
1 - Regularidade Fiscal 

 

 
“Vistos etc. 

(...) 

DECIDO. 

Preliminarmente, assento que, embora determinada a emenda à inicial para converter a 

presente demanda para ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, pois não 

configurado o requisito da tutela antecipada antecedente (item 2.2 da decisão de ID 

60412858), verifico que a parte autora resumiu-se a modificar o nome da ação, sem fazer 

qualquer adequação no pedido de tutela antecipada, conforme se pode observar da petição 

de emenda à inicial de ID 60423827 - Pág. 12/13. 

Mesmo assim, passo à análise do pedido de tutela antecipada como tutela de urgência, 

tendo em vista a fungibilidade dos atos processuais e diante da urgência que o presente 

caso revela. 

- A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou 

de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de 

Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo” (art. 300, caput). O § 1º do mesmo dispositivo aduz que, “para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea 

para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la”. 

Ensina Daniel Amorim Assumpção Neves que ”segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, 

tanto a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz 

da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra 

existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. (...) Numa 

primeira leitura pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à 

tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A 

distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque nos dois casos o fundamento será 

o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave 

prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do 

tempo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, 

Volume Único. 8ª Ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 430-431). 

A situação descrita nos autos revela a probabilidade do direito invocado. 

Com efeito, é fato notório que, diante gravidade da emergência causada pela pandemia 

do COVID-19 (Coronavírus), foram tomadas medidas sanitárias de isolamento social 

preconizadas por autoridades internacionais, estaduais e municipais, que afetaram 

consideravelmente as empresas, as pessoas e os empregos. 

Assim, da análise da documentação acostada à inicial, denoto que se deve, 

excepcionalmente, afastar a exigência de apresentação de Certidão Negativa de Débitos 

fiscais, diante dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, da função social da 

empresa (e, por decorrência, princípio da preservação da empresa) e proteção do emprego. 

Nesse cenário, a situação da autora, assim como de inúmeros estabelecimentos 

empresariais, é alarmante em razão da necessidade de subsídio do Distrito Federal para a 

produção e sobrevivência dos pintinhos e das codornas, uma vez que, diante da quebra da 

cadeia produtiva e da ausência de demanda e da ausência de subsídios de fornecedores, 

fez-se necessário que a empresa parasse de pagar tributos. 



Assim, verifico que o perigo de dano está configurado, pois a parte autora está em situação 

financeira crítica e a ausência de acesso ao crédito lhe trará restrição econômica 

considerável, com risco de quebra. 

Assim, presentes os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela de urgência. 

Forte nessas razões, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar ao réu que 

seja suspensa a exigibilidade de Certidão Negativa de Débitos fiscais prevista no art. 1º, 

§ 2º, VII, da Resolução nº 2/2014 do Conselho Administrativo e Gestor do Fundo de 

Desenvolvimento Rural do DF – FDR para que o financiamento solicitado por meio do 

Processo nº 0072-00001304/2020-66 possa ser apreciado pela requerida em atenção aos 

demais requisitos técnicos previstos em lei, enquanto durar a crise do Covid-19, até 

julgamento final da presente ação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária. 

CITE-SE a para oferecimento de resposta, oportunidade em que deverá especificar todas 

as provas que pretende produzir. 

(...)” 

(TJDFT, PROCESSO COMUM Nº 0702361-25.2020.8.07.0018, SÉTIMA VARA DA 

FAZENDA PÚBLICA, JUIZ PAULO AFONSO CAVICHIOLI 

CARMONA,04/04/2020). 

 

 

 

“Vistos. 

Defiro a gratuidade. 

A Constituição Federal de 1988 prevê em seu artigo 170, como princípios gerais da ordem 

econômica, e em especial o inciso IX, o tratamento favorecido para empresas de pequeno 

porte e tratamento jurídico diferenciado para as microempresas, no intuito de promover o 

seu desenvolvimento econômico e incentivar o seu cumprimento das obrigações 

tributárias, administrativas, cíveis, creditícias e trabalhistas, para que se evite o 

informalismo das mesmas e para que se promova a justiça social. 

