sua fundação, na década de 70, (dentre elas as maiores em-
presas de tecnologia do mundo – Apple, Google, Oracle, PayPal e 
MUITAS outras, e inclusive a NuBank, aqui no Brasil), deixou clara sua 
mensagem: reavaliem todas as estratégias e suposições sobre seu 
negócio.
 Em uma carta endereçada aos fundadores e CEOs das suas investi-
das, a Sequoia chama o coronavírus de “Cisne Negro de 2020”, fazendo 
uma alusão à teoria criada pelo matemático e filósofo Nassim Taleb, que 
faz referência a um evento “fora da curva”, extremamente raro e total-
mente inesperado, que provoca impactos significativos e em larga escala. 
A carta, aliás, lembra outro comunicado (intitulado “R.I.P Good Times” – 
Descansem em Paz, Bons Tempos) também enviado pela Sequoia à sua 
rede em  2008,  em  meio  à  Crise  Econômica  Global  que  provocou   o  
colapso de diversas empresas em todo o mundo.
 Mas voltando ao alerta feito pela Sequoia, quando se fala em reava-
liar toda a estratégia e os pressupostos sobre os quais se funda o negócio, 
alguns aspectos merecem especial atenção em razão das circunstâncias que 
envolvem  a atual crise. 
 O primeiro destaque diz respeito à Captação de Investimentos. 
Muitas startups, hoje, tem toda a sua estratégia de crescimento baseada 
em sucessivos rounds de captação de investimentos, seja uma captação 
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direta, ou mesmo por meio de 
programas de aceleração ou 
inovação aberta promovidos por 
empresas. Esta dinâmica certa-
mente irá mudar. Conforme já 
aconteceu anteriormente (em 
2000, por exemplo, após o “es-
touro da Bolha da Internet”, ou 
em 2009, após a Crise Econômi-
ca Global), as oportunidades de 
financiamento privado, investi-
mentos a fundo perdido e cap-
tação de capital de risco, que es-
tavam tão em alta nos últimos 
tempos, devem ser significativa-
mente  reduzidas.   Assim,  é  im-
prescindível que  as  startups  re-
pensem o seu planejamento de 
crescimento, talvez adiantando 
uma   tendência   que   já   vinha 
ganhando força recentemente, de 
maior foco em lucratividade ao 
invés de crescimento a um custo 
alto.
 Nesta mesma linha, outras 
questões que devem ser revistas, 
e que estão intrinsecamente liga-
das entre si são: Dinheiro Dis-
ponível e Burn Rate. O planeja-
mento financeiro (especialmente 
dos gastos) feito com base no 
dinheiro atualmente  disponível  e 

nas expectativas de entrada de 
recursos nos próximos períodos 
certamente vai ser afetado. É 
lógico que algumas startups que 
fornecem soluções específicas 
para enfrentamento da crise 
devem ter um impacto financeiro 
positivo. No entanto, para os 
demais (grande maioria), o 
cenário não é animador. A Pro-
jeção de Vendas deve igualmente 
ser revista, uma vez que é espe-
rável que os consumidores reve-
jam suas prioridades de gastos e 
investimentos (impactando tanto 
negócios B2B quanto B2C). Em 
função disto, um planejamento 
de custos mais rigoroso e conser-
vador é medida essencial para 
quem quer sobreviver a este 
período de dificuldades.
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 E é natural que como reflexo deste 
novo planejamento financeiro outros 
pontos    delicados   da   operação   das 
startups também seja afetado. Um bom 
exemplo são as verbas destinadas a 
investimento em marketing, uma vez que 
diante das incertezas econômicas e na 
captação de investimentos, os custos de 
aquisição de clientes e seu valor ao longo 
do tempo serão afetados, e, portanto, 
novas expectativas de retorno do investi-
mento em marketing também deverão 
ser levadas em consideração ao analisar 
sua viabilidade das ações. Outro aspecto 
impactado também será o tamanho da 
equipe e, aqui, as decisões e estratégias 
devem ser ponderadas com ainda mais 
responsabilidade, uma vez que a crise 
não afeta apenas a empresa, mas o mer-
cado e a população como um todo, e os 
colaboradores da startup não ficam fora 
desta dinâmica. O momento desafiador 
para todos também é uma ótima opor-
tunidade para melhorar o engajamento, 
senso de pertencimento e o aumento da 
produtividade.
 Ainda não temos plena noção de 
quanto tempo essa crise de saúde pública 
irá durar (e menos ainda os reflexos 
econômicos decorrentes dela), portanto, 
é muito importante que as startups re-
façam seu planejamento dentro de um 
cenário de dificuldades a longo prazo.
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 Mas nossa intenção ao  tra-
zer esses assuntos   à  discussão 
não é assumirmos a   postura  de 
“mensageiros do caos”, pintando 
um cenário sombrio e assustador, 
mas sim fazermos um alerta. Alerta
para que as startups  que pretendem 
continuar resolvendo os problemas do
mundo com suas ideias inovadoras se pre-
parem bem e sobrevivam a mais esse momento 
de dificuldade, que não é o primeiro e certamente não será o último. E 
com isso em mente, encerramos destacando um pensamento trazido 
também pela Sequoia, citando Darwin: “Aqueles que sobrevivem não 
são os mais fortes ou mais inteligentes, mas os mais adaptáveis às mu-
danças”. Vamos nos adaptar.
 Foi pensando em tudo isso que, com a colaboração dos nossos 
parceiros do escritório Trajano Neto e Paciornik Advogados, elabora-
mos o presente material, trazendo algumas dicas às startups e aos em-
presários em geral, focando nos aspectos trabalhistas e tributários, e 
compilando as medidas adotadas pelos governos Federal, Estadual e 
Municipal, nessas áreas, para enfrentamento da crise provocada pela 
pandemia do COVID-19. As medidas adotadas pelo governo não são 
voltadas especificamente às startups, mas muitas delas podem  impac-
tar ou serem aproveitadas por elas, especialmente aquelas direciona-
das a micro e pequenas empresas.
 Esta é a nossa contribuição com todos vocês, para que possam se 
manter informados sem perder muito tempo, focando em seus 
negócios. Ao mesmo tempo, é uma pequena demonstração de que 
sempre estaremos ao seu lado para enfrentarmos e vencermos quais-
quer dificuldades que surjam no caminho.

Equipe Blue Jack.



A pandemia do Coronavírus vem causando enormes consequên-
cias na economia, o que reflete diretamente nas relações de tra-
balho, principalmente diante das possíveis suspeitas e contami-
nações de funcionários, ou mesmo daqueles que estão em grupo 
de risco e necessitam ficar em regime de quarentena, além das 
medidas adotadas pelos governos e prefeituras obrigando que de-
terminados estabelecimentos comerciais fechem as portas e sus-
pendam as atividades.
 
