Prezado Associado,
A Associação Comercial de Minas está preocupada com os impactos que a pandemia do
COVID-19 pode ter sobre sua empresa.
Reconhecemos que se trata de uma pandemia inédita no mundo contemporâneo, com fortes
impactos negativos globais e nacionais e, pelo seu ineditismo, revestido de um alto grau de
incerteza.
A mudança na rotina das pessoas decorrente do isolamento social e a retomada lenta das
atividades econômicas provocarão uma série de problemas nos negócios. Redução das vendas
e do faturamento, dificuldades na gestão do caixa, inadimplência, faltas de funcionários,
quebras contratuais, dentre outros.
Como lidar com essa nova realidade? É pensando neste difícil momento da realidade global
e nacional que o Conselho Empresarial de Economia da ACMinas preparou esta cartilha. Ela
busca responder as seguintes questões:
• Quais os possíveis efeitos da pandemia do COVID-19 sobre a economia e as
empresas?
• Quais as medidas anunciadas pelo governo para apoiar as empresas?
• Quais as recomendações gerais podemos sugerir aos empreendedores para
administrar os impactos e riscos sobre os negócios?
Estamos vivendo tempos sem precedentes, mas temos a certeza que vamos superá-lo. E a
Associação Comercial de Minas Gerais quer estar ao lado de suas associadas trazendo
orientações que possam contribuir para reduzir o grau de incertezas que paira sobre todos os
gestores.
Conte com o apoio da ACMinas.
Boa leitura.
Conselho Empresarial de Economia
Associação Comercial de Minas Gerais – ACMinast
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Possíveis efeitos da Pandemia do COVID-19 sobre a
economia e as empresas
É certo que teremos uma recessão forte em 2020 e com reflexos em 2021. A questão neste
momento é entender qual a profundidade da recessão que teremos pela frente e isso tem relação
direta com o tempo de duração das medidas de isolamento social e restrição à atividade
econômica determinadas pelos governos.
Parece claro também que após superada essa pandemia a retomada econômica será lenta,
mesmo com todas as medidas econômicas adotadas pelo governo para amenizar os impactos
da pandemia sobre as pessoas e empresas.
Efeitos da Pandemia do COVID-19 sobre a economia e as empresas:
• Queda do PIB (recessão) no Brasil e no mundo.
• Forte retração das vendas e faturamento das empresas na maioria dos setores
econômicos e em todos os portes, especialmente, no primeiro semestre.
• A recuperação da atividade econômica no Brasil será lenta e gradual, somente no
segundo semestre, pressupondo que a pandemia esteja controlada no Brasil e no
mundo até julho.
• Elevação do desemprego formal e, por conseguinte, da renda agregada disponível
para o consumo.
• Queda na atividade e renda das pessoas que vivem na informalidade, também
afetando o consumo.
• Contração do crédito na economia, tanto às pessoas físicas, quanto jurídicas.
• Crescimento da inadimplência bancária, em geral (pessoas física e jurídica).
• Maior impacto sobre a saúde financeira das micro, pequenas e médias empresas,
dado maior dificuldade de acesso a crédito e limitação de mercados.
• Queda nos índices de confiança, face ao alto nível de incerteza (consumidores e
empresários).
• Queda dos investimentos, acentuada pela incerteza com a instabilidade política.
• Severa deterioração das contas públicas, especialmente, da União e estados (menos
receita, mais gastos), com efeitos sobre 2021/2022.
• Queda do comércio exterior e investimentos diretos estrangeiros.
• Aumento da violência e risco de crise social, principalmente nas grandes cidades.
• Programas de renda emergencial e manutenção dos empregos implantados pelo
governo contribuirão para reduzir o prazo de recuperação econômica.
• Inflação sob controle.
• Taxa de juros (SELIC) reduzida.
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Medidas divulgadas pelo governo federal e estadual
para amenizar os efeitos provocados pela pandemia da
COVID-19
Ressalva:
Este documento foi elaborado com base em informações e regulamentações divulgadas pelo
governo, executivo e legislativo, (federal, estadual e municipal), até o dia 24/06/2020.
Todas as normas apresentadas a seguir foram sintetizadas. Por isso, é imprescindível a análise
completa das legislações pertinentes e alinhamento prévio com seu contador/jurídico.

Medidas Trabalhistas
Medida Provisória nº 927 de 22/03/2020 –
Preservação do emprego e da renda:
Dispõe sobre medidas trabalhistas que poderão ser adotadas pelos empregadores para
preservação do emprego e da renda e para enfrentamento do estado de calamidade pública
reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.
Atualização: no último dia 17/06/2020, a Câmara dos Deputados aprovou projeto
de lei de conversão (PLV 18/2020), alterando regras trabalhistas durante a pandemia
do novo coronavírus, ou seja, alterando a MP 927/2020. O PLV 18/2020 ainda
não entrou em vigor, pois precisa ser votado no Senado para posterior sanção
presidencial. Por enquanto, as informações abaixo permanecem embasadas na
Medida Provisória nº 927 de 22/03/2020.
Vigência das medidas propostas pela MP nº 927/20: até 31/12/2020 ou enquanto durar o
estado de calamidade pública provocado pela pandemia.
Principais medidas:
Suspensão Temporária da Exigibilidade de Recolhimento do FGTS: fica suspensa a
exigibilidade do recolhimento do FGTS pelos empregadores, referente às competências
de março, abril e maio de 2020, com vencimento em abril, maio e junho de 2020,
respectivamente.
• Os empregadores poderão fazer uso da prerrogativa prevista independentemente do
número de empregados, do regime de tributação, da natureza jurídica, do ramo de
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atividade econômica e da adesão prévia;
• O pagamento das obrigações referentes às competências mencionadas será quitado
em até seis parcelas mensais, com vencimento no sétimo dia de cada mês, a partir de
julho de 2020.
• Em 25/03/2020, a Caixa Econômica Federal – CEF publicou a Circular n° 893,
que regulamentou a suspensão da exigibilidade do recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço - FGTS referente às competências março, abril e maio
de 2020, conforme disposto na Medida Provisória nº 927/2020.
Teletrabalho: o empregador poderá, a seu critério, alterar o regime 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. Esta
medida pode ser adotada para estagiários e aprendizes.
• A notificação da alteração para esse regime ao empregado deve ocorrer com
antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas por escrito ou por meio eletrônico.
Antecipação de Férias Individuais: durante o estado de calamidade pública, o empregador
poderá antecipar as férias dos empregados, emitindo comunicado com antecedência de, no
mínimo, quarenta e oito horas, por escrito ou por meio eletrônico, indicando o período a ser
gozado pelo empregado.
• As férias não poderão ser gozadas em períodos inferiores a cinco dias corridos;
• Poderão ser concedidas por ato do empregador, ainda que o período aquisitivo
relativo não tenha transcorrido;
• Empregado e empregador poderão negociar a antecipação de períodos futuros de
férias, mediante acordo individual escrito;
• Os trabalhadores que pertençam ao grupo de risco do coronavírus (covid-19) serão
priorizados para o gozo de férias, individuais ou coletivas;
• Durante o estado de calamidade pública, o empregador poderá suspender as férias
ou licenças não remuneradas dos profissionais da área de saúde ou daqueles que
desempenhem funções essenciais, mediante comunicação formal da decisão ao
trabalhador, por escrito ou por meio eletrônico, preferencialmente com antecedência
de quarenta e oito horas;
•

Para as férias concedidas durante o estado de calamidade pública, o empregador
poderá optar por efetuar o pagamento do adicional de um terço de férias após sua
concessão, até a data em que é devida a gratificação natalina;