Nessa linha, já no contexto do covid-19, o Governo de São Paulo anunciou nesta quarta-

feira (18) a liberação de R$ 500 milhões para aquecer a economia do Estado no 

enfrentamento ao coronavírus (COVID-19). Além disso, haverá um pacote especial para 

as empresas dos setores de Turismo, Viagens, Economia Criativa e Comércio. 

Ainda, na última sexta-feira (13), o governo estadual anunciou que o Banco do Povo está 

concedendo R$ 25 milhões para micro e pequenos empreendedores. A linha de 

microcrédito, que já é competitiva, está com redução da taxa de juros de 1% para 0,35% 

ao mês. O prazo para pagamento passou de 24 para 36 meses, já incluindo o prazo de 

carência, que aumentou de 60 para 90 dias. Pedidos de concessão de crédito sem avalista 

passam de R$ 1 mil para R$ 3 mil. 

Nesse contexto, é factível acreditar que as micro e pequeno empresas com parcelamento 

em curso terão alguma modalidade de assistência ou de carência, em especial quando se 

trata de micro ou pequena empresa, durante um período crítico em que não pode exercer 

normalmente suas atividades, como é o caso da autora, com apenas 7 funcionários, que 

dela dependem para sobreviver. 

O mais crítico no atual momento é que, mesmo querendo exercer suas atividades, a autora 

não poderá, não por conta exclusiva da quarentena determinada pelo governo: o fato é 

que o mundo vive um momento de paralisação, e nenhum esforço individual da empresa 

seria capaz de superar os obstáculos impostos. 

VALENDO A PRESENTE DECISÃO COMO OFÍCIO, concedo a liminar com o fim de 

determinar suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, 



inciso IV, do CTN, consubstanciado na prorrogação dos vencimentos dos tributos e 

parcelamentos estaduais vencidos desde 1º de março de 2020 até 1ª de maio de 2020. 

(...)” 

(TJSP, MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1016209-67.2020.8.26.0053, SEXTA VARA 

DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO PAULO, JUIZ ALEXANDRA 

FUCHS DE ARAUJO,01/04/2020). 

 

 

2 - Postergação de Tributos 

 

2.1 - Federal 

 
 

“(...) 

Decido. 

Para a concessão da liminar, inaudita altera pars, é necessária a existência de prova 

inequívoca, que convença o julgador da verossimilhança das alegações autorais (fumus 

boni juris) e, cumulativamente, seja demonstrado o risco de ineficácia da medida acaso a 

mesma seja concedida somente ao final.  

Nesse contexto, basta saber se o direito perseguido é plausível e se o dano, resultante da 

demora, causará grave prejuízo à parte interessada. 

No caso em apreço, revela-se inequívoco o fato de que, recentemente, não só no 

município de Poços de Caldas/MG, mas em grande parte dos municípios brasileiros – 

senão em todos eles -, houve imposição do Poder Público nas esferas Municipal ou 

Estadual no sentido de que fossem paralisadas as atividades empresariais não 

consideradas “essenciais” dentro dos respectivos limites territoriais, com o objetivo de se 

tentar conter/atenuar o avanço da pandemia declarada pela OMS. 

Tais medidas administrativas não se demonstravam previsíveis até então, quando ainda 

não se conhecia ao certo os possíveis danos decorrentes do alcance da doença na 

população mundial, ante a facilidade de sua transmissão. A quarentena imposta pela 

Administração Pública acabou ocorrendo, naturalmente, de forma abrupta e inesperada, 

refletindo diretamente em todos os setores da sociedade. 

Com efeito, as consequências da paralisação forçada pelo avanço da Covid-19 ensejaram 

repentina limitação financeira às empresas, sem que, para isso, tivessem concorrido de 

qualquer forma para o resultado indesejado. 

A relevância dos efeitos da supramencionada pandemia é tamanha que motivou o decreto 

de estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020) e, ainda, a edição da 

Resolução CGSN n. 152/2020 e da Portaria Conjunta RFB/PGFN n. 555/2020, que 

trataram da prorrogação das datas de vencimento de alguns tributos federais apurados no 

âmbito do Simples Nacional e do prazo de validade das Certidões Negativas de Débitos 

relativos a créditos tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND), bem como das 

Certidões Positivas com Efeitos de Negativas de Débitos relativos a créditos tributários 

Federais e à Dívida Ativa da União (CPEND), não sendo despiciendo registrar a edição 

da Medida Provisória n. 927/2020, que previu medidas trabalhistas para o enfrentamento 

da situação de emergência a cargo dos empregadores. 