Ainda, devemos levar em consideração que a grande maioria das 
empresas invariavelmente terá suas receitas reduzidas, sendo 
necessário adequar medidas para reduzir os custos e evitar de-
missões em massa.

Diante disso,  apresentamos  neste  material  um  compilado  não 
exaustivo das medidas que podem ser tomadas pelos empre-
gadores, incluindo as recentes mudanças com a publicação da 
Medida Provisória 927, de 22 de março de 2.020, medidas estas 
que podem sofrer alterações conforme a evolução no cenário da 
pandemia. 

GUIA BÁSICO SOBRE
AS RELAÇÕES TRABALHISTAS

EM TEMPOS DE COVID – 19
(CORONAVÍRUS).
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1. ORIENTAÇÕES GERAIS
AOS EMPREGADORES

Manter os empregados informados das medidas 
necessárias ao combate - reforçar as medidas de pre-
venção no ambiente de trabalho;

Manter canal estreito de comunicação para saber se os 
empregados viajaram ou estiveram em contato com pes-
soas que contraíram o vírus, ou mesmo expostos à situ-
ações de risco;

A prática do home office é altamente recomendável, sem 
necessidade de adoção das formalidades necessárias para 
o teletrabalho, sendo importante que as empresas se as-
segurem que os funcionários têm condições técnicas e de 
estrutura para trabalhar à distância, podendo formalizar 
os requisitos necessários por e-mail apenas;

Seguir os planos de contingências recomendados pelas 
autoridades locais e a reorganizar a atividade empresarial, 
organizando o processo e ambiente de trabalho, obje-
tivando o distanciamento mínimo de 2 metros entre as 
pessoas;

Reduzir ou flexibilizar turnos e quadros de horários, pos-
sibilitando trabalho em horários alternativos, a fim evitar 
utilização de transporte público coletivo em horários de 
pico;
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Dentre as alternativas de isolamento, priorizar gestantes, 
maiores de 60 anos, pessoas com deficiência, portadores 
de doenças crônicas e demais integrantes de grupos vul-
neráveis, sempre objetivando a mitigação da transmissão 
comunitária;

Orientação e fornecimento, no ambiente de trabalho, de 
lavatórios com água e sabão, álcool em gel 70%, toalhas 
de papel, e outros meios eficazes no combate à dissemi-
nação do vírus;

Orientação e exigência de limpeza e desinfecção das su-
perfícies, como mesas, maçanetas e superfícies, a ser 
efetuado de modo regular, e com a utilização de procedi-
mentos e produtos recomendados com eficiência com-
provada;

Alerta aos trabalhadores para a não utilização e não com-
partilhamento entre si de equipamentos e objetos de uso 
pessoal e coletivos, como aparelhos telefônicos, fones, 
mesas e assentos, com informação clara e objetivo de 
cumprimento obrigatório pelos empregados, sob pena de 
aplicação de punição com advertência, suspensão ou 
justa causa.
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 Caso o empregado apre-
sente os sintomas do coro-
navírus, ele deverá ser imedia-
tamente afastado, e só poderá 
retornar ao trabalho 24 horas 
após cessados os sintomas. 

 A lei 13.979/20 considera 
falta justificada o período de 
ausência decorrente de isola-
mento ou quarentena. Portan-
to, o empregador não poderá 
descontar o salário do empre-
gado nesses 15 dias, sendo 
que, após os 15 dias de afasta-
mento, o  empregado será  en-

caminhado ao INSS.
 
Ainda, a Portaria nº 454, publi-
cada em 20 de março do cor-
rente ano, determina a medida 
de isolamento para aqueles 
que apresentarem sintomas ou 
teste positivo para o SAR-
COV-2, por um prazo máximo 
de 14 (quatorze) dias, através 
de  atestado  médico,  que  ne-
cessariamente deverá ser es-
tendido às pessoas que 
residem no mesmo endereço 
do infectado, mesmo que as-
sintomáticas. 

2. SINTOMAS E SUSPEITAS
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A proposta é permitir que a empresa 
determine a transferência para o sistema 
remoto diretamente com o trabalhador 
com um prazo de notificação de 48 
horas, por escrito ou por meio eletrônico. 
As questões relativas à infraestrutura 
devem estar previstas em contrato escri-
to, firmado no prazo de até 30 dias, con-
tado da data da mudança do regime de 
trabalho.

O empregador poderá adiantar as férias 
individuais dos empregados, ainda que 
não tenha transcorrido o período aquisiti-
vo, devendo informar com antecedência 
de, no mínimo, 48 horas, por escrito ou 
por meio eletrônico, com a indicação do 
período a ser gozado pelo empregado, 
que não pode ser inferior a 5 dias corri-
dos. O pagamento da remuneração das 
férias poderá ser efetuado até o 5º dia 
útil do mês subsequente ao início do gozo 
das férias, podendo ainda o empregador 
optar por efetuar o pagamento do adicio-
nal de 1/3 de férias até a data em que é 
devida a gratificação natalina (20 de 
dezembro).

3. ALTERAÇÕES PREVISTAS NA 
    MEDIDA PROVISÓRIA 927/2020

TELETRABALHO FÉRIAS 
INDIVIDUAIS

Como medida de enfrentamento dos efeitos econômicos decor-
rentes do estado de calamidade pública, e com o intuito de preservar 
o emprego e a renda, algumas regras previstas na lei vigente (CLT) 
foram flexibilizadas. Em 22/03/2020 foi publicada a Medida Pro-
visória 927, que fixa regras para a relação entre empresas e tra-
balhadores durante a pandemia. 

ABAIXO ELENCAMOS AS PRINCIPAIS MUDANÇAS TRAZIDAS.

3. 1 3. 2

pré-fabricada separadamente e depois montada no local, minimizan-
do o tempo para finalização das obras. Já no campo da inovação na 
medicina, o Alibaba desenvolveu um algoritmo de inteligência artifi-
cial, capaz de diagnosticar os casos de Coronavírus com 96% de as-
sertividade analisando exames de tomografia. O processamento 
deste algoritmo dura 20 segundos para dar um diagnóstico, já um 
médico demora pelo menos 20 minutos para analisar os exames e 
ter uma avaliação menos assertiva.
 Outra área que teve uma grande evolução foi a educação, apoia-
da pelas ferramentas de videoconferência. Plataformas como 
WeChat Work, WeLink   (Huawei),   DingTalk   (Alibaba)   e   Cotovia 
(ByteDance), entre outras, tiveram que ampliar a capacidade de par-
ticipantes online para permitir que a educação não parasse, mesmo 
com o isolamento de professores e alunos. Milhares de alunos e pro-
fessores descobriram como usar a internet para realizar suas aulas 
online e continuarem estudando.
 Aqui no Brasil, muitas empresas se recusavam a adotar o home 
office, pois não achavam que este tipo de trabalho poderia ser produ-
tivo. De um dia para o outro, estas empresas se viram obrigadas a 
implantar o home office, por causa das medidas para evitar a propa-
gação do vírus. Muitas pessoas criticavam também as relações de 
trabalho dos entregadores da chamada “gig economy”. Porém, 
nesta época de isolamento estão usando os aplicativos de entrega 
para comprar comida sem sair de casa.
 A reflexão que devemos fazer neste momento é a seguinte, será 
que ao invés de apenas reclamarmos, não poderíamos tentar achar 
soluções para as   causas   das 
reclamações?Ainda  não sabe-
mos quanto tempo  esta  crise 
irá durar, nem quais  serão  os 
seus impactos.  Mas  acredita-
mos que serão   os  empreen-
dedores  que  nos  ajudarão  a 
superá-la, encarando  os  peri-
gos e enxergando as oportuni-
dades para solucionar os proble-
mas que estamos por enfrentar.
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Também poderão ser notificadas em um 
prazo menor, de até 48 horas, dispensa-
do a comunicação aos sindicatos e antigo 
Ministério do Trabalho e Emprego, e 
podem ser determinadas para um setor 
ou para toda empresa. 

