
Assessoria Empresarial	

	

Prezados,	

		

A	START	Assesssoria	Empresarial	entende	a	dificuldade	de	nossos	clientes	para		ultrapassar	este	momento	de	

incertezas.		

Sabemos	que,	infelizmente	não	existe	uma	fórmula	pronta	para	enfrentamento	da	crise	no	âmbito	corporativo,	

mas,	como	jurídico	podemos	ajudá-los	na	melhor	decisão.		

O	 nosso	 objetivo	 aqui	 é	 trazer	 informações	 de	 forma	 resumida	 para	 as	 principais	 áreas	 que	 envolvem	 o	

empresário,	com	o	objetivo	de	minimizar	os	impactos	na	sua	saúde	pessoal,	bem	como,	nos	seus	negócios.	

Acreditamos	que,	o	conhecimento	da	informação	pode	fazer	toda	a	diferença.															

Em	caso	de	dúvidas,	estamos	à	disposição	através	de	nossos	canais	de	comunicação.	

		

MEDIDAS	NA	ÁREA	TRIBUTÁRIA	

		

ESFERA	FEDERAL	

		

ü  FGTS	

		

A		publicação	da	MP	nº	927/2020,	o	artigo	19	–	Suspendeu	o	recolhimento	do	FGTS	pelos	empregadores,	referente	às	

competências	março,	abril	e	maio	de	2020,	com	vencimentos	em	abril,	maio	e	junho	de	2020.	O	recolhimento	poderá	ser	

realizado	de	 forma	parcelada	 sem	a	 incidência	da	atualização,	da	multa	e	dos	encargos	previstos	no	Artigo	22	da	Lei	

8.036/1990,	o	pagamento	das	competências	mencionadas	será	realizado	em	seis	parcelas	mensais,	com	vencimento	no	

sétimo	dia	de	cada	mês,	a	partir	de	julho	de	2020,	observado	o	disposto	no	caput	do	Artigo	15	da	lei	8.036/1990;		

		

ü  SIMPLES	NACIONAL			

		

Foi	adiado	por	três	meses	recolhimento	do		Simples	Nacional	–	Aprovada	Resolução	CGSN	nº	152/2020,	prorrogando	o	

prazo	para	pagamento	dos	tributos	federais	no	âmbito	do	Simples	Nacional,	com	isso	os	vencimentos	ficarão	da	seguinte	

forma:	 Competência	 03/2020	 –	 Vencimento	 20/10/2020,	 Competência	 04/2020	 –	 Vencimento	 20/11/2020	 e	

Competência	05/2020	–	Vencimento	21/12/2020.	

		

 

 

ü  OBRIGAÇÕES	ACESSÓRIAS		



		

O	 prazo	 para	 apresentação	 da	 Declaração	 de	 Informações	 Socioeconômicas	 e	 Fiscais	 (Defis)	 e	 da	 Declaração	 Anual	

Simplificada	para	o	Microempreendedor	Individual	(DASNSimei),	referente	ao	ano-calendário	2019	fica	prorrogado	para	

30	de	junho	de	2020.	Sendo	o	mês	de	março	já	regulamentado	pela	Resolução	CGSN	n°	153/202.	

		

ü  PRORROGAÇÃO	DO	VENCIMENTO	DAS	CNDS		

		

No	dia	24/03/2020	foi	publicada	a	Portaria	Conjunta	nº	555/2020	que	prorrogou	por	90	dias	a	validade	das	Certidões	

Negativas	de	Débitos	relativos	a	Créditos	Tributários	Federais	e	à	Dívida	Ativa	da	União	(CND)	e	Certidões	Positivas	com	

Efeitos	de	Negativa	de	Débitos	relativos	a	Créditos	Tributários	Federais	e	à	Dívida	Ativa	da	União	(CPEND)	válidas	na	data	

de	23	de	março	de	2020.		

		

ü  TRANSAÇÃO	EXTRAORDINÁRIA		

		

Transação	extraordinária,	possibilitando	parcelamento	de	débitos	federais.	Atualmente	a	transação	está	aberta	até	que	

o	presidente	da	República	sancione	a	MP	899.	Em	momento	pretérito	informamos	aos	Senhores	que	esta	transação	visa	

especialmente	 a	 Recuperação	de	débitos	 de	difícil	 recebimento	 e,	 que	no	nosso	 entender	 poderiam	 ser	 passíveis	 de	

Cancelamento.	Assim,	vale	uma	atenção	especial	antes	de	investir	neste	Acordo.	