Neste contexto, diante da situação inesperada atualmente vivenciada pela sociedade 

mundial, causada por um fato de “força maior” que poderá tornar inviável a manutenção 

dos empreendimentos e, consequentemente, também dos postos de trabalho, há de se 

reconhecer, por analogia, a incidência da teoria do “fato do príncipe”, a ensejar 



a excepcional possibilidade de se alterar parcial e momentaneamente a relação jurídica 

de natureza tributária mantida entre as partes deste mandamus, a fim de que possa a 

empresa priorizar o uso da sua reduzida capacidade financeira na preservação de sua 

existência e, por consequência, das relações de emprego advindas de sua atividade. 

Demais disso, há de se reconhecer que, diante da edição do Decreto n. 47.891, de 

20/03/2020, através do qual o Estado de Minas Gerais reconheceu o estado de calamidade 

pública decorrente da pandemia causada pelo agente Coronavírus (COVID-19), resta 

autorizada a aplicação da Portaria MF nº 12, de 20/01/2012, com a prorrogação das datas 

de vencimento de tributos federais administrados pela Receita Federal do Brasil para o 

último dia útil do 3º mês subsequente. 

Outrossim, reputo presente também o periculum in mora, uma vez que a iminente 

exigência de tais tributos sobre empresa que se encontra parcialmente paralisada no 

imprevisto período de quarentena poderá inviabilizar a continuidade de suas operações e 

a manutenção de seus funcionários, mormente porque, conforme relatado na petição 

inicial, já houve vencimento de ao menos um obrigação em 31/03/2020 (obrigações 

relativas à terceira quota do IRPJ e da CSLL apurados no período de outubro a dezembro 

de 2019), havendo de se vencer amanhã uma parcela do Imposto de Renda Retido na 

Fonte (IRRF), conforme descrito no aditamento à petição inicial sob o ID 212053432. 

Isso posto, DEFIRO o pedido liminar para autorizar, excepcionalmente, o diferimento 

do recolhimento dos tributos federais indicados na petição inicial (IRPJ, CSLL, PIS e 

COFINS), a vencer nos meses de março, abril e maio de 2020, para o último dia útil do 

terceiro mês subsequente ao vencimento da obrigação tributária, devendo a autoridade 

impetrada se abster de adotar quaisquer atos relacionados à cobrança de tais tributos até 

que sobrevenha nova ordem judicial em sentido contrário. 

(...)” 

(JFMG MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1000499-66.2020.4.01.3826, VARA 

FEDERAL CÍVEL E CRIMINAL DA SSJ DE POÇOS DE CALDAS-MG, JUIZ 

WILLIAM MATHEUS FOGACA DE MORAES,02/04/2020). 

 

 

 

“DECISÃO 

Trata-se de mandado de segurança em que as impetrantes vindicam, em sede liminar, 

ordem para "suspender a exigibilidade do crédito tributário relativo aos tributos federais 

administrados pela RFB e às parcelas de parcelamentos concedidos pela RFB e pela 

PGFN (art. 151, IV do CTN) com vencimento em março e abril até os últimos dias úteis 

de junho e julho, respectivamente, conforme prorrogação prevista pela Portaria MF nº 

12/2012, determinando às autoridades coatoras que se abstenham de considerar as 

Impetrantes como inadimplentes quanto aos referidos créditos tributários no mencionado 

período de tempo, impedindo-as de aplicar qualquer sanção em razão do não pagamento 

nesse prazo incluindo exigência de juros e multas relativos ao período da prorrogação". 