A medida prevê a simplificação do siste-
ma de compensação do banco de horas, 
em favor do empregador ou do emprega-
do, estabelecido por meio de acordo cole-
tivo ou individual formal, para a compen-
sação no prazo de até 18 meses, contado 
da data de encerramento do estado de 
calamidade pública. O saldo de horas 
pode ser utilizado em favor da empresa e 
trabalhador para cumprir jornada de até 
10 horas por dia. 

A antecipação dos feriados poderá ser 
utilizada para compensação de banco de 
horas e dependerá de concordância 
expressa do empregado, mediante 
acordo individual por escrito, sendo que 
a comunicação deverá ser feita com 
antecedência mínima de 48 horas, medi-
ante indicação expressa dos feriados 
aproveitados. 

Além das situações específicas acima 
elencadas, a Medida Provisória também 
estabelece:
 
 Suspensão do pagamento de FGTS 
(Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) 
por 3 meses, podendo ser quitado, após 
este período, em até seis parcelas men-
sais, com vencimento  no  sétimo  dia  de 

FÉRIAS 
COLETIVAS

BANCO 
DE HORAS

ANTECIPAÇÃO 
DE FERIADOS 
NÃO RELIGIOSOS

OUTRAS 
DISPOSIÇÕES 
DA MEDIDA 
PROVISÓRIA

3. 3 3. 4

3. 5 3. 6

 A pandemia causada pelo 
coronavírus (COVID-19) já mos-
trou que vai multo além de uma 
mera questão de saúde pública, 
provocando incertezas e dissemi-
nando previsões catastróficas 
para a economia não só brasileira 
como também em âmbito global. 
E se este novo cenário tem provo-
cado drásticas mudanças na 
forma de atuação e na organi-
zação das empresas mais tradi-
cionais, para as startups isso não 
deve ser diferente.
 Como acontece natural-
mente em cenários de grandes 
mudanças, surgem também 
grandes oportunidades de desen-
volvimento de soluções para os 
novos desafios que se apresen-
tam. E em uma situação como 
esta que estamos vivendo, na 
qual a tecnologia se torna um 
meio indispensável para lidar com 
a necessidade vital de isolamento 
social, as startups, que tem a tec-
nologia e a inovação em seu DNA, 
estão um passo à frente das em-
presas mais tradicionais. Já fala-
mos um  pouco  sobre  isso,  mas 



um exercício de “futurologia”, nem tampouco prescrever a “receita do 
sucesso”, o que queremos é propor uma reflexão sobre o que as startups 
podem esperar, nos próximos tempos, e apontar alguns pontos de 
atenção essenciais para que essa crise seja superada.
 O primeiro e mais importante recado foi dado já no início do mês de 
Março por, nada mais nada menos, do que a Sequoia Capital, uma das 
maiores empresas de capital de risco de todo o mundo. O fundo que 
ajudou a erguer o Vale do Silício, tendo investido em mais de 250 empre-
sas desde sua fundação, na década de 70, (dentre elas as maiores em-
presas de tecnologia do mundo – Apple, Google, Oracle, PayPal e 
MUITAS outras, e inclusive a NuBank, aqui no Brasil), deixou clara sua 
mensagem: reavaliem todas as estratégias e suposições sobre seu 
negócio.
 Em uma carta endereçada aos fundadores e CEOs das suas investi-
das, a Sequoia chama o coronavírus de “Cisne Negro de 2020”, fazendo 
uma alusão à teoria criada pelo matemático e filósofo Nassim Taleb, que 
faz referência a um evento “fora da curva”, extremamente raro e total-
mente inesperado, que provoca impactos significativos e em larga escala. 
A carta, aliás, lembra outro comunicado (intitulado “R.I.P Good Times” – 
Descansem em Paz, Bons Tempos) também enviado pela Sequoia à sua 
rede em  2008,  em  meio  à  Crise  Econômica  Global  que  provocou   o  
colapso de diversas empresas em todo o mundo.
 Mas voltando ao alerta feito pela Sequoia, quando se fala em reava-
liar toda a estratégia e os pressupostos sobre os quais se funda o negócio, 
alguns aspectos merecem especial atenção em razão das circunstâncias que 
envolvem  a atual crise. 
 O primeiro destaque diz respeito à Captação de Investimentos. 
Muitas startups, hoje, tem toda a sua estratégia de crescimento baseada 
em sucessivos rounds de captação de investimentos, seja uma captação 

cada mês, a partir de julho de 2020;

 Suspensão de treinamentos legais 
obrigatórios e previstos em NR. Deverão 
ser realizados no prazo de 90 dias após o 
estado de calamidade, sendo que a em-
presa poderá optar por treinamento a 
distância;

 Suspensão da obrigatoriedade de 
realização de exames médicos ocupacio-
nais durante a crise do coronavírus, para 
evitar sobrecarregar os sistemas de 
saúde com atividades que não são indis-
pensáveis no momento;
 
 Suspensão dos prazos processuais 
para apresentação de defesa e recurso 
no âmbito de processos administrativos 
originados a partir de autos de infração 
trabalhistas e notificações de débito de 
FGTS;
 
 Os casos de contaminação pelo 
coronavírus (covid-19) não serão consi-
derados ocupacionais, exceto mediante 
comprovação do nexo causal.
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4. MEDIDAS JÁ PREVISTAS,
NÃO ALTERADAS PELA MP 927

A redução da jornada de trabalho 
em 50% com redução proporcio-
nal do salário, divulgada pelo 
governo na mídia, não constou no 
texto oficial da Medida Pro-
visória. No entanto, a CLT per-
mite, em caso de força maior ou 
prejuízos devidamente compro-
vados, a redução de 25% dos 
salários dos empregados da em-
presa, proporcionalmente aos 
salários de cada um, respeitado, 
em qualquer caso, o salário 
mínimo da região (art. 503, CLT).
Importante ressaltar que a re-
dução salarial depende de nego-
ciação coletiva com o sindicato, 
diante do disposto no art. 7º, 
inciso VI, da CRFB/88.