• O pagamento da remuneração das férias concedidas em razão do estado de
calamidade pública poderá ser efetuado até o quinto dia útil do mês subsequente ao
início do gozo das férias.
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Concessão de Férias Coletivas: durante o estado de calamidade pública, o empregador
poderá, a seu critério, conceder férias coletivas e deverá notificar o conjunto de empregados
afetados com antecedência de, no mínimo, quarenta e oito horas. Ficam dispensadas a
comunicação prévia ao órgão local do Ministério da Economia e a comunicação aos sindicatos
representativos da categoria profissional.
Banco de horas: durante o estado de calamidade pública, ficam autorizadas a interrupção das
atividades pelo empregador e a constituição de regime especial de compensação de jornada,
por meio de banco de horas, em favor do empregador ou do empregado, estabelecido 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 poderá exceder dez
horas diárias;
• A compensação do saldo de horas poderá ser determinada pelo empregador
independentemente de convenção coletiva ou acordo individual ou coletivo.
Aproveitamento e Antecipação de Feriados: durante o estado de calamidade pública, os
empregadores poderão antecipar o gozo de feriados não religiosos federais, estaduais, distritais
e municipais e deverão notificar, por escrito ou por meio eletrônico, o conjunto de empregados
beneficiados com antecedência de, no mínimo, quarenta e oito horas, mediante indicação
expressa dos feriados aproveitados.
• Os feriados 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.
Prazos Administrativos: durante o período de cento e oitenta dias, contado da data de
entrada em vigor da Medida Provisória nº 927 (22/03/2020), os 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 ficam suspensos.
Outras Medidas na Área Trabalhista:
• Suspensão de exames admissionais e periódicos, exceto os demissionais, por 180
dias.
• Caso o empregado demitido tenha realizado exame periódico em até 180 dias antes
da edição da Medida Provisória nº 927 (22/03/2020), poderá ser dispensado o
exame demissional.
• Suspensão dos treinamentos obrigatórios.
• Fiscalizações com caráter orientativo pelo prazo de 180 dias, exceto em casos
graves, como acidente de trabalho fatal, trabalho em condições análogas às de
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escravo ou infantil, empregados sem registro, dentre outras situações.
• COVID-19 e Nexo Causal: os casos de contaminação de empregados pelo
COVID-19 não serão considerados doença ocupacional, exceto mediante
comprovação do nexo causal. A exceção apontada pela MP 927/20 recomenda
cuidado às empresas com a aglomeração de empregados, de forma que possa gerar
evidências de que a empresa agiu de forma dolosa.

Medida Provisória nº 936 de 01/04/2020 – Programa
Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda:
Autoriza a adoção de dois modelos de alteração no contrato de trabalho: pela redução
proporcional da jornada e salários dos empregados, ou por meio da efetiva suspensão
temporária do contrato de trabalho.
Atualizações:
Em 27 de maio de 2020, o Senado Federal prorrogou a vigência da MP 936,
de 01/04/2020, pelo período de mais 60 dias (Ato do Presidente da Mesa do
Congresso Nacional nº 44/2020 de 27/05/2020).
Em 28/05, o Projeto de Lei de Conversão (PLV) 15/2020 foi aprovado na Câmara
dos Deputados e seguiu para análise e aprovação do Senado federal.
Na abertura da sessão remota do Plenário desta terça-feira (23/06), o presidente
do Senado, Davi Alcolumbre, fez uma correção no texto do Projeto de Lei de
Conversão (PLV) 15/2020, oriundo da Medida Provisória (MP) 936/2020, que
já havia sido aprovado pelos senadores na terça-feira (16/06) e enviado para a
sanção do presidente da República. Como as alterações efetuadas no PLV 15/2020
são impugnações de dispositivos que não poderiam estar na medida provisória,
tais correções não provocaram o retorno do texto à Câmara dos Deputados. Por
enquanto, as informações abaixo permanecem embasadas na Medida Provisória nº
936 de 22/03/2020 até que o PLV 15/2020 seja sancionado pelo Presidente da
República.

Redução proporcional da jornada e salários dos empregados:
Empregador poderá acordar a redução proporcional da jornada de trabalho e de salário de
seus empregados.
Esses empregados terão direito ao Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da
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Renda, pago pelo seguro-desemprego, respeitado limites estabelecidos pela MP.
Condições:
• Preservação do valor do salário-hora de trabalho
• Prazo máximo de 90 dias, durante o estado de calamidade pública
• Pactuação por acordo individual escrito entre empregador e empregado, devendo
a proposta ser encaminhada ao empregado com antecedência mínima de dois dias
corridos
• A redução da jornada de trabalho e de salário terá de respeitar, exclusivamente, os
seguintes percentuais:
a) vinte e cinco por cento;
b) cinquenta por cento; ou
c) setenta por cento.
• Garantia provisória no emprego durante o período de redução e após o
restabelecimento da jornada por período equivalente ao da redução. Exemplo:
redução de 2 meses, garante uma estabilidade dos 2 meses e de mais 2, no total de
4 meses.
Suspensão dos contratos de trabalho
O empregador poderá acordar a suspensão do contrato de trabalho com os empregados.
Esses empregados receberão o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda,
pago pelo seguro-desemprego, respeitado os limites estabelecidos pela MP.
Condições:
• Prazo máximo de 60 dias
• Suspensão do contrato de trabalho será pactuada por acordo individual escrito entre
empregador e empregado, devendo a proposta ser encaminhada ao empregado com
antecedência mínima de dois dias corridos
• Durante o período de suspensão contratual o empregador deverá manter os benefícios
pagos aos empregados
• Durante a suspensão do contrato de trabalho o empregado não pode permanecer
trabalhando para o empregador, ainda que parcialmente, por meio de teletrabalho,
trabalho remoto ou trabalho à distância
• Garantia provisória no emprego durante o período de suspensão e após o
restabelecimento da jornada por período equivalente ao da suspensão.
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A Portaria 10.486, de 24/04/2020, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do
Ministério da Economia estabeleceu as normas e procedimentos relativos ao processamento e
pagamento do Benefício Emergencial de que trata a Medida Provisória nº 936/2020.

Lei nº 13.982 de 02 de abril de 2020 – Dedução de
Contribuições ao RGPS (Artigo 5º):
O artigo 5º da Lei nº 13.982 estabelece que a empresa poderá deduzir do repasse das
contribuições à previdência social, observado o limite máximo do salário de contribuição ao
RGPS, o valor devido, nos termos do § 3º do art. 60 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991,
ao segurado empregado cuja incapacidade temporária para o trabalho seja comprovadamente
decorrente de sua contaminação pelo Coronavírus (Covid19).
Encontra-se publicado no portal do eSocial, a Nota Orientativa nº 21/2020, com informações
sobre os procedimentos para a dedução das referidas contribuições previdenciárias de que trata
a Lei nº 13.982, artigo 5º.

Medida Provisória 946 de 07/04/2020 – Autorização
temporária para saques no FGTS:
Atualização: Ato nº 56, de 05/06/2020, do Presidente da Mesa do Congresso
Nacional, prorroga a vigência da Medida Provisória, por sessenta dias (DOU de
08/06/2020).
Disponibiliza para os titulares de conta vinculada do FGTS, a partir de 15 de junho de 2020 e
até 31 de dezembro de 2020 o saque de recursos até o limite de R$ 1.045,00 (mil e quarenta
e cinco reais) por trabalhador.
Os saques do FGTS serão efetuados conforme cronograma de atendimento, critérios e forma
estabelecidos pela Caixa Econômica Federal, permitido o crédito automático para conta de
depósitos de poupança de titularidade do trabalhador previamente aberta nessa instituição
financeira, desde que o trabalhador não se manifeste negativamente, ou o crédito em conta
bancária de qualquer instituição financeira, indicada pelo trabalhador, desde que seja de sua
titularidade. A transferência para outra instituição financeira não poderá acarretar cobrança de
tarifa pela instituição financeira.