Aduzem, em apertada síntese, que: a) foram afetadas economicamente pela pandemia 

causada pelo COVID-19; b) nesse contexto, o Estado de Minas Gerais decretou estado de 

calamidade pública pelo Decreto nº 47.891, de 20 de março de 2020; c) a Portaria MF nº 

12, de 20 de janeiro de 2012, garante, em caso de calamidade pública, o direito do sujeito 

passivo à prorrogação, para o último dia do 3º mês subsequente à decretação da 

calamidade, do prazo de vencimento dos tributos federais e dos parcelamentos concedidos 

pela PGFN e pela RFB; d) como a PGFN e a RFB não editaram norma garantindo o 

benefício, há omissão indevida, razão porque vindicam a concessão da liminar e, 

posteriormente, da segurança. 



Vieram os autos conclusos para a decisão; decido. 

O direito líquido e certo que reclama o remédio constitucional do Mandado de Segurança 

impõe que a parte impetrante demonstre, já com a petição inicial, no que consiste a 

ilegalidade ou abusividade que pretende ver eliminada e comprove, de plano, os fatos ali 

suscitados, de modo que seja desnecessária qualquer dilação probatória. 

Já para a concessão de liminar, é necessário o atendimento dos pressupostos da relevância 

do fundamento do pedido (fumus boni juris) e do risco da ineficácia da medida, se 

concedida ao final (periculum in mora), conforme previsto no art. 7º, III, da Lei n. 

12.016/2009. 

No caso dos autos, restaram demonstrados os requisitos necessários ao deferimento da 

medida de urgência. Fundamento. 

Primeiramente, de se ressaltar que a Portaria MF 12/2012 é clara quanto à prorrogação 

dos prazos de vencimento de tributos federais em casos de calamidade pública, para os 

sujeitos passivos domiciliados nos municípios abrangidos por estado de calamidade 

declarado em decreto estadual. Veja-se: 

Art. 1º As datas de vencimento de tributos federais administrados pela Secretaria da 

Receita Federal do Brasil (RFB), devidos pelos sujeitos passivos domiciliados nos 

municípios abrangidos por decreto estadual que tenha reconhecido estado de calamidade 

pública, ficam prorrogadas para o último dia útil do 3º (terceiro) mês subsequente. 

§ 1º O disposto no caput aplica-se ao mês da ocorrência do evento que ensejou a 

decretação do estado de calamidade pública e ao mês subsequente. 

§ 2º A prorrogação do prazo a que se refere o caput não implica direito à restituição de 

quantias eventualmente já recolhidas. 

§ 3º O disposto neste artigo aplica-se também às datas de vencimento das parcelas de 

débitos objeto de parcelamento concedido pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

(PGFN) e pela RFB. 

Por sua vez, o decreto estadual 47.891, de 20 de março de 2020 decretou estado de 

calamidade em todo o estado de Minas Gerais, domicílio fiscal da impetrante. Veja-se: 

Art. 1º – Fica decretado, para fins de aplicação do art. 65 da Lei Complementar Federal 

nº 101, de 4 de maio de 2000, estado de calamidade pública no âmbito de todo o território 

do Estado, com efeitos até o dia 31 de dezembro de 2020, em razão dos impactos 

socioeconômicos e financeiros decorrentes da pandemia causada pelo agente Coronavírus 

(COVID-19). Parágrafo único – O estado de calamidade pública de que trata o caput será 

submetido, para reconhecimento, à deliberação da Assembleia Legislativa do Estado de 

Minas Gerais – ALMG, nos termos do art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 

2000 

De se concluir, assim, que as impetrantes, por possuírem domicílio fiscal no estado de 

Minas Gerais, fazem jus à prorrogação dos vencimentos das obrigações tributárias 

relativas aos meses de março e abril de 2020 para, respectivamente, o último dia útil dos 

meses de junho e julho de 2020. 

De se ressaltar que o adiamento abrange tanto os tributos (art. 1ª da Portaria MF 12/2012), 

quanto os parcelamentos (art. 3º da Portaria MF 12/2012). 

O risco de ineficácia da medida está no fato de as impetrantes possuírem obrigações 

pecuniárias com vencimento imediato, nos termos do Ato Declaratório Executivo Codac 

nº 9 de 26 de fevereiro de 2020 (documento 10). 

Alia-se a isso a gravidade do baque econômico que a pandemia tem, notoriamente, 

causado no ambiente econômico nacional, situação potencializada quando se tratam de 

sociedades empresárias com situação fragilizada, tendo em vista estarem em recuperação 

judicial. 