4.1 REDUÇÃO SALARIAL
devidamente comprovada, se en-
contrar em condições que 
recomendem, transitoriamente, a 
redução da jornada normal ou do 
número de dias do trabalho, 
poderá fazê-lo, mediante prévio 
acordo com a entidade sindical 
representativa dos seus empre-
gados.
A legislação prevê ainda que o 
acordo deva ser homologado pela 
Delegacia Regional do Trabalho, 
mediante as seguintes condições:
• Prazo certo, não excedente 
de 3 meses;
• Possibilidade de pror-
rogação, nas mesmas condições, 
se ainda indispensável; 
• Que a redução do salário 
mensal resultante não seja supe-
rior a 25% do salário contratual - 
consoante o disposto no art. 503 
da CLT;
• Deve ser respeitado o salário 
mínimo regional; e
• Deve haver a redução pro-
porcional da remuneração e das 
gratificações de gerentes e dire-
tores.

4.2 REDUÇÃO DA JORNADA 
DE TRABALHO
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A Lei nº 4.923/65 estabelece em 
seu art. 2º que a empresa que, em 
face de conjuntura econômica 



A Lei 13.979/20 contempla, 
dentre tantas medidas, a hipó-
tese de interrupção do contrato 
de trabalho dos empregados, 
com a adoção da licença remu-
nerada, como medida de pre-
venção. Caso a empresa opte pela 
licença remunerada, igual ou su-
perior a 31 dias consecutivos, o 
empregado não terá direito a 
férias proporcionais do período 
aquisitivo em curso, e quando do 
retorno as atividades, iniciar-se-á 
novo período aquisitivo (art. 133, 
III da CLT).

4.3 LICENÇA REMUNERADA 
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 A Medida Provisória prevê que as regras acima elencadas 
terãoA Medida Provisória prevê que as regras acima elencadas 
terão validade durante o estado de calamidade pública reconheci-
do pelo Decreto Legislativo nº 6, de 2020, ou seja, até 
31/12/2020.
 O texto deu mais flexibilidade às negociações individuais, que 
poderão se sobrepor aos acordos coletivos e à lei trabalhista, res-
peitando os limites constitucionais.
 Os trabalhadores que pertençam ao grupo de risco do coro-
navírus (covid-19) serão priorizados para o gozo de férias, indivi-
duais ou coletivas.
 A Medida Provisória tem força de lei pelo período de 60 dias, 
prorrogáveis pelo mesmo prazo, até que seja apreciada pelo Con-
gresso. Caso não seja votada durante este prazo, perderá a vali-
dade.
 Importante frisar que qualquer movimentação adotada pelo 
empreendedor precisa ser registrada, com ciência do funcionário, 
e justificada com a pandemia de Covid-19.
 Por fim, alertamos que eventuais normativas trazidas com a 
Medida Provisória podem ser questionadas no Judiciário, ou 
eventualmente modificadas ou revogadas.
 Estamos atentos às medidas implementadas pelo Estado e 
editaremos as informações no decorrer dos acontecimentos. 
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5. OUTRAS CONSIDERAÇÕES



 A pandemia causada pelo coronavírus (COVID-19) já mostrou 
que vai multo além de uma mera questão de saúde pública, provo-
cando incertezas e disseminando previsões catastróficas para a 
economia não só brasileira como também em âmbito global.

 Diante disso, e de modo a tentar amenizar o reflexo desta crise 
para o empresários brasileiros, o Governo vem tomando uma série 
de  medidas  econômicas,  e  a  área  tributária não  ficou  de  fora 
(e nem poderia).

 E se acompanhar a legislação tributária no dia a dia das empre-
sas já é um grande desafio, neste momento de elevada tensão e 
tantas outras preocupações, se torna uma tarefa quase impossível. 

 Assim, como forma de prestarmos nosso auxílio e demonstrar-
mos nosso apoio às empresas neste momento tão delicado, compila-
mos e sintetizamos abaixo as principais medidas de enfrentamento 
da crise tomadas pelo governo na área tributária.
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A.  RECEITA FEDERAL – ATIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS E SUSPENSÃO DE PRAZOS

A Receita Federal, por meio da Portaria RFB nº 
543/2020, tomou as seguintes medidas de 
proteção e enfrentamento da emergência de 
saúde pública decorrente do coronavírus 
(Covid-19):
 i)      Atendimento presencial RESTRITO 
até 29/05/2020 (apenas mediante agendamen-
to prévio e para serviços não disponíveis pelo 
Centro Virtual de Atendimento (e-CAC), na 
página da RFB na internet);
 ii)    Suspensão de prazos para prática 
de atos processuais até 29/05/2020;
 iii)   Suspensão da emissão de avisos 
eletrôni- cos de cobrança, notificações de lança-
mento, exclusão de parcelamentos por inadim-
plência, registros de pendências por ausência de 
declaração e emissão de despachos decisórios;

GOVERNO FEDERAL

A grande maioria das medidas adotadas para tentar reduzir os impactos 
econômicos da crise provocada pela pandemia do coronavírus se concen-
tra na esfera Federal. A quase totalidade dos órgãos dos Poderes Execu-
tivo, Legislativo e Judiciário adotaram restrições quanto ao seu funcio-
namento neste período, e muitos deles também adotaram ações volta-
das para os cidadãos e empresas. As principais medidas que repercutem 
na esfera tributária em âmbito Federal foram as seguintes:

Estes prazos ainda podem ser prorrogados futuramente, caso necessário 
para o combate da pandemia, e as suspensões podem ser relativizadas em 
casos excepcionais, como para cobrança no intuito de evitar prescrição, com-
bate a crimes tributários e condutas flagrantes de infração fiscal.
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B.  PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL

i.  Transação Extraordinária – Parcelamento de Débitos Inscritos em Dívida 
Ativa

 A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) editou, em 
18/03/2020, a Portaria nº 7.820/2020, com o objetivo de reduzir os impac-
tos econômicos da pandemia aos devedores inscritos em Dívida Ativa da 
União. No dia anterior, o Ministério da Economia já havia editado a Portaria 
nº 103/2020, dispondo sobre a flexibilização dos atos de cobrança da dívida 
ativa da União.
 As medidas são baseadas na Medida Provisória do Contribuinte Legal 
(MP 899/19), editada em Outubro do ano passado, e aprovada em 
24/03/2020 (a Lei de Conversão aguarda apenas sanção presidencial), que 
autoriza a transação na cobrança da dívida ativa da União.
 