		

ü  REDUÇÃO	DAS	CONTRIBUIÇÕES	AO	SISTEMA	“S”		

		

Redução	de	50%	das	contribuições	ao	Sistema	S	durante	o	mesmo	período	(medida	ainda	não	publicada);		

		

ü  REDUÇÃO	DAS	ALÍQUOTAS	DO	IMPOSTO	DE	IMPORTAÇÃO	PARA	PRODUTOS	MÉDICOS		

		

Redução	das	alíquotas	do	Imposto	de	Importação	para	produtos	de	uso	médico-hospitalar	até	o	final	de	2020;	e	Resolução	

da	CAMEX	concede	redução	temporária,	para	zero	por	cento,	da	alíquota	do	imposto	de	importação,	no	que	se	refere	aos	

itens	necessários	para	controle	e	combate	da	COVID-19,	dentre	os	quais	se	encontram	o	álcool	em	gel	e	demais	insumos	

hospitalares.		

		

ü  DESONERAÇÃO	DO	IPI	E	IMPOSTO	DE	IMPORTAÇÃO		

		

Desoneração	temporária	do	IPI	dos	produtos	nacionais	e	importados	utilizados	no	combate	da	doença.	

		

 

 

ü  ALTERAÇÃO	PARA	O	ESTADO	DE	SÃO	PAULO	



		

Concessão	de	Parcelamento	em	âmbito	administrativo,	de	débitos	relacionados	ao	ITCMD	que	não	estejam	inscritos	em	

dívida	ativa.		

Os	 demais	 impostos	 continuam	 com	 a	 cobrança	 no	 vencimento	 normal,	 até	 a	 presente	 data	 e,	 sem	 quaisquer	

parcelamentos	com	benefícios.	

		

ü  TESES	TRIBUTÁRIAS	DISPONIVEIS	NO	MOMENTO	

		

• POSSIBLIDADE	DE	POSTERGAÇÃO	DO	PAGAMENTO	DE	TRIBUTOS	–	especificamente	neste	momento	para	ICMS,	

pois	os	impostos	federais	foram	postergados;		

• POSSIBILIDADE	DE	RESTITUIÇÃO	DA	TAXA	DE	UTILIZAÇÃO	DO	SISCOMEX;	

• RETIRADA	DO	ICMS	DA	BASE	DE	CÁLCULO	DO	PIS	E	COFINS;	

• AFASTAMENTO	 DAS	 CONTRIBUIÇÕES	 DE	 TERCEIROS	 OU	 LIMITAÇÃO	 DA	 BASE	 DE	 CÁLCULO	 A	 20	 SALÁRIOS	

MÍNIMOS;	

• AFASTAMENTO	DO	SALÁRIO	MATERNIDADE	E	DAS	FÉRIAS	GOZADAS	DA	BASE	DE	CÁLCULO	DA	CONTRIBUIÇÃO	

SOBRE	A	FOLHA	(20%);	

• INCONSTITUCIONALIDADE	do	adicional	de	10%	nas	multas	do	FGTS	(OBS.	a	contribuição	esta	revogada,	mas,	pode	

recuperar-se	os	valores	pagos	a	maior	nos	últimos	cinco	anos.	

		

		

ü  MEDIDAS	DA	ÁREA	CÍVEL	E	CONTRATUAL	

• A	adequação	e	revisão	dos	contratos	pode	amenizar	os	impactos	econômicos	–	renegociação;	

• Contratos	em	geral	–	legislação	que	permite	a	revisão	contratual	em	situações	excepcionais	–	análise	de	caso	a	

caso;	

		

		

ü  RELAÇÕES	DE	CONSUMO	

		

Para	as	empresas	que	trabalham	diretamente	com	o	consumidor	final,	indicamos	que	sejam	disponibilizadas	informações	

sobre	 produção	 e	 entrega	 de	 produtos	 e	 serviços.	 O	 Código	 de	 Defesa	 do	 Consumidor	 (CDC),	 estabelece	 a	

responsabilidade	objetiva	e	solidária	do	fornecedor	perante	o	seu	cliente,	desta	forma,	mesmo	sendo	caracterizado	o	

caso	fortuito	ou	força	maior,	institutos	que	podem	excluir	a	responsabilidade,	o	fornecedor	dos	produtos	ou	serviços	tem	

o	dever	de	informar	ao	consumidor	as	dificuldades	pelas	quais	vem	passando	e	quais	providências	está	tomando	para	

minimizar	as	consequências	para	o	consumidor.		

Em	caso	de	cancelamento	de	um	produto	ou	serviço,	os	valores	pagos	pelo	consumidor	deverão	ser	devolvidos	ou	poderá	

ser	negociado	outro	 	 serviço	ou	 	entrega	do	produto.	Se	a	 solicitação	do	cancelamento	do	serviço	ou	produto	 for	de	



iniciativa	do	consumidor,	aconselhamos		que	o	fornecedor	avalie	o	caso	e	verifique	a	possiblidade	de	entrar	num	acordo,	

visando	a	satisfação	de	ambas	as	partes	para	que	se	evite		reclamações	perante	os	órgãos	de	defesa	do	consumidor.	

		

		

ü  BANCOS	PRORROGAM	PAGAMENTO	DE	DÍVIDAS	SEM	COBRAR	MULTAS	

		

O	Banco	Central	liberou	R$	56	bilhões	aos	bancos,	dessa	forma,	as	instituições	financeiras	puderam	aumentar	as	linhas	

de	 crédito	 aos	 consumidores.	 Assim,	 os	 bancos	 colocaram	 em	 prática	 novas	 regras,	 entre	 elas	 há	 a	 prorrogação	 de	

pagamento	de	dívidas	sem	a	cobrança	de	juros	extras	(além	dos	juros	normais	de	um	empréstimo)	ou	de	multas.		

Lembramos	que,	para	conseguir	o	adiamento	dos	pagamentos,	as	pessoas	e	empresas	precisam	entrar	em	contato	com	

o	banco,	via	atendimento	online.	

		

		

ü  ÁREA	TRABALHISTA	

		

		

Conforme	noticiamos	a	dias	atrás,	o		Banco	Central,	já	anunciou	uma	linha	de	crédito	emergencial	para	as	pequenas	e	

médias	 empresas	 para	 quitarem	 suas	 folhas	 de	 pagamentos	 durante	 dois	meses.	 Ainda	 será	 necessário	 encaminhar	

para	 	 regularização	através	de	 	uma	Medida	Provisória	para	começarem	os	empréstimos.	O	que	sabemos	é	que	 já	se	

determinou	 que	 85%	 do	 total	 será	 subsidiada	 pelo	 Tesouro	 Nacional,	 que	 a	 taxa	 de	 juros	 será	 de	 3,5%	 ao	 ano	 e,	

ainda		haveria	uma	carência	de	6	meses	para	o	início	do	pagamento	que	poderá	ser	parcelado	em	até	36	meses.	Vale	

lembrar	 que,	 	 nos	 2	 meses	 em	 que	 a	 empresa	 será	 auxiliada	 para	 o	 pagamento	 da	 folha,	 não	 poderá	 realizar	

desligamentos.		

		

•         “Home	Office”		

		

Para	aqueles	trabalhadores	em	que	é	possível	realizar	esta	modalidade	de	trabalho,	o	empregador	poderá	determinar	o	

trabalho	a	distância.	No	entanto	é	necessário	que	o	faça	por	meio	de	notificação	ao	empregado	com	antecedência	de,	no	

mínimo,	48	horas,	por	escrito	ou	por	meio	eletrônico.	As	regras	para	esta	modalidade	devem	ser	previstas	em	contrato	

escrito,	 inclusive	 com	 a	 possibilidade	 de	 marcação	 remota	 de	 ponto.	 Este	 documento	 poderá	 ter	 sido	 firmado	

previamente	ou	deverá	ser	realizado	no	prazo	de	30	dias,	contado	da	data	da	mudança	do	regime	de	trabalho.	O	tempo	

de	 uso	 de	 aplicativos	 e	 programas	 de	 comunicação	 fora	 da	 jornada	 de	 trabalho	 normal	 do	 empregado	 não	 será	

considerado	tempo	à	disposição,	regime	de	prontidão	ou	de	sobreaviso.	A	exceção	se	dará	se	houver	previsão	em	acordo	

individual	ou	coletivo	em	contrário.	Estagiários	e	aprendizes	também	poderão	exercer	suas	atividades	neste	modelo,	mas,	

alguns	tipos	de	trabalho	não	estão	incluídas	nesta	modalidade.	