Decreto 10.316 de 07/04/2020 – Regulamenta a Lei
nº 13.982 de 02/04/2020 que trata do auxílio de
emergência a públicos específicos:
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Auxílio-Emergencial: R$ 600,00 mensais por um período de três meses
• O projeto prevê a possibilidade de o governo prorrogar o benefício por mais três
meses.
• Cada família pode acumular, no máximo, dois benefícios, ou seja, R$ 1.200.
• Se a mulher comprovar que sustenta o lar sozinha terá direito a R$ 1.200.00 mensais
Quem tem direito ao Auxílio-Emergencial?
• Trabalhadores sem carteira assinada;
• Microempreendedores individuais (MEI);
• Desempregados, que tenham mais de 18 anos e se enquadrem nos critérios do
CadÚnico (Cadastro Único), registro de pessoas de baixa renda para que possam
receber benefícios sociais;
• Contribuinte individual do Regime Geral de Previdência Social (que contribua com
a alíquota de 20% sobre o respectivo salário-de-contribuição OU que contribua
com a alíquota de 11%, no caso do segurado contribuinte individual, com ressalvas
indicadas no §2º, inciso I do art. 21 da Lei nº 13.982, de 02 de abril de 2020);
• Trabalhadores onde a renda familiar mensal per capita seja abaixo de 1/2 (meio)
salário-mínimo ou com renda familiar mensal total de até 3 (três) salários mínimos;
• Trabalhadores que tenham recebido, no ano de 2018, rendimentos tributáveis abaixo
de R$ 28.559,70 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta
centavos);
• Quem recebe Bolsa Família poderá escolher entre continuar com ele ou optar pelo
auxílio de R$ 600 (não será permitido acumular os dois).
• Necessário ser maior de 18 anos de idade, não ter emprego formal ativo, não
ser titular de benefício previdenciário ou assistencial ou beneficiário do segurodesemprego ou de programa de transferência de renda federal, exceto o Bolsa
Família.
Quando começam os pagamentos?
• A partir de abril/2020.

Portaria Conjunta nº 20 do Ministério da Economia
e Secretaria Especial de Previdência e Trabalho de
18/06/2020 – Regras para o ambiente de trabalho:
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Estabelece orientações gerais sobre as medidas a serem observadas pelas empresas visando
à prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão da COVID-19 nos ambientes de
trabalho.
A Portaria estabelece no seu anexo diversos critérios e procedimentos para identificação
precoce e afastamento dos trabalhadores com sinais e sintomas compatíveis com a COVID-19,
e instruções para a proteção e mitigação de riscos para os trabalhadores, inclusive no transporte
fornecido pela organização. Importante destacar que a Portaria não determina ou autoriza a
abertura de estabelecimentos, apenas apresenta conjunto de disposições a serem observadas
por aqueles que se encontrarem em funcionamento. Destaca-se que as disposições contidas na
referida Portaria são de observância obrigatória pelos auditores fiscais do trabalho, portanto,
estes procedimentos poderão ser aferidos em futuras fiscalizações.

Medidas Treributária – Governo Federal
Portaria nº 103/2020 do Ministério da Economia de
17/03/2020 – Dívida Ativa da União:
Dispõe sobre medidas relacionadas aos atos de cobrança da dívida ativa da União, incluindo
suspensão, prorrogação e diferimento, em decorrência da pandemia do COVID-19. Suspenso
por 90 dias: i) os prazos de defesa dos contribuintes nos processos administrativos de cobrança
da Dívida Ativa da União; ii) o encaminhamento de Certidões de Dívida Ativa para protesto
extrajudicial; iii) a instauração de novos procedimentos de cobrança e responsabilização de
contribuintes; e iv) os procedimentos de rescisão de parcelamentos por inadimplência. A Portaria
103/2020 ainda trata de condições diversas para os contribuintes que desejarem aderir ao
parcelamento de débitos inscritos em Dívida Ativa da União.

Instrução Normativa RFB nº 1.927 de 17/03/2020 –
Despacho Aduaneiro:
Despacho aduaneiro facilitado nas importações de mercadorias destinadas ao combate da
pandemia do COVID-19.

Resolução nº 17 de 17/03/2020 do Ministério da
Economia – Imposto de Importação:
Reduz temporariamente alíquotas do Imposto de Importação para produtos destinados ao
combate à pandemia do COVID-19. Medida vigente até 30/09/2020.

Portaria PGFN nº 7.821 de 18/03/2020 – Cobrança
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Administrativa:
Suspensão por 90 (noventa) dias de algumas medidas de cobrança administrativa, como
protestos de certidões de dívida ativa da União ou o início de procedimentos de exclusão de
contribuintes de parcelamentos administrados pela PGFN.
Atualização:
Portaria PGFN nº 13.338 de 04/06/2020: Altera a Portaria PGFN nº 7.821,
de 18 de março de 2020, para autorizar nova prorrogação de prazos relativos a
medidas de cobrança administrativa, como protestos de certidões de dívida ativa da
União ou o início de procedimentos de exclusão de contribuintes de parcelamentos
administrados pela PGFN.

Resolução nº 152 de 18/03/2020 do Ministério da
Economia – Prazo pagamento no âmbito do SIMPLES
Nacional:
Prorrogado o prazo de pagamento de tributos federais como IRPJ, IPI, CSLL, PIS, COFINS e
CPP no âmbito do SIMPLES Nacional, referentes aos períodos de apuração de março, abril e
maio de 2020. A prorrogação é de seis meses a contar do vencimento original previsto para os
referidos períodos.

Portaria PGFN nº 7.820 de 18/03/2020 –
Parcelamento Dívida Ativa da União:
Estabelece condições para transação extraordinária na cobrança da dívida ativa da União,
em função dos efeitos do coronavirus (COVID-19) na capacidade de geração de resultado
dos devedores inscritos em DAU. Houve a prorrogação das datas de pagamento das parcelas
acordadas no programa de transação extraordinária na cobrança da dívida ativa da União,
inclusive da entrada, diferindo a primeira parcela da dívida para o último dia útil do mês de
junho/2020, com o parcelamento do restante em até 81 meses, e, na hipótese de contribuinte
pessoa natural, empresário individual, microempresa ou empresa de pequeno porte, em até 97
meses.

Portaria Conjunta nº 555, de 23/03/2020
(Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Receita
Federal do Brasil) – Prorrogação Prazos Certidões:
Prorroga por 90 (noventa) dias a validade de certidões de regularidade fiscal de sociedades
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empresárias em âmbito federal.

Portaria PGFN nº 8.457 de 25/03/2020 – Regulamenta
a negociação de dívidas tributárias com a União
Condições:
• Entrada: 1% do valor total da dívida tributária apurada
• Pagamento da 1ª parcela: 30/06/2020
• Parcelamento restante da dívida:
• Pessoa Física: em até 97 parcelas (mínimo R$100,00)
• Pessoa Jurídica (empresários individuais, microempresas ou empresas de pequeno
porte): em até 97 parcelas (mínimo R$100,00)
• Demais empresas: em até 81 parcelas (mínimo R$500,00)
• Contribuições previdenciárias devidas: amortização em até 57 parcelas
Quais dívidas estão enquadradas na Portaria PGFN nº 8.457:
As dívidas que podem ser objeto da transação são aquelas junto à Receita Federal ainda não
judicializadas, as de competência da Procuradoria-Geral da União (PGU), da ProcuradoriaGeral Federal (PGF) e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). Também estão
incluídas as dívidas de natureza não tributária.
Para as dívidas perante o regime tributário especial para as micro e pequenas empresas (Simples
Nacional), a transação ainda dependerá de futura lei complementar.
Já a transação das dívidas com o FGTS dependerá de autorização do Conselho Curador do
FGTS, que terá 20 dias úteis para decidir sobre o pedido de autorização. Se a decisão não sair
nesse prazo, a autorização poderá ser considerada dada.
O prazo para adesão à transação extraordinária ficará aberto até a data final de vigência da
Medida Provisória nº 899/2019, que dispõe sobre a transação.

Resolução CGSN nº 153 de 25/03/2020 (Comitê
Gestor do Simples Nacional) – Prazo apresentação
DEFIS:
Prorrogado para 30 de junho de 2020 o prazo para apresentação da Declaração de
Informações Socioeconômicas e Fiscais (Defis) referente ao ano-calendário 2019;
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Prorrogado para 30 de junho de 2020 o prazo para apresentação da Declaração Anual
Simplificada para o Microempreendedor Individual (DASN-Simei) referente ao ano-calendário de
2019.

Medida Provisória nº 932 de 31/03/2020 – Redução
nas alíquotas das contribuições aos serviços sociais
autônomos:
Até 30 de junho de 2020, ficam reduzidas as alíquotas das contribuições aos serviços sociais
autônomos, compreendendo as seguintes instituições: I - Serviço Nacional de Aprendizagem
do Cooperativismo – Sescoop; II - Serviço Social da Indústria - Sesi, Serviço Social do
Comércio - Sesc e Serviço Social do Transporte – Sest; III - Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial - Senac, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Senai e Serviço Nacional de
Aprendizagem do Transporte – Senat; IV - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Senar.
Atualização: em sessão remota nesta terça-feira (23), o Senado aprovou o Projeto de
Lei de Conversão (PLV) 17/2020, proveniente da Medida Provisória (MP) 932/2020,
que cortou pela metade a contribuição das empresas para manutenção do Sistema S.
O texto aprovado no Senado restringiu o corte aos meses de abril e maio, sendo que,
no mês de junho de 2020, já será retomada a alíquota de contribuição permanente.
A matéria, aprovada em votação simbólica, será encaminhada à sanção presidencial.
Fonte: Agência Senado.

Decreto 10.302 de 01/04/2020 – Imposto sobre
Produtos Industrializados:
Alíquota do IPI reduzida a zero, em caráter temporal, sobre produtos considerados essenciais no
combate à pandemia do COVID-19, como medida de incentivo à sua circulação no mercado
nacional. Dentre os produtos, encontra-se álcool etílico com teor alcoólico igual ou superior a
70% vol, gel antisséptico à base de álcool 70%, óculos e viseiras de segurança, máscaras de
proteção facial, etc. A medida é válida até 30 de setembro do presente exercício.

Decreto nº 10.305 de 01/04/2020 - Imposto sobre
Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários – IOF:
Operações de crédito contratadas no período entre 03 de abril e 03 de julho de 2020, terão
as alíquotas do IOF reduzidas a zero.
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Instrução Normativa n.º 1.930 de 01/04/2020 –
Imposto sobre Renda da Pessoa Física – IRPF:
Prorrogado o prazo de entrega da Declaração de Ajuste Anual para até o dia 30 de junho de
2020.

Decreto nº 10.305 de 01/04/2020 – Imposto sobre
Operações Financeiras – IOF:
Nas operações de crédito contratadas no período de 03 de abril a 03 de julho de 2020,
as alíquotas do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a Títulos
ou Valores Mobiliários - IOF ficam reduzidas a zero para as operações de empréstimo, sob
qualquer modalidade, operação de desconto de títulos diversos, alienação de direitos creditórios
resultantes de vendas a prazo, contratação de seguro, etc.;
Diferimento (adiamento) do recolhimento das contribuições para o PIS/Pasep, Cofins e
contribuição patronal para previdência social das empresas;

Portaria nº 139 de 03/04/2020 do Ministério da
Economia – Prorroga o prazo para o recolhimento de
tributos federais:
- As contribuições previdenciárias de que trata o art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de
1991, devidas pelas empresas (cota patronal) relativas às competências março e abril de 2020
deverão ser pagas no prazo de vencimento das contribuições devidas nas competências julho e
setembro de 2020, respectivamente;
A contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, relativas às competências março e abril
de 2020, ficam postergados para os prazos de vencimento dessas contribuições devidas
nas competências julho e setembro de 2020, respectivamente.

Instrução Normativa nº 1.932 de 03/04/2020 da
Secretaria da Receita Federal do Brasil – Prazo para
apresentação DCTF e EFD:
Prorroga o prazo para apresentação da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais –
DCTF e da Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/Pasep, da Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição Previdenciária sobre a Receita
(EFD-Contribuições), e outras providências.
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Resolução CGSN nº 154 de 03/04/2020 (Comitê
Gestor do Simples Nacional) – Prazo pagamentos
tributos do SIMPLES Nacional:
Prorrogado os prazos de pagamento de tributos no âmbito do Simples Nacional, de que trata
a Lei Complementar 123 (14/12/2006), em razão da pandemia da Covid-19, com novos
prazos de pagamento variando de julho a dezembro de 2020, conforme o tributo. Esta mesma
resolução revogou a Resolução CGSN nº 152, de 18 de março de 2020.

Resolução nº 31 de 07/04/2020 da Câmara de
Comércio Exterior – Imposto de Importação:
Redução temporária, para zero por cento, da alíquota do Imposto de Importação de mais 41
produtos de combate à pandemia do novo coronavírus, elevando para 177 o total de itens
com tarifa zerada para aumentar a oferta de bens, máquinas e insumos usados na fabricação
nacional de produtos para combate à pandemia. Listagem dos produtos no anexo da própria
Resolução.

Portaria nº 150 de 08/04/2020 do Ministério
da Economia – Prazo vencimento Contribuição
Previdenciária:
Alterada a Portaria ME nº 139/2020, estendendo para as agroindústrias e para as empresas
sujeitas à contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB), a hipótese de prorrogação da
data de vencimento da Contribuição Previdenciária. Os pagamentos relativos às competências
março e abril de 2020, deverão ser feitos no prazo de vencimento das contribuições devidas
nas competências julho e setembro de 2020, respectivamente.

Lei nº 13.988 de 14/04/2020, resultante da conversão
da Medida Provisória nº 899/2019 – Renegociação de
litígios com a União:
Dentre outras providências, esta Lei estabelece os requisitos e as condições para que a União, as
suas autarquias e fundações, e os devedores ou as partes adversas realizem transação resolutiva
de litígio relativo à cobrança de créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não
tributária (art.1º).

Portaria PGFN nº 9.917 de 14/04/2020 – Dívida Ativa
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da União:
Regulamentou a transação na cobrança da dívida ativa da União e revogou a Portaria PGFN nº
11.956 de 27 de novembro de 2019, que tratava do tema.

Portaria PGFN nº 9.924 de 14/04/2020 – Dívida Ativa
da União:
Estabeleceu as condições para transação extraordinária na cobrança da dívida ativa da União,
em função dos efeitos da pandemia do COVID-19 na capacidade de geração de resultado dos
devedores inscritos em Dívida Ativa da União.