          A Portaria 7.820/2020 da PGFN  visa  
        viabilizar a superação  da  situação  
            transitória  de  crise  econômico- 
         financeira e  assegurar  que  a  
          cobrança  de  créditos  inscri- 
           tos em  dívida ativa se dê de  
             forma menos  gravosa  aos  
              contribuinte e em equilíbrio  
              entre a capacidade  de  pa- 
              gamento e  expectativa  de  
             recebimento  dos  créditos.
           A   proposta   de  Transação  
         Extraordinária apresentada 
pela                       PGFN prevê o seguinte:

ATENÇÃO: O prazo para entrega da Declaração de Imposto de Renda 
Pessoa Física (DIRPF) foi prorrogado pela Receita Federal para  30/06.

LINK PARA A LEGISLAÇÃO:

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=107927
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=107927



i) Possibilidade de Parcelamento 
dos Débitos inscritos em Dívida 
Ativa da União
   (1) Entrada correspondente a 1% 
do valor total transacionado, par-
celável em até 3 prestações; 
  (2) Parcelamento do valor rema-
nescente em até:
 (a) 97 prestações (valor 
mínimo de R$ 100,00 cada) - pessoa 
física, empresário individual, micro-
empresa ou empresa de pequeno 
porte;
 (b) 81 prestações (valor 
mínimo de R$ 500,00 cada) - 
demais casos
  (3) 1ª prestação com vencimento 
no último dia útil do mês de junho de 
2020;

ii) Possibilidade de inclusão de 
débitos já em parcelamento (medi-
ante  desistência    e    entrada    cor-
respondente a 2% do valor consoli-
dado)

iii) Adesão por meio da plataforma 
REGULARIZE da Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional 
(www.regularize.pgfn.gov.br).
    Destacamos que esta nova 
proposta de Transação apresentada 
pela PGFN é semelhante àquela 
Transação por Adesão já apresenta-
da pela Procuradoria no final de 
2019, por meio da Portaria PGFN nº 
11.956/2019 e do Edital nº 01/2019, 
que inicialmente era válida até 
28/02/2020 e posteriormente teve 
seu prazo de adesão ampliado.
 O prazo máximo anteriormente 
previsto (25/03/2020) para a 
adesão às propostas de Transação 
apresentadas pela PGFN (tanto para 
a Transação Extraordinária quanto 
para a Transação por Adesão) era o 
mesmo prazo máximo de validade da 
Medida    Provisória     nº  899/2019 
(MP   do   Contribuinte  Legal),   que 
foi      aprovada    na    data    de 
24/03/2020 e será convertida em 
Lei.   Em  função    disso,    a    PGFN 
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editou, em 25/03/2020, a Por-
taria PGFN nº 8457/2020 e o 
Edital nº 2/2020, que prorroga-
ram o prazo de adesão às propos-
tas de Transação até a data final 
de vigência da Medida Provisória 
nº 899/ 2019, ou seja, até que ela 
seja sancionada pelo Presidente 
da República (o que deve aconte-
cer, no máximo, até o dia 
15/04/2020).  As   principais   di-
ferenças entre estas duas pos- 
sibilidades de Transação junto à 
PGFN estão nos critérios para a 
elegibilidade do débito à tran-
sação (enquanto a proposta ante-
rior trazia algumas restrições, 
como por exemplo o valor 
máximo dos débitos, a Transação 
Extraordinária não prevê nenhu-
ma restrição de elegibilidade).
 Por outro lado, a proposta 
de Transação por Adesão anteri-
or previa hipóteses de redução do 
valor da dívida, a depender da 
quantidade de parcelas escolhida 
para quitação do débito, mas 
também exigia contrapartidas do 
contribuinte, como por exemplo a 
necessidade de manter a sua re- 
gularidade perante o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço e 
de   regularizar,  no  prazo  de  90 

(noventa) dias, os débitos que 
vierem a ser inscritos em dívida 
ativa ou que se tornarem exigíveis 
após a formalização do acordo de 
transação. A Transação Extraor-
dinária , por sua vez, apesar de 
não prever nenhuma redução do 
valor da dívida, tem como seu 
principal benefício a prorrogação 
do pagamento da primeira parcela 
(após a entrada) para o último dia 
útil do mês de junho de 2020, 
além de não prever a necessidade 
de cumprimento das obrigações 
trazidas na proposta de Tran-
sação por Adesão anterior. Diante 
desta nova possibilidade de Tran-
sação apresentada pela PGFN 
com o objetivo de minimizar os 
impactos da crise econômica 
provocada pela pandemia do 
coronavírus (COVID-19), cabe aos 
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ii. Suspensão de Prazos e Atos 
de Cobrança
 A Portaria nº 103/2020, do 
Ministério da Economia, posterior-
mente regulamentada pela Portaria 
nº 7.821/2020 da PGFN, trouxe 
uma série de outras medidas, relati-
vas à suspensão de prazos e atos 
administrativos, no âmbito da 
Procuradoria Geral da Fazenda Na-
cional, também com o mesmo 
intuito de tentar preservar os con-
tribuintes dos impactos econômicos 
da crise provocada pela pandemia 
do coronavírus.
 A PGFN flexibilizou os atos de 
cobrança da Dívida Ativa da União, e 
suspendeu, por 90 dias:
 
 i) Prazos de defesa dos 
contribuintes nos processos admi- 
nistrativos de cobrança da Dívida 
Ativa da União;

 ii) Encaminhamento de Cer-
tidões de Dívida Ativa para protesto 
extrajudicial;
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LINK PARA A LEGISLAÇÃO:

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2cons
ulta/link.action?visao=anotado&idAto=107841

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2cons
ulta/link.action?visao=anotado&idAto=108141

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-11
.956-de-27-de-novembro-de-2019-230453307

https://www.pgfn.gov.br/servicos-e-orientacoes
/editais-de-notificacao/acordo-de-transacao-por
-adesao-1/edital-transacao-por-adesao_1_2019.pdf

https://www.pgfn.fazenda.gov.br/servicos-e-ori
entacoes/editais-de-notificacao/acordo-de-trans
acao-por-adesao-1/edital-pgfn-n-2_2020.pdf/@
@download/file/EDITAL%20PGFN%20N%202
_2020.pdf

contribuintes 
que tenham in- 
teresse em aderir 
à Transação para regularização de sua 
situação perante a PGFN optarem pela 
proposta que entenderem mais van-
tajosa e condizente com sua situ-
ação, aproveitando que o prazo para 
adesão à proposta de Transação ante-
rior encerra-se na mesma data que a 
proposta de Transação Extraordinária. 
Destacamos que existe a possibilidade 
de nova prorrogação do prazo de 
adesão às propostas de Transação 
após a conversão em Lei da MP do Con-
tribuinte Legal, caso seja do interesse 
do Governo Federal e da PGFN. Con-
tinuaremos acompanhando o posicio-
namento das autoridades quanto a 
esta questão e comunicaremos 
qualquer alteração da situação atual.



7.820/2020 da PGFN, aplicam-se 
de imediato a todos os contribu-
intes, sem a necessidade de 
qualquer procedimento de adesão.
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 iii) Procedimentos de 
rescisão de parcelamentos por 
inadimplência;

 iv) Instauração de novos 
procedimentos de cobrança e 
responsabilização de contribuintes, 
também por 90 dias;

 Estas  últimas  medidas,  dife-
rentemente do que ocorre com 
aquelas    trazidas   na  Portaria  nº 

LINK PARA A LEGISLAÇÃO:

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2cons
ulta/link.action?visao=anotado&idAto=107840

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-7
.821-de-18-de-marco-de-2020-248644106

LINK PARA A LEGISLAÇÃO:

http://idg.carf.fazenda.gov.br/acesso-a-informacao/boletim-de-servicos-carf/portarias-carf-2020/portaria-
carf-8112-suspende-prazos-para-a-pratica-de-atos-processuais.pdf

C.  CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS – 
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SUSPENSÃO DE PRAZOS

 Assim como feito pela Receita Federal e a Procuradoria Geral da Fazen-
da Nacional, o CARF (Conselho Administrativo De Recursos Fiscais) 
também suspendeu prazos e atividades com o objetivo de reduzir os impac-
tos do coronavírus. 
 A Portaria CARF nº 8.112/2020, de 20/03, determina a suspensão das 
seguintes atividades, até 30/04/2020:
  
  i) Prazos processuais, no âmbito do CARF;
  ii) Intimação dos Procuradores da Fazenda Nacional;
  iii) Sessões de Julgamento;

 Esta medida do CARF, somada àquelas adotadas pela Receita Federal 
e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional faz com que todos os prazos 
relativos a processos administrativos tributários, em âmbito federal, este-
jam suspensos, em todos os níveis.



 Dando continuidade à série de 
medidas que visam reduzir os impac-
tos econômicos causados pela emer-
gência de saúde pública decorrente do 
Coronavírus (COVID-19), a Receita Fede-
ral, conjuntamente com o Procuradoria da 
Fazenda Nacional prorrogaram, pelo prazo de 
90  dias,  a  validade  das  Certidões  Negativas de 
Débitos (CND) e  Certidões  Positivas  com  Efeitos  de  Negativas  (CPEN) 
relativas a Créditos Tributários Federais e  à  Dívida Ativa  da   União.     A  
medida,  formalizada   por  meio   da  Portaria RFB/PGFN nº  555, de 23 de 
março de 2020, se aplica a todas as certidões válidas na data da publicação 
da Portaria Conjunta.

LINK PARA A LEGISLAÇÃO:

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=107944

D.  CERTIDÕES NEGATIVAS 
      DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

 O Comitê Gestor do Simples Nacional aprovou, e, 18/03/2020, a Re- 
solução CGSN nº 152/2020, por meio da qual foram prorrogados os prazos 
para pagamento de tributos federais apurados pelas empresas enquadra-
das no Simples Nacional. 
 Trata-se de medida protetiva e que objetiva reduzir o impacto que a 
crise acarreta nas Empresas de Pequeno Porte, Microempresas e também 
em Microempreendedores Individuais (MEI).
 Por meio desta Resolução prorrogou-se, por 6 meses, a data de 
vencimento dos pagamentos referentes aos períodos de apuração de 
Março a Maio de 2020, que originalmente deveriam ser pagos entre Abril 
e Junho e agora serão devidos apenas entre Outubro e Dezembro de 2020, 
da seguinte forma:

 

E.  SIMPLES Nacional
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Período de Apuração            Vencimento Original            Novo Vencimento

Março/2020           20/04/2020 20/10/2020
Abril/2020           20/05/2020 20/11/2020
Maio/2020           22/06/2020  21/12/2020

 Destacamos que o vencimento da prestação relativa ao período de 
apuração de Fevereiro/2020, que se deu em 20/03/2020, não sofreu ne- 
nhuma alteração, de modo que os contribuintes que não realizaram este 
pagamento devem regularizar esta situação sob pena de sofrerem penali-
dades.
 A emissão das guias para pagamento dos tributos (DAS) das com-
petências que tiveram suas datas de vencimento prorrogadas continuará 
sendo feita por meio dos programas PGDAS e PGMEI, sendo que os con-
tribuinte poderão emitir as referidas guias normalmente, após o fecha-
mento dos períodos de apuração, já com o prazo de validade estendido. 
Assim, os contribuintes que optarem por não efetuar o pagamento na data 
de vencimento prorrogada, poderão fazê-lo normalmente, a qualquer mo-
mento.

ATENÇÃO: 

 A prorrogação do prazo de vencimento prevista na Resolução CGSN 
nº 152/2020 abrange APENAS os tributos Federais incluídos no Simples 
Nacional, de modo que o prazo de vencimento dos valores pagos mensal-
mente a título de ICMS (Estadual) e ISS (Municipal) permanece inalterado, 
a não ser que sejam publicado atos específicos por cada governo (Estadu-
ais e Municipais) determinando a sua prorrogação. 
 O Estado do Paraná, conforme destacaremos em seção específica 
deste material, já editou norma prevendo a prorrogação do prazo de venci-
mento do ICMS para os contribuintes optantes pelo Simples Nacional (em 
prazos diferentes do Governo Federal), porém o Município de Curitiba 
ainda não fez o mesmo relativamente aos valores de ISS.
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 A forma de emissão das guias DAS para pagamento exclusivo 
destes tributos (ICMS/ISS) ainda não foi divulgada pelo Governo, porém 
os sistemas PGDAS e PGMEI devem ser readequados nos próximos 
dias para atenderem a esta demanda. 
 É importante que as empresas optantes do Simples Nacional 
busquem informações junto à Secretaria do Estado da Fazenda e Secre-
taria Municipal de Finanças de suas localidades para verificar eventual 
prorrogação do vencimento do ICMS e ISS eventualmente devidos.
 Dando sequência às medidas que tem por objetivo a diminuição do 
impacto econômico causado pelas medidas de contenção à pandemia 
do coronavírus, o Comitê Gestor do Simples Nacional editou uma nova 
Resolução, determinando a prorrogação, de forma excepcional, dos 
prazos de entrega de declarações relativas ao Simples.
Por meio da Resolução CGSN nº 153, de 25 de março de 2020, publica-
da no Diário Oficial da União do dia 26/03, o prazo para apresentação 
da Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (Defis) refe- 
rente ao ano-calendário 2019, que se encerraria em 31 de março, fica 
prorrogado para 30 de junho de 2020. 
 Da mesma forma, a Declaração Anual Simplificada para o Micro-
empreendedor Individual (DASN-Simei), também referente ao 
ano-calendário 2019, que deveria ser apresentada pelos Microem-
preendedores Individuais até  dia 31/05, também teve seu prazo de en-
trega prorrogado para 30 de junho de 2020.
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LINK PARA A LEGISLAÇÃO:

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=107839

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-153-de-25-de-marco-de-2020-249804173



 Conforme previamente anunciado no último dia 16/03, pelo Ministro 
da Economia, Paulo Guedes, foi publicada em 31/03/2020 a Medida Pro-
visória nº 932, que reduz, pelo prazo de 3 meses (até 30/06/2020), as con-
tribuições pagas ao chamado Sistema S (SESC, SESI, SENAC, SENAI, entre 
outras organizações de entidades corporativas).

 As alíquotas destas contribuições, nesse período serão as seguintes:
   
 SESCOOP    1,25%

 SESI, SESC e SEST  0,75%

 SENAC, SENAI e SENAT 0,5%

 SENAR    1,25% da contribuição incidente sobre a folha  
        de pagamentos

      0,125% da contribuição  incidente  sobre  a  re-
        ceita da comercialização da produção  
        rural devida pelo produtor rural pessoa  
        jurídica e pela agroindústria

      0,1%  da contribuição  incidente  sobre  a  re- 
        ceita da comercialização  da  produção 
        rural devida pelo produtor rural pessoa 
        física e segurado especial

 Não houve corte de receitas do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (SEBRAE), no entanto, o SEBRAE terá que destinar, no 
mínimo, metade do que arrecada para o Fundo de Aval às Micro e Pequenas 
Empresas, que opera como uma espécie de garantia para microempresas e 
pequenos empreendimentos conseguirem crédito junto ao sistema 
bancário.

F.  CONTRIBUIÇÕES AO SISTEMA S
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iii) Prorrogação, por 90 dias, do 
prazo de validade dos Certificados 
de Regularidade do FGTS (CRF) 
emitidos anteriormente à data de 
entrada em vigor da Medida Pro-
visória;

 A possibilidade de suspensão 
do recolhimento do FGTS dos 
meses de Abril a Junho se dá de 
forma automática, sem a necessi-
dade de adesão prévia, e se aplica a 
todos os empregadores, indepen-
dentemente da quantidade de em-
pregados, regime de tributação a 
que esteja sujeito, sua natureza 
jurídica, ramo de atividade.
 Os valores de FGTS relativos 
às competências de Abril a Junho 
poderão ser quitados posterior-
mente em até 6 prestações mensais 
(com vencimento no 7º dia útil de 
cada mês), a partir do mês de Julho 
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 Outra medida adotada pelo 
Governo Federal em resposta à 
crise provocada pelo coronavírus 
diz respeito ao Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS).
 Com o objetivo de tentar res-
guardar o caixa das empresas que 
enfrentam esse momento de tur-
bulência, a Medida Provisória nº 
927/2020, publicada em 
22/03/2020, que trouxe uma série 
de medidas de enfrentamento vol-
tadas para a área trabalhista, guar-
dou um capítulo específico para 
tratar do Diferimento do Recolhi-
mento do FGTS.
 As ações tomadas no que diz 
respeito ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço consistem em:

i) Suspensão da exigibilidade do 
recolhimento do FGTS referente às 
competências de março, abril e 
maio de 2020, com vencimento em 
abril, maio e junho de 2020, respec-
tivamente.

ii) Suspensão, por 180 dias, dos 
prazos processuais para apresen-
tação de defesa e recurso no âmbito 
de processos administrativos origi-
nados a partir de notificações de 
débito de FGTS;

G.  FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO



33

de 2020, se a incidência de atua- 
lização monetária, multa e demais 
encargos. A opção pelo pagamento 
parcelado destes valores deve ser 
informada quando da apresentação 
da declaração pelo contribuinte (a 
qual deve ser entregue normal-
mente durante o período de sus-
pensão do pagamento), até o dia 
20/06/2020.
 Em caso de eventual rescisão 
de contrato de trabalho antes da 
quitação dos valores relativos ao 
FGTS dos meses de Abril, Maio 
e/ou Junho de 2020, o empregador 
deverá efetuar o pagamento do 
FGTS correspondente (incluindo os 
valores de que estiverem com reco- 
lhimento suspenso), juntamente 
com as demais verbas rescisórias, e 
respeitando o prazo legal. Neste 
caso, não ficará sujeito ao paga-
mento de multa ou outros encargos 
sobre estes valores.

LINK PARA A LEGISLAÇÃO:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-
2022/2020/Mpv/mpv927.htm

meio da Resolução nº 17/2020, a 
redução para zero da alíquota do 
Imposto de Importação de dezenas 
de produtos médicos e hospitalares 
necessários ao combate da 
COVID-19, tais como álcool em gel, 
antissépticos, máscaras, óculos de 
segurança, roupas de proteção 
contra agentes infectantes, luvas 
médico-hospitalares, termômetros 
clínicos, equipamentos respira-
dores, entre outros. A redução de 
alíquota permanece até o dia 30 de 
setembro de 2020.
 Assim como foi feito com o Im-
posto de Importação, a alíquota do 
Imposto sobre Produtos Industria- 
lizados incidente sobre os produtos 
necessários ao combate da 
COVID-19 também foi reduzida a 
zero, até 01/10/2020, conforme De-
creto nº 10.280/2020.
 Esses mesmos produtos 
também terão tratamento pri-
oritário para  liberação    aduaneira,
podendo  até mesmo solicitar a reti-
rada das mercadorias antes da con-
clusão da conferência aduaneira, 
conforme disposto na Instrução 
Normativa SRF nº 1.927/2020.  
 

 Quanto aos tributos inci-
dentes sobre o comércio exterior, o 
Comitê   Executivo   de   Gestão   da
Camex (órgão do Ministério da 
Economia responsável pelas políti-
cas e de atividades relativas ao 
comércio   exterior)   aprovou,   por  

H.  COMÉRCIO EXTERIOR

LINK PARA A LEGISLAÇÃO:

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-
n-17-de-17-de-marco-de-2020-248564246 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato
2019-2022/2020/Decreto/D10285.htm

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-
normativa-n-1.927-de-17-de-marco-de-2020-24
8562092



i) Possibilidade de Parcelamento 
dos Débitos inscritos em Dívida 
Ativa da União
   (1) Entrada correspondente a 1% 
do valor total transacionado, par-
celável em até 3 prestações; 
  (2) Parcelamento do valor rema-
nescente em até:
 (a) 97 prestações (valor 
mínimo de R$ 100,00 cada) - pessoa 
física, empresário individual, micro-
empresa ou empresa de pequeno 
porte;
 (b) 81 prestações (valor 
mínimo de R$ 500,00 cada) - 
demais casos
  (3) 1ª prestação com vencimento 
no último dia útil do mês de junho de 
2020;

ii) Possibilidade de inclusão de 
débitos já em parcelamento (medi-
ante  desistência    e    entrada    cor-
respondente a 2% do valor consoli-
dado)

iii) Adesão por meio da plataforma 
REGULARIZE da Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional 
(www.regularize.pgfn.gov.br).
    Destacamos que esta nova 
proposta de Transação apresentada 
pela PGFN é semelhante àquela 
Transação por Adesão já apresenta-
da pela Procuradoria no final de 
2019, por meio da Portaria PGFN nº 
11.956/2019 e do Edital nº 01/2019, 
que inicialmente era válida até 
28/02/2020 e posteriormente teve 
seu prazo de adesão ampliado.
 O prazo máximo anteriormente 
previsto (25/03/2020) para a 
adesão às propostas de Transação 
apresentadas pela PGFN (tanto para 
a Transação Extraordinária quanto 
para a Transação por Adesão) era o 
mesmo prazo máximo de validade da 
Medida    Provisória     nº  899/2019 
(MP   do   Contribuinte  Legal),   que 
foi      aprovada    na    data    de 
24/03/2020 e será convertida em 
Lei.   Em  função    disso,    a    PGFN 
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GOVERNO ESTADUAL 