Ante o exposto, DEFIRO a liminar para: a) declarar prorrogados os vencimentos das 

obrigações tributárias principais  das impetrantes (créditos tributários da RFB e 

parcelamentos da RFB e PGFN), relativas aos meses de março e abril de 2020 para, 

respectivamente, o último dia útil dos meses de junho e julho de 2020; como 

consequência, b) suspender a exigibilidade dos crédito tributários supracitados, até os 

termos aqui estabelecidos; c) determinar que as impetrantes não sejam consideradas 

inadimplentes quanto ao objeto desta declaração, não havendo de se aplicar qualquer 

sanção em razão do não pagamento nos prazos estabelecidos neste ato, incluindo-se a 

exigência de juros e multas relativos ao período da prorrogação. 

(...)” 

(JFMG MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1000974-64.2020.4.01.3812, 1ª VARA 

FEDERAL CÍVEL E CRIMINAL DA SSJ DE SETE LAGOAS-MG, JUIZ WILLIAM 

MATHEUS FOGACA DE MORAES,31/03/2020). 

 

 

 

“(...) 

Decido. 

A Portaria 12/2012, do Ministério da Fazenda, define que no art. 1º, § 3º, que  “a RFB e 

a PGFN expedirão, nos limites de suas competências, os atos necessários para a 

implementação do disposto nesta Portaria”. 

Levando em conta que o Decreto que reconheceu estado de calamidade pública de Minas 

Gerais fora expedido há cerca de 10 (dez) dias, e que a norma mencionada não dispôs a 

respeito de prazo mínimo para a regulamentação da norma que garante a suspensão, neste 

juízo delibatório não constato a demonstração de direito líquido e certo no que tange a 

suspensão da exigibilidade da totalidade dos tributos administrados pela RFB. 

Neste momento em que o Estado e a sociedade brasileiras estão se preparando para passar 

este período de excepcionalidade das relações jurídicas, não cabe ao Poder Judiciário 

tomar para si o poder de legislar, ainda que pontualmente, ao menos se comprovado 

absoluta inércia e omissão do ente responsável, o que não foi possível diante dos 

documentos processuais e momento de apresentação do pedido. 

Ao contrário, ao longo destes últimos dias foram expedidas diversas normas 

extraordinárias disciplinando relações trabalhistas, duração do ano eletivo, entrega da 

declaração de renda 2019/2020, isenção de IOF para operações de crédito, de sorte que 

se mostra necessária a emissão de um normativo geral, uniforme e que garanta segurança 

jurídica, igualdade e cognoscibilidade do sistema tributário a todos os contribuintes. Tal 

tarefa incumbe, em primeira ordem, aos Poderes Legislativo e Executivo, 

circunscrevendo ao Poder Judiciário aos casos de omissão e lesão irreparável a direito do 

contribuinte.  

Por outro lado, o recolhimento de algumas contribuições foi objeto de regulamentação 

extraordinária pelo Poder Executivo, por meio de Medida Provisória e Portaria 

Ministerial.  

Nos termos do art. 19 da Medida Provisória 927/2020, suspendeu-se a exigibilidade do 

recolhimento do FGTS referente às competências de março, abril e maio de 2020, com 

vencimento em abril, maio e junho de 2020, respectivamente, diferindo-se o pagamento 

para julho de 2020.  

Já a Portaria n° 139, de 03 de abril de 2020 dispôs em seu art. 1° que as contribuições 

previdenciárias de que trata o art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, devidas 

pelas empresas a que se refere o inciso I do caput e o parágrafo único do art. 15 da Lei nº 

8.212, de 1991, e a contribuição de que trata o art. 24 da Lei nº 8.212, de 1991, devida 



pelo empregador doméstico, 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. 

Em sequência, o art. 2° da supracitada portaria determina que os prazos de recolhimento 

da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da 

Seguridade Social - COFINS de que tratam o art. 18 da Medida Provisória nº 2.158-35, 

de 24 de agosto de 2001, o art. 10 da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e o art. 

11 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, relativas às competências março e abril 

de 2020, ficam postergadas para os prazos de vencimento dessas contribