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Seguem como principais notícias do dia 

26/03/2020. 

Resolução adia prazo para entrega de declarações das empresas do 

Simples Nacional e do Microempreendedor Individual Simples Nacional

Medida é parte do pacote econômico que visa a diminuir os efeitos do coronavirus no 

Brasil

O Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) aprovou a Resolução nº 153, de 25 de 

março de 2020, que prorroga, para o dia 30 de junho de 2020, o prazo de apresentação 

da Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (Defis) e da Declaração 

Anual Simplificada para o Microempreendedor Individual (DASNSimei) , referentes ao 

ano calendário de 2019. A Medida, publicada no Díário Oficial desta quinta-feira (26/3), 

tem por objetivo diminuir os impactos econômicos causados pela pandemia do Covid-19 

no Brasil. O CGSN já havia aprovado a Resolução nº 152, de 18 de março de 2020 , 

prorrogando o prazo para pagamento dos tributos Federais no âmbito do simples 

nacional.

Fonte: Receita Federal
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Prorrogado o prazo para inscrição no REGULARIZE da PGFN para 

aderir novos parcelamentos ou reparcelamentos com os benefícios da 

Portaria 7.820 da PGFN, Confira:

Altera a Portaria PGFN nº 7.280, de 18 de março de 2020, que estabelece as 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.

O Procurador-Geral da Fazenda Nacional, no uso das atribuições que lhe conferem o 

art. 10, I, do Decreto-Lei nº 147, de 3 de fevereiro de 1967, os arts. 5º, II, e 10, da 

Medida Provisória nº 899, de 16 de outubro de 2019, a Portaria do Ministro de Estado da 

Economia nº 103, de 17 de março de 2020, e o art. 82, incisos XIII, XVIII e XXI do 

Regimento Interno da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pela Portaria 

do Ministro de Estado da Fazenda nº 36, de 24 de janeiro de 2014,

Resolve:

Art. 1º O art. 9º, da Portaria PGFN nº 7.280, de 18 de março de 2020, passa a vigorar 

com a seguinte redação...

Leia mais...
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Secretário da Receita nega adiamento do prazo do IRPF

Sindicato de auditores fiscais pediu ampliação do prazo alegando que isolamento social 

devido à pandemia pode dificultar coleta de documentos.

O secretário da Receita Federal, José Tostes, informou ao jornal O Estado de S. Paulo, 

por meio da assessoria de comunicação do Ministério da Economia, que não houve 

nenhuma mudança no prazo final de entrega da declaração do Imposto de Renda da 

Pessoa Física (IRPF), que acaba em 30 de abril.

Segundo Tostes, a notícia sobre adiamento é “improcedente”.

Tostes recebeu, no último dia 20, ofício do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da 

Receita (Sindifisco) para ampliar o prazo de entrega da declaração de 2020 até o dia 31 

de maio.

O argumento é que a necessidade de isolamento social devido à pandemia do novo 

coronavírus pode dificultar o recolhimento de documentos necessários ao 

preenchimento da declaração e o contato com contadores...
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Governo estuda adiamento de três meses para tributos federais

Debate sobre aplicação da medida envolve alcance de portaria de 2012

A equipe econômica finaliza estudos para permitir um adiamento por três meses 

do prazo de pagamento dos tributos federais, com base na decretação do estado de 

calamidade pública. Há discussões e pressões internas no governo para que essa 

medida seja adotada. Isso ocorre na esteira de um debate que já chegou ao judiciário - 

e também ocorre na área econômica - sobre a aplicação de uma portaria de 2012 

(Portaria 12/2012) que permitia às empresas localizadas em municípios em estado de 

calamidade diferirem seus tributos devidos à União.

Fontes da Receita reconhecem que a portaria está em vigor, mas ainda há dúvida sobre 

seu alcance.

O debate levado à Justiça é se o decreto estadual de calamidade é suficiente para que 

as empresas usem automaticamente a portaria de número 12, editada na época do 

então ministro da Fazenda Guido Mantega, mesmo se no município em que estiver 

sediado não tiver sido acionada a calamidade. Estados como São Paulo, Rio de Janeiro 

e Rio Grande do Sul já decretaram calamidade pública...
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Crivella: Lojas de material de construção e de conveniência nos postos 

de gasolina poderão abrir no Rio a partir desta sexta

Prefeito do Rio cedeu à pressão de vereadores, no dia seguinte ao pronunciamento do 

presidente Bolsonaro que pediu o fim do 'confinamento em massa'. 'A cidade tem muitas 

obras', diz Crivella

O prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) divulgou a informação nesta quarta-feira (25). 

Ele apontou a validade da liberação a partir das 00h de quinta (26), virada de noite para 

sexta (27). Porém, as pessoas não poderão se aglomerar nos espaços: devem comprar 

o que precisam e ir embora.

"Um setor nos procurou e o grupo todo deliberou que é possível continuar a trabalhar, 

que é o de loja de conveniência de posto. Vamos alterar o decreto e podem voltar a 

funcionar sem aglomeração. 'Take away', pega o que precisa e leva para o carro 

embora para casa", disse Crivella.

O prefeito vai estender a medida para as lojas de materiais para construção. "Temos 

muitas obras na cidade e precisamos desse setor estratégico, que terá regras para 

voltar suas atividades", disse Crivella...
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