PARANÁA
          No último dia 27/03/2020, o Governo do  
          Estado do  Paraná  anunciou  as  medidas  
        que adotará para mitigação da reper-
cussão econômica negativa provocada pela pandemia do coro-
navírus (COVID-19). 
 Especificamente no campo tributário, a principal medida, for-
malizada por meio do Decreto nº 4.386/2020, foi a prorrogação do 
prazo de vencimento do ICMS devido pelos contribuintes optantes 
pelo Simples Nacional, para as competências de Março, Abril e Maio, 
que agora passam a vencer em 30 de Junho, 31 de Julho e 31 de 
Agosto, respectivamente.
 Esta medida vai ao encontro da Resolução CGSN nº 152/2020, 
que já havia prorrogado o prazo de vencimento dos tributos federais 
devidos pelos optantes do Simples Nacional, porém devemos desta-
car o fato de que a prorrogação do vencimento adotada pelo Estado 
do Paraná foi de apenas 3 meses, enquanto os tributos federais 
tiveram seu vencimento prorrogado por 6 meses.
 Assim, é importante que 
os contribuintes estejam 
atentos para estas diferenças 
no momento do recolhimento 
dos tributos devidos, a fim de 
evitarem incorrer em inadim-
plência.
 Por meio do Decreto nº 
4.385/2020,  também  publi-
 cado em 27/03/2020, o Governo do Estado também autorizou a 
Procuradoria Geral do Estado a suspender, pelo prazo de 90 dias, a 
apresentação de protesto de certidões de dívida ativa do Estado bem 
como o ajuizamento de execuções fiscais.
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 Também foram prorrogados por 90 dias o prazo de validade 
das certidões negativas de débitos tributários e de dívida ativa es-
tadual e das certidões positivas com efeitos de negativa de regulari-
dade de débitos tributários e de dívida ativa estadual válidas em 
27/03/2020.
 O Governador do Estado do Paraná também suspendeu, inicial-
mente pelo prazo de 30 dias (que pode ser prorrogado posterior-
mente), as os prazos recursais e de defesa dos interessados nos pro-
cessos administrativos, bem como o acesso aos autos de processos 
físicos, no âmbito de toda a Administração Pública Direta, Autárqui-
ca e Fundacional, o que abrange, portanto, os processos administra-
tivos tributários.
 

LINK PARA A LEGISLAÇÃO:

https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=233189&indice=1
&totalRegistros=35&dt=30.2.2020.10.52.15.200

https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=233190&indice=1
&totalRegistros=21&dt=30.2.2020.11.53.55.16

https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=232854&indice=1
&totalRegistros=1&dt=30.2.2020.15.50.29.917

https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=233035&codItem
Ato=1447872#1447872



 O Município de Curitiba focou suas principais 
medidas de enfrentamento da pandemia na organização 
administrativa dos órgãos públicos e no atendimento a necessidades de 
saúde para a contenção e combate ao coronavírus (COVID-19). 
 Conforme disposto na Portaria Conjunta SMF nº 1 de19/03/2020, o 
atendimento presencial na Secretaria Municipal de Finanças está suspenso a 
partir de 20/03/2020, por prazo indeterminado, e o público externo que ne-
cessitar entrar em contato com a Secretaria de Finanças deve fazê-lo por 
meio dos Canais de atendimento da Central de Atendimento 156 da Prefeitu-
ra de Curitiba, disponível pelo telefone 156, ou então por meio do App “Curiti-
ba 156” ou ainda do site http://www.central156.org.br/.
 
 Demandas específicas relativas a ISS, Alvarás, IPTU, ITBI, Nota Curiti-
bana ou outros assuntos tributários devem ser direcionadas aos e-mails, 
divulgados na mesma Portaria Conjunta:
  
  i) ISS  -  isscuritiba@curitiba.pr.gov.br
  ii) Alvará Comercial  -  alvaracomercial@curitiba.pr.gov.br
  iii) IPTU -  cadastrosmf@curitiba.pr.gov.br
  iv) ITBI -  itbi@curitiba.pr.gov.br
  v) Nota Curitibana -  nfse@curitiba.pr.gov.br
  vi) Outros assuntos -  smf@curitiba.pr.gov.br

GOVERNO 
MUNICIPAL

CURITIBAA
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 Também foram suspensos os prazos processuais no âmbito da Secre-
taria Municipal de Finanças, inclusive na Junta de Julgamento Tributário, e 
na Procuradoria Geral do Município (PGM), no período de 20 de março a 12 
de abril de 2020 (início em 23 de março para a PGM), conforme Decreto nº 
471/2020.
 Quanto às Certidões Negativas de Tributos  e  Outros  Débitos  Munici-
pais, bem como Certidões Positivas  de  Débitos  Com  Efeitos  de  Negativa, 
aquelas cuja validade estava vigente em 20/03/2020,  tiveram  seus  prazos 
de validade prorrogados por 90 dias.
 A Prefeitura Municipal de Curitiba, ainda, por meio da Portaria Conjun-
ta SMF nº 1 de 19/03/2020, reafirmou que não  há  nenhuma  suspensão  de 
prazos relativa ao pagamento de tributos, taxas e outros débitos municipais 
inscritos ou não em dívida ativa.

LINK PARA A LEGISLAÇÃO:

https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=390970

https://mid.curitiba.pr.gov.br/2020/00295982.pdf
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 Alertamos que as medidas aqui elencadas foram aquelas 
publicadas até a data de elaboração deste material (31/03), sendo 
que elas estão sujeitas a alterações, bem como novas medidas 
podem ser editadas com o passar dos dias.
 
Seguiremos acompanhando  e divulgando as alterações legislati-
vas e desde já convidamos a todos que acompanhem as redes so-
ciais do nosso parceiro Trajano Neto e Paciornik Advogados, onde 
serão divulgadas todas as atualizações quanto às medidas legais 
de enfrentamento à crise provocada pelo coronavírus.
 
Nosso objetivo é dar a você, empresário, o suporte necessário 
para superar este momento tão delicado e desafiador. Ficamos à 
disposição para sanar eventuais dúvidas e auxiliá-los no que pre-
cisarem. Vamos voar juntos!

Equipe Blue Jack.
#FlyWithJack

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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