Portaria nº 201 de 12/05/2020 do Ministério da
Economia – Prazos vencimentos programas de
parcelamento:
Prorroga prazos de vencimento de parcelas de programas de parcelamento de dívidas tributárias
administrados pela Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
(PGFN).
Novos prazos determinados pela Portaria ME 201/2020:
a) Parcelas com vencimento em maio/2020: pagamento até último dia útil de
agosto/2020;
b) Parcelas com vencimento em junho/2020: pagamento até último dia útil de
outubro/2020;
c) Parcelas com vencimento em julho/2020: pagamento até último dia útil de
dezembro/2020.
Ressalva importante: esta Portaria não se aplica aos parcelamentos de tributos apurados
na forma do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), de que trata a Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Instrução Normativa RFB nº 1950 de 13/05/2020 –
Prazo para transmissão da ECD:
Medida prorroga, em caráter excepcional, o prazo para apresentação/transmissão da
Escrituração Contábil Digital (ECD) referente ao ano-calendário de 2019, previsto no art. 5º da
Instrução Normativa RFB nº 1.774/2017. Conforme a Instrução Normativa, a ECD deverá ser
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entregue até o último dia útil do mês de julho de 2020.

Resolução CGSN nº 155 de 18/05/2020 – Simples
Nacional:
Prorrogação dos prazos de pagamento de parcelas mensais de parcelamento de tributos no
âmbito do Simples Nacional e no Sistema do MEI.
Os vencimentos das parcelas mensais relativas aos parcelamentos de tributos apurados no
âmbito do Simples Nacional e do Sistema de Recolhimento em Valores Fixos Mensais do MEI,
ficam prorrogados até o último dia útil do mês conforme o seguinte calendário:
• Parcelas com vencimento em maio/2020, até último dia útil de agosto de 2020;
• Parcelas com vencimento em junho/2020, até último dia útil de outubro de 2020;
• Parcelas com vencimento em julho/2020, até último dia útil de dezembro de 2020;
Ressalva: os débitos vencidos em maio/2020 abrangem somente as parcelas vincendas a partir
da publicação da Resolução (18/05/2020).

Portaria ME nº 245 de 15/06/2020 – Prorrogação do
prazo de recolhimento de tributos federais diversos.
A Contribuição Previdenciária Patronal, Contribuição Previdenciária da Agroindústria, Funrural,
Contribuição devida pelo empregador doméstico, PIS/PASEP e Cofins relativos à competência
maio de 2020 deverão ser pagas no prazo de vencimento dessas contribuições devidas na
competência outubro de 2020. Portanto, em novembro de 2020.

Portaria PGFN nº 14.402 de 17/06/2020 – Estabelece
condições para transação excepcional na cobrança da
dívida ativa da União:
A Portaria disciplina os procedimentos, os requisitos e as condições necessárias à realização da
transação excepcional na cobrança da dívida ativa da União, cuja inscrição e administração
incumbam à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, na perspectiva de recebimento de
créditos inscritos.
Conforme o site da PGFN, os procedimentos e condicionantes para adesão ao novo
parcelamento da dívida ativa da União devem ser feitos a partir de 1º de julho até 29 de
dezembro de 2020. Os benefícios da transação excepcional envolvem descontos e prazos
diferenciados, além de entrada reduzida, e serão concedidos conforme análise da capacidade
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de pagamento do contribuinte, levando-se em consideração os impactos econômicos e
financeiros causados pela pandemia.
Importante destacar que a Transação Excepcional alcança dívidas de até R$ 150 milhões e
não contempla débitos junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), do Simples
Nacional e de multas criminais.

Medidas Tributárias e Administrativas –
Governo Estadual (Destaques)
Decreto nº 47.898, de 25.03.2020 – Validade Certidões
de Débitos Tributários - CDT:
Prorrogada por noventa dias a validade das Certidões de Débitos Tributários - CDT - negativas e
positivas com efeitos de negativas, emitidas de 1º de janeiro de 2020 até a data da publicação
deste decreto.
Suspensão por noventa dias para o encaminhamento de Processos Tributários Administrativos
para inscrição em dívida ativa. Ressalva: Processos Tributários Administrativos com prescrição
prevista nos próximos 90 dias continuarão em processo normal de tramitação.

Resolução SEF nº 5.355, de 25.03.2020 – Uso da Nota
Fiscal de Consumidor Eletrônica:
Prorrogada a obrigatoriedade de uso de NFC-e, conforme o porte do contribuinte:
• Contribuintes cuja receita bruta anual auferida no ano-base 2018 seja superior
ao montante de R$ 500.000,00, até o limite máximo de R$ 1.000.000,00:
01/09/2020;
• Contribuintes cuja receita bruta anual auferida no ano-base 2018 seja inferior ou igual
ao montante de R$ 500.000,00: 01/12/2020.

Resolução SEF nº 5.354, de 25.03.2020 – Taxa de
Incêndio:
Prorrogação do prazo de pagamento da Taxa de Incêndio referente ao exercício de 2020 para
até o dia 30 de setembro de 2020, relativamente às edificações localizadas em municípios
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constantes do Anexo II da Resolução.

Resolução Advocacia Geral do Estado nº 51, de
25.03.2020 – Cobrança Créditos Tributários:
Suspensão dos atos de cobrança de créditos tributários e não tributários no âmbito da
Advocacia-Geral do Estado – AGE , em decorrência dos efeitos da declaração de Situação de
Emergência em Saúde Pública pelo Decreto NE nº 113 de 12/03/2020
Suspensos pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, prorrogável por igual período:
• o controle de legalidade e a inscrição em dívida ativa;
• o ajuizamento de ações de execução fiscal dos créditos inscritos até a presente data;
• o encaminhamento de certidões da dívida ativa para cartórios de protesto.
Os órgãos e entidades da administração pública estadual deverão se abster de encaminhar seus
créditos para inscrição em dívida ativa.
Ressalva: ficam ressalvados da suspensão supracitada na Resolução os atos, a cargo da AGE,
eventualmente necessários para evitar a prescrição dos créditos estatais.

Decreto nº 47.966/2020 de 29/05/2020 –
Prorrogação da suspensão de prazos de processos
administrativos não-tributários:
Ficam suspensos os prazos de processos administrativos, de qualquer espécie ou natureza
(exceto os de natureza tributária), para o interessado, o processado e a Administração Pública
direta, autárquica e fundacional, no âmbito do Poder Executivo, até dia 30 de junho de 2020.
Ressalva: este Decreto não contempla a revisão dos prazos de processos administrativos
tributários de que trata o Decreto nº 47.913/2020 que, até o fechamento deste documento,
não foi alterado.

Decreto nº 47.977 de 11/06/2020, que altera o prazo
inicialmente previsto no Decreto nº 47.913/2020 –
Prorrogação e suspensão de prazos de processos
tributários e administrativos do Estado:
O Decreto suspende até 31/07/2020 uma série de processos relacionados a Procedimentos
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Tributários Administrativos, prazos de cumprimento de Obrigações Acessórias diversas, validade
de Certidões de Débitos Tributários, negativas e positivas com efeitos negativos, emitidas no
período de 1º de janeiro a 2 de maio 2020, entre outras alterações.

Cemig:
Parcelamento de débitos com vencimento até 30/04/2020 em 6 parcelas para clientes de
baixa renda, cadastrados como tarifa social, microempresas de todos os setores, e hospitais
públicos, filantrópicos, além de unidades de pronto atendimento. Os valores faturados e não
arrecadados pela Cemig serão objeto de parcelamento sem a incidência de multas e juros.