		

 



•         Antecipação	ou	concessão	das	férias	individuais	

		

Se	 o	 empregado	 ainda	 estiver	 no	 período	 aquisitivo,	 a	 empresa	 poderá	 antecipar	 as	 férias,	 desde	 que	 informe	 o	

empregado	com	antecedência	de,	no	mínimo,	48	horas,	por	escrito	ou	por	meio	eletrônico.	

		

Se	estiver	no	período	 concessivo,	basta	 realizar	 referida	notificação	em,	no	mínimo	48	horas	antes.	 Em	ambos	 casos	

deverá	ser	firmado	um	acordo	individual.	O	pagamento	da	remuneração	do	abono	de	férias	poderá	ser	efetuado	até	o	5º	

dia	útil	do	mês	subsequente	ao	início	do	gozo	das	mesmas.		O	empregador	deverá	observar:	1.	as	férias	não	poderão	ser	

gozadas	em	períodos	inferiores	a	5	dias	corridos;	2.	o	pagamento	do	adicional	de	1/3	férias	poderá	ser	realizado	até	a	

data	em	que	é	devido	o	13º	salário,	ou	seja,	até	o	dia	20	de	dezembro;	3.	na	hipótese	de	dispensa	do	empregado,	o	

empregador	deverá	pagar,	juntamente	com	as	verbas	rescisórios,	os	valores	ainda	não	adimplidos	relativos	às	férias.	

		

•         Férias	coletivas	

		

O	empregador	poderá	conceder	férias	coletivas	notificando	os	empregados	com	antecedência	de,	no	mínimo,	48	horas.	

O	período	mínimo	permanece	o	mesmo,	de	10	dias.	Não	é	necessário	comunicar	as	 férias	coletivas	ao	órgão	 local	do	

Ministério	 da	 Economia	 nem	 aos	 sindicatos	 representativos	 da	 categoria	 profissional,	 bastando	 a	 formalização	 entre	

empregador	e	empregado	no	prazo	acima	mencionado.	

		

•         Aproveitamento	de	feriados	

		

Os	empregadores	poderão	antecipar	o	gozo	de	feriados	não	religiosos	federais,	estaduais,	distritais	e	municipais	também	

mediante	notificação	aos	empregados	com	antecedência	mínima	de	48	horas.	Esses	feriados	poderão	ser	utilizados	para	

compensação	do	saldo	em	banco	de	horas.	

		

•         Banco	de	Horas	

		

Está	autorizada	a	 interrupção	das	atividades	pelo	empregador	e	a	 implantação	compensação	de	 jornada	por	meio	de	

banco	de	horas.	Observações:	1.	elaboração	de	acordo	coletivo	ou	 individual	por	escrito	prevendo	a	compensação	no	

prazo	de	até	18	meses,	contado	da	data	de	encerramento	do	estado	de	calamidade	pública;	2.	a	compensação	poderá	ser	

feita	mediante	prorrogação	de	jornada	em	até	2	horas,	não	excedendo	10	horas	diárias;	

		

•         Exames	

		

Não	está	suspensa	a	obrigatoriedade	de	realização	dos	exames	médicos	demissionais.	Os	demais	exames	estão	suspensos,	

mas,		deverão	ser	realizados	no	prazo	de	60	dias,	contados	da	data	de	encerramento	do	estado	de	calamidade	pública.	

		



•         Acordos	

		

Os	acordos	e	as	convenções	coletivas	vencidos	ou	vincendos	até	o	dia	18/09/2020	poderão	ser	prorrogados,	a	critério	do	

empregador	até	16/12/2020.	

		

•         FGTS	

		

Fica	 suspensa	a	exigibilidade	do	 recolhimento	do	FGTS	a	 todos	os	empregadores,	 inclusive	o	empregador	doméstico,	

independentemente	de	adesão	prévia.	No	entanto	é	necessário	declarar	as	informações	relacionadas	ao	FGTS,	até	o	dia	

07	de	cada	mês,	por	meio	do	Conectividade	Social	 (GFIP/SEFIP)	ou	eSocial	 (conforme	o	caso).	O	empregador	que	não	

prestar	sua	declaração	até	o	dia	07	de	cada	mês,	deve	realizá-la	até	o	dia	20	de	junho	de	2020	para	fins	de	não	incidência	

de	multa	e	encargos,	sem	prejuízo	da	aplicação	de	outras	penalidades	legais.	