Copasa:
Não realização de corte no fornecimento de água aos clientes que são mais vulneráveis,
aqueles que contam com tarifa social. Essa medida vai até o dia 30 de abril de 2020, podendo
esse prazo ser prorrogado enquanto permanecer a situação de crise. Para essa categoria
também não haverá incidência de juros e multas em razão de atraso no pagamento incidentes
sobre faturas já vencidas, inclusive.
Os clientes comerciais dos ramos de atividade abrangidos pela Deliberações nº 8 e nº 17 do
Conselho COVID 19, que terão de suspender as suas atividades, – responsáveis pela geração
de grande parte dos empregos formais no estado de Minas Gerais – e com contas cujo prazo
de vencimento seja até 20 de abril de 2020, terão prazo de pagamento prorrogado para 20
de maio de 2020.
Para os clientes que receberam aviso de suspensão de abastecimento de água entre os dias
23/02/2020 e 20/03/2020, o prazo de pagamento será prorrogado para 20/04/2020.

Medidas Tributárias –Município de Belo
Horizonte (Destaques)
Decreto nº 17.308, de 19/03/2020 – Diversas Medidas
Tributárias
Dispõe sobre medidas excepcionais de diferimento tributário para a redução dos impactos
sobre a atividade econômica do Município causados pelas ações de contenção da pandemia
ocasionada pelo COVID-19.
Suspensão temporária dos Alvarás de Localização e Funcionamento – ALFs – e autorizações
emitidos para realização de atividades com potencial de aglomeração de pessoas para
enfrentamento da Situação de Emergência em Saúde Pública causada pelo agente Coronavírus –
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COVID-19.
Taxas de Fiscalização de Localização e Funcionamento, de Fiscalização Sanitária, e
de Fiscalização de Engenhos de Publicidade: vencimentos em 10 de maio de 2020 e 20 de
maio de 2020, fica diferido para 10 de agosto de 2020.
As referidas taxas poderão ser pagas em até cinco parcelas mensais e consecutivas, vencendo
a primeira na mesma data diferida do tributo, prevista no art. 2º, e as demais no mesmo dia dos
meses subsequentes.
Parcelamento extraordinário de dívidas tributárias com o município: Poderá ser concedido no
período de noventa dias contados da publicação deste decreto o parcelamento extraordinário
dos créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa devidos pelos contribuintes
alcançados pelas disposições do Decreto nº 17.304, de 2020.
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU – do exercício de 2020: parcelas com vencimento
em abril, maio e junho ficam diferidas por noventa dias. O montante das parcelas diferidas
será somada ao valor das demais parcelas do saldo devedor e este valor será reparcelado
para pagamento em parcelas de julho a dezembro, com vencimento a partir de 15 de julho de
2020.
Estão suspensos por cem dias a partir da data de publicação deste decreto:
I – a instauração de novos procedimentos de cobrança;
II – o encaminhamento de certidões da dívida ativa para cartórios de protesto;
III – a instauração de procedimentos de exclusão de parcelamentos em atraso.
Obrigações tributárias acessórias relativas ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
– ISSQN: prazos prorrogados por cem dias, contados da data de publicação deste decreto.
Atenção: as prorrogações de prazos previstos para a Taxa de Fiscalização de Localização
e Funcionamento e o IPTU, bem como, o parcelamento extraordinário proposto pelo Decreto
17.308 apresentado acima, só alcançam as empresas que exercem atividades que tiveram seu
funcionamento suspenso por conta do Decreto nº 304 de 18/03/2020.
Atividades abrangidas pelo Decreto nº 304 de 18/03/2020:
I – casas de shows e espetáculos de qualquer natureza;
II – boates, danceterias, salões de dança;
III – casas de festas e eventos;
IV – feiras, exposições, congressos e seminários;
V – shoppings centers, centros de comércio e galerias de lojas;
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VI – cinemas e teatros;
VII – clubes de serviço e de lazer;
VIII – academia, centro de ginástica e estabelecimentos de condicionamento físico;
IX – clínicas de estética e salões de beleza;
X – parques de diversão e parques temáticos;
XI – bares, restaurantes e lanchonetes.
Decretos municipais nº 17.361, de 22/05/2020, e nº 17.328, de 08/04/2020: estabelecem
as restrições de horários e os protocolos das atividades autorizadas a funcionar no município de
Belo Horizonte.

Política e linha de Crédito Especial às
Empresas
Financiamento BNDES:
Suspensão por 6 meses do pagamento das parcelas de operações contratadas com recursos do
BNDES.
Operacional:
• É necessário que a empresa manifeste seu interesse na suspensão do pagamento
das parcelas. A autorização da suspensão da dívida será avaliada pela instituição
financeira que realizou a operação.
• As condições pactuadas, como encargos contratuais e a periodicidade de
pagamento, serão mantidas na renegociação.
• São passíveis de renegociação somente as prestações com vencimentos entre abril de
2020 e setembro de 2020.
Será mantido o prazo final do contrato. A data de vencimento do contrato não será estendida
em função da prorrogação das parcelas.
• O valor das prestações renegociadas será incorporado ao saldo devedor e
redistribuído nas parcelas restantes da dívida.
• Haverá a capitalização do saldo devedor durante o período de suspensão dos
pagamentos.
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• Não serão exigidos os seguintes documentos para realizar a renegociação
• CND relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União
• Comprovação de entrega da RAIS
• Certificado de Regularidade do FGTS
Não poderão solicitar a suspensão do pagamento:
• Operações de comércio exterior
• Operações renegociadas (securitização de dívidas agrícolas)
• Operações que tenham recebido aval do BNDES FGI (Fundo Garantidor do
Investimento)
• Operações passíveis de pagamento de subvenção econômica pelo Tesouro Nacional
• Operações cuja última prestação tenha vencimento entre os meses de abril/20 e
setembro/20.

Linha de crédito emergencial do BNDES:
Oferta de capital de giro para empresas com faturamento anual de até R$ 300 milhões, por
meio da linha BNDES Crédito Pequenas Empresas, nas seguintes condições:
• Taxa de juros: Custo financeiro (TLP, SELIC ou TFB) remuneração do BNDES (1,25%
a.a.) Taxa do agente financeiro.
• Prazo total: 60 meses, com carência de até 24 meses.
• Importante:
• Trata-se de uma linha de crédito de apoio indireto, com isto OBRIGATORIAMENTE
deverá ser contratada por meio dos Agentes Financeiros Credenciados repassadores
de recursos do BNDES.
• Não há necessidade de apresentar projeto e nem comprovar a finalidade da
aplicação dos recursos.
• As condições da operação - valor do empréstimo, taxas de juros, prazos, garantias são negociadas com o agente financeiro.
• O valor máximo de empréstimo por empresa é de R$ 70 milhões, a cada 12 meses,
conforme análise de crédito.
• Os pedidos de financiamentos deverão ser protocolados no BNDES até
30/09/2020, conforme disponibilidade de recursos.
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Caixa Econômica Federal – Crédito habitacional:
Caixa anunciou um pacote de incentivo ao mercado imobiliário no valor de R$ 43 bilhões.
Os recursos serão destinados ao crédito habitacional para novos financiamentos imobiliários,
para custear a pausa de 90 dias no financiamento habitacional, para a renegociação do
financiamento de clientes com parcelas em atraso e para antecipar recursos à produção de
novos empreendimentos imobiliários, entre outras medidas.
Pessoas físicas e jurídicas terão seis meses de carência para começar a pagar as prestações
desses financiamentos. O pacote tem como objetivo evitar a paralisação de obras e o
desemprego no setor.
Maiores informações, consulte site da Caixa Econômica Federal.  

Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG –
Medidas Emergenciais:
Prorrogação do vencimento de parcelas das operações vigentes por até 90 dias, através de
renegociação contratual por meio do Internet Banking (www.bdmg.mg.gov.br).
Lançamento de linhas de crédito para empresas do setor de saúde:

BDMG Geraminas Saúde
• Destinada às empresas com faturamento anual até R$ 4,8 milhões;
• Taxas de juros pré-fixadas a partir de 0,83% a.m.;
• Prazo de pagamento de até 48 meses e até 6 meses de carência.

BDMG Giro Mais Saúde:
• Destinada às empresas com faturamento anual entre R$ 4,8 milhões e R$ 16 milhões;
• Taxas de juros pós fixadas indexadas à Selic;
• Prazo de pagamento de até 60 meses e até 6 meses de carência.

Banco Central, Bancos Públicos e Privados – Destaques:
Um dos principais objetivos do Banco Central em momentos de crise é manter a funcionalidade
dos mercados e, com isso, apoiar o funcionamento da economia real. Para diminuir o impacto
dos efeitos da pandemia causada pelo novo coronavírus sobre a economia brasileira, o Banco
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Central vem adotando uma série de medidas para promover o bom funcionamento do mercado
bancário, sem abrir mão da solidez e da estabilidade do Sistema Financeiro Nacional (SFN).
Em apresentação recente (Junho/2020) do presidente do Banco Central foram anunciadas as
seguintes diretrizes para manter a funcionalidade e assegurar a confiança nos mercados:
1. Manter o sistema bancário líquido e estável, para fazer frente aos desafios que se
apresentam;
2. Garantir um sistema capitalizado, para que o canal de crédito continue a funcionar
com normalidade;
3. Oferecer condições especiais para que bancos possam rolar as dívidas dos setores
afetados pela crise – monitorando os créditos que saírem do Sistema Financeiro, com
o intuito de evitar eventuais contágios;
4. Garantir que o mercado de câmbio funcione com normalidade, sem
disfuncionalidades de liquidez;
5. Manter as condições monetárias estimulativas, para que o crédito sirva como canal
de impulso ao crescimento, sem prejuízo ao objetivo de manter a inflação controlada.
Apesar da ação do Banco Central, independente da Autarquia adotar medidas para estimular
uma maior liquidez no mercado financeiro, os bancos possuem isenção e liberdade para decidir
pela oferta e custo final do crédito conforme o rating do cliente.
Dessa forma, recomenda-se às empresas buscarem contato junto aos bancos de seu
relacionamento e verificar as possibilidades de crédito para financiamento da folha de
pagamentos, capital de giro, e renegociações de créditos diversos.
A seguir são apresentadas algumas das alterações regulamentares adotadas pelo Banco Central
que podem trazer benefícios para os tomadores de crédito.

Resolução BACEN 4.782 de 16/03/2020 – Dispensa de
provisionamento para renegociação de operações de
crédito:
A ação facilita a renegociação dos prazos de operações de crédito de empresas e de
famílias que possuem boa capacidade financeira e mantêm operações de crédito regulares
e adimplentes em curso, permitindo ajustar seus fluxos de caixa. A medida dispensa as
instituições financeiras de aumentarem o provisionamento para operações de crédito com essas
características que forem reestruturadas até 30 de setembro de 2020. O Banco Central estima
que aproximadamente R$3,2 trilhões em créditos sejam qualificáveis a se beneficiar dessa
medida.
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Circular BACEN 3.993 de 23/03/2020 – Redução do
compulsório para elevar a liquidez dos bancos, o que
pode ajudar na ampliação da concessão de crédito às
pessoas físicas e jurídicas:
O BC reduziu a obrigatoriedade de os bancos manterem provisionados R$ 68 bilhões em
depósitos compulsórios sobre recursos a prazo. A alíquota caiu de 25% para 17%. A redução é
temporária e disponibiliza mais liquidez para a economia, pois os bancos podem usar recursos
que antes deixavam depositados no Banco Central. A nova liberação se soma ao montante de
R$50 bilhões já liberados a partir de 16 de março, decorrentes da redução anterior de 31%
para 25%.

Resolução BACEN 4.792 de 26/03/2020 – Autorização
para fintechs emitirem cartões de crédito e concederem
crédito a micro e pequenos empresários:
As Sociedades de Crédito Direto (SCD) e as Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP)
são fintechs que usam plataformas eletrônicas para levar serviços financeiros e crédito a clientes
com menor acesso a serviços financeiros, incluindo micro e pequenos empresários. As SCD
agora podem emitir cartão de crédito e financiarem suas operações com recursos de repasses
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) — tornando-se assim um
canal ainda mais importante para a realização de políticas públicas. Além disso, as SCD e SEP
agora podem securitizar seus créditos para um leque mais amplo de fundos de investimento.

Medida Provisória 944 de 03/04/2020 – Programa
Emergencial de Suporte a Empregos:
Institui o Programa Emergencial de Suporte a Empregos, destinado à realização de operações
de crédito com empresários, sociedades empresárias e sociedades cooperativas, excetuadas as
sociedades de crédito, com a finalidade de pagamento de folha salarial de seus empregados.
Atualização:
Por meio do Ato nº 53, de 29/05/2020, do Presidente da Mesa do Congresso
Nacional, foi prorrogada a vigência da Medida Provisória 944/2020, por sessenta
dias (DOU de 01/06/2020).
Condições gerais:
Enquadramento: empresas com receita bruta anual superior a R$ 360.000,00 (trezentos e
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sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), calculada
com base no exercício de 2019.
Abrangência: totalidade da folha de pagamento do contratante, pelo período de 2 (dois)
meses, limitadas ao valor equivalente a até 2 (duas) vezes o salário-mínimo por empregado.
Requisito para ter acesso à linha de crédito: ter a sua folha de pagamento processada por
instituição financeira participante.
Instituições financeiras participantes: todas as instituições financeiras sujeitas à supervisão do
Banco Central do Brasil.
Obrigações para quem participar do programa
1. fornecer informações verídicas;
2. não utilizar os recursos para finalidades distintas do pagamento de seus empregados;
3. não rescindir, sem justa causa, o contrato de trabalho de seus empregados no período
compreendido entre a data da contratação da linha de crédito e o sexagésimo dia
após o recebimento da última parcela da linha de crédito.
Atenção: o inadimplemento de qualquer das obrigações previstas acima implicará no
vencimento antecipado da dívida.
Taxa de juros e demais condições
1. taxa de juros de 3,75% (três inteiros e setenta e cinco centésimos) por cento ao ano
sobre o valor concedido;
2. prazo de 36 (trinta e seis) meses para o pagamento; e
3. carência de 6 (seis) meses para início do pagamento, com capitalização de juros
durante esse período.
Prazo para formalização das operações de crédito pelas instituições financeiras: 30 de junho
de 2020.
Observações:
• Restrições em sistemas de proteção ao crédito poderão impedir a contratação do
empréstimo, conforme critérios estabelecidos pelo banco.
• Conforme informações do Banco Central, e Senado Federal este Programa (MPs 944
e 943) será estendido por mais dois meses.
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Circular BACEN 3.998 de 04/04/2020 – Requerimento
de Capital das operações de crédito destinadas a
pequenas e médias empresas:
O Banco Central reduziu o requerimento de capital as operações de crédito destinadas a
pequenas e médias empresas. O objetivo é estimular o direcionamento de recursos para estes
segmentos empresariais, responsáveis por boa parte da produção e empregos no país. O Fator
de Ponderação de Risco aplicável a essas operações passou de 100% para 85%, e vale para
operações novas ou reestruturadas, de 16/03/20 a 31/12/2020. A regra abrange empresas
com receita bruta anual de R$15 milhões a R$300 milhões.

Resolução BACEN 4.803, de 09/04/2020 –
Flexibilização nos critérios de provisionamento para
operações de crédito em atraso:
Permitido às instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco
Central do Brasil reclassificar, para o nível que estavam classificadas no dia 29 de fevereiro
de 2020, as operações renegociadas no período de 1º de março a 30 de setembro de
2020. O objetivo da resolução é evitar o aumento no volume de provisão para perdas em
créditos economicamente viáveis, mas que, em decorrência da pandemia, tenham entrado
em atraso, inclusive por dificuldades operacionais na renegociação dessas operações. O
provisionamento para créditos duvidosos limita a capacidade da instituição assumir novos riscos
e, consequentemente, conceder novos empréstimos.
Assim, o aumento da provisão impactaria a oferta de crédito e, consequentemente, o consumo e
a renda, o que agravaria ainda mais os efeitos econômico-financeiros decorrentes da Covid-19.

Contratos Administrativos em Geral Recomendações
Entre as medidas restritivas adotadas para redução da propagação da pandemia do COVID-19,
ganha destaque o isolamento social, responsável por uma série de modificações na rotina
de pessoas e empresas e por mudanças súbitas no padrão de consumo e na paralisação de
diversas atividades econômicas.
Nesta conjuntura excepcional, a recomendação de isolamento tem afetado a maior parte da
cadeia produtiva, industrial e comercial, levando governos à decretação de fechamento de
fronteiras e restrições no funcionamento de indústrias, comércio e serviços.
Face a este quadro legal e mercadológico, muitas empresas têm se deparado com a
impossibilidade de cumprimento de suas obrigações contratuais nos termos em que inicialmente
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foram assumidas considerando tratar-se de um caso de força maior, alheio à sua vontade.
A legislação brasileira, de forma subjetiva e sujeita a interpretações diversas, trata da teoria
da imprevisão, do caso fortuito e de força maior e da onerosidade excessiva criada por
motivos não previstos pelas partes. Com isso, o legislador abriu a brecha para possibilitar a
renegociação entre partes e/ou permitir a exclusão da responsabilidade contratual pelo seu
descumprimento.
Nesse sentido, para alguns juristas e advogados tem prevalecido o entendimento de que a
pandemia do coronavírus pode se encaixar no conceito geral de caso fortuito e força maior, já
que se revestem de uma imprevisibilidade inevitável, cuja ocorrência e responsabilidade não
pode ser atribuída a nenhuma das partes envolvidas.
Considerando esse embasamento jurídico preliminar, recomenda-se às empresas que tenham a
necessidade de renegociar contratos diversos (Ex.: compra de cotas de produtos para o estoque,
aluguéis, multas e juros em contratos diversos, etc.) as seguintes condutas:
a. Análise das cláusulas contratuais e as condições gerais de cada contrato para verificar
se no mesmo já constam cláusulas de desobrigação por força maior;
b. Caso tenha necessidade de revisar contratos, notificar o contratante elencando as
situações contratuais que possivelmente serão afetadas estritamente em razão da
pandemia do COVID-19, a probabilidade e o impacto de ocorrência.
c. Anexar à notificação documentos que comprovem a situação de caso fortuito e
força maior e, se possível, quantifique as perdas prováveis como subsídio para a
elaboração de uma contraproposta de revisão das condições financeiras do contrato.
Com essas medidas, a aplicação de penalidade por descumprimento contratual fica mitigada,
pois ao particular não poderia ser imputada responsabilidade por omissão na comunicação e
proposição de solução para a condução dos riscos incorridos. Trata-se de um caminho para uma
solução consensual, evitando sua judicialização.

Recomendações para a gestão das empresas
neste momento
O momento é do empresário proteger seu capital de giro. Empresas morrem pela falta de capital
de giro para honrar seus compromissos. Como fazer isso?
Primeiro cobrar das entidades que lhes representam ações junto aos governos para proteger seu
capital de giro, especialmente no campo tributário e financeiro. Nessa questão, as associadas
da ACMinas estão bem protegidas. A entidade possui um extenso rol de propostas dirigidas aos
três níveis de governo em prol da defesa das empresas mineiras, de todos os portes e setores.
Além disso, possui um corpo dirigente de alta competência, experiência e capacidade de
interlocução com os governos federal, estadual e municipais.
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Dentro da empresa recomendamos:
• Estudar o comportamento do caixa da empresa nos próximos três meses, projetando
cenários para o faturamento e as obrigações de pagamento. Conhecendo melhor
como deve se comportar o fluxo de caixa da empresa nos próximos meses toma-se
decisões mais assertivas em relação às medidas que devem ser adotadas para o seu
equilíbrio, e até para uma hipótese de negociação de crédito nos bancos.
• Renegociar todos os contratos junto aos fornecedores de bens e serviços. Se não há
entrada de caixa suficiente, não há como pagá-los em dia.
• Novas compras junto aos fornecedores (novos estoques): encomende compras em
lotes menores, conforme reativação da economia, administrando seu estoque de forma
muito precisa e tempestiva. Negocie com seus fornecedores compras e entregas de
menor quantidade, mas em períodos menores. Não aposte em uma grande corrida
às lojas, após o fim da quarentena. É preferível perder algumas vendas por falta de
estoque suficiente do que morrer pelo excesso de estoque, destruindo seu capital de
giro.
• Se você atua no comércio, aproveite este momento para estudar e conhecer novos
fornecedores dos produtos comercializados por sua empresa. Explore a maior
concorrência e promoções que virão pós quarentena.
• Procurar os bancos de relacionamento da empresa e renegociar o adiamento de
amortizações de financiamentos em um prazo até um pouco superior ao fim do
decreto municipal de isolamento (pois a economia voltará de forma lenta).
• Negociar adiamento parcial ou integral no pagamento de aluguéis, sem multa, com o
saldo deficitário formado diluído nos aluguéis dos próximos 12 ou 24 meses.
• Para aquelas empresas que possuem algum tipo de cadastro e controle sobre sua base
de clientes buscar estratégias de venda por internet, telefone, plataformas e-commerce,
etc..
• Antecipação de receitas: cada empresa deve avaliar com muito cuidado essa situação
junto aos seus clientes ou potenciais clientes. Cuidado para não se comprometer com
condições de prazo e preço que não possa cumprir ou que possa prejudicar seu
capital de giro no futuro.
• Ajuste o quadro de pessoal ao contexto atual e prospectivo de demanda. Retomada
a normalidade averigue a real necessidade de recontratação. Há possibilidade
de melhorias de processos que reduza a necessidade de mão-de-obra e eleve a
produtividade?
• Programas de renegociação de débitos tributários: verifique com seu contador todas
as medidas regulamentadas pelo governo (federal, estadual e municipal).
• Inadimplência: é bastante provável o crescimento nos casos de inadimplência.
Portanto, aprimore suas ferramentas e mecanismos para avaliar o limite de crédito e
riscos dos clientes.
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• Investimentos: somente aqueles estritamente necessários ao bom funcionamento da
empresa e dos seus processos, ou aqueles que comprovadamente possam contribuir
para elevar a produtividade do trabalho na empresa no curto prazo.
• Despesas em geral: tudo que não seja ligado aos custos diretos de produção ou
comercialização, ou seja, ao objeto-fim da empresa, devem ser suspensos por tempo
indeterminado (exs.: programas de treinamentos, viagens, eventos, prêmios por tempo
de serviço, etc..).
• Imobilizados: avalie a possibilidade de alienar ativos ociosos e ativos relacionados a
linhas de produção ou de comercialização pouco rentáveis.
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