O	parcelamento	do	recolhimento	do	FGTS	(competências	março,	abril	e	maio	de	2020)	poderá	ser	realizado	em	6	(seis)	

parcelas	fixas	com	vencimento	no	dia	07	de	cada	mês,	com	início	em	julho	de	2020	e	fim	em	dezembro	de	2020.	Não	será	

aplicado	valor	mínimo	para	as	parcelas,	sendo	facultada	a	antecipação	das	prestações.	

Os	parcelamentos	de	débito	em	andamento	e	que	tenham	parcelas	a	vencer	nos	meses	de	março,	abril	e	maio	de	2020,	

na	 hipótese	 de	 inadimplência	 no	 período	 da	 suspensão	 de	 exigibilidade	 de	 recolhimento	 do	 FGTS,	 não	 constituem	

impedimento	à	emissão	do	Certificado	de	Regularidade	do	FGTS	(CRF),	mas,	estão	sujeitos	à	cobrança	de	multa	e	encargos	

legais.	

Os	Certificados	vigentes	até	22.03.2020	terão	prazo	de	validade	prorrogado	por	90	(noventa)	dias,	a	partir	da	data	de	seu	

vencimento.	

		

•         Rescisão	do	Contrato	de	Trabalho	

		

Ocorrendo	a	rescisão	do	contrato	de	trabalho,	o	empregador	deverá	efetuar	os	depósitos	do	FGTS,	inclusive	o	pagamento	

da	multa	rescisória	de	40%	em	10	dias	contados	do	término	de	trabalho.	Entre	os	depósitos	se	incluem	as	competências	

referente	aos	meses	de	março,	abril	e	maio	de	2020,	sob	pena	de	incidência	de	multa	e	encargos	legais.		

		

		

ü  VANTAGENS	DA	HOLDING	PATRIMONIAL	NOS	MOMENTOS	DE	CRISE	

		

Tendo	em	vista	o	atual	cenário,	aconselhamos	a	Proteção	do	Patrimônio	e	antecipação	da	Sucessão	Familiar.	Há	muitos	

benefícios	Tributários	e	Sucessórios	na	Holding,	senão	vejamos:	

		

-	Proteção	do	patrimônio	familiar;	

-	Medida	preventiva	-	patrimônio	pessoal	do	empresário		passa	a	pertencer	à	empresa,	evitando	riscos	tanto	da	atividade	

empresarial;	



-	Redução	da	carga	tributária	;	

-	Sucessão	menos	onerosa;	

-	Evita	conflitos	–	sucessão;		

-	Maior	organização	na	administração	de	bens	próprios;	

-	Segurança	aos	sócios	detentores	do	patrimônio;	

-	Controle	nas	mãos	do	fundador.	

		

Este	modelo	de	empresa	traz	muitos	benefícios,	devendo	ser	estudado	o	perfil	da	família	e	suas	necessidades	individuais.	

		

ü ORGÃOS	PÚBLICOS	

		

JUCESP,	Receita	Federal,	Prefeitura	e	Secretaria	da	Fazenda,	dentre	outros,	estão	com	seus	atendimentos	suspensos,	com	

previsão	de	retorno	após	dia	07/04/2020,	porém	ainda	não	está	certa	a	data	de	retorno	e	abertura	de	atendimento	ao	

público.	

Existem	situações	especiais	em	que	conseguimos	agendar	o	atendimento	on	line.		

		

		

ü DECLARAÇÃO	DE	IRPF	2020	–	ANO	BASE	2019.	

Foi	prorrogado	a	data	de	entrega	da	Declaração	de	Imposto	de	Renda	das	Pessoas	Físicas	para	o	dia	30/06/2020.	

	

A	START			tem	cumprido	todos	os	prazos	de	obrigações,	mesmo	com	as	prorrogações	das	mesmas.	

	

Estamos	a	disposição	para	maiores	informações.	

	

	

START	ASSESSORIA	EMPRESARIAL	

02/04/2020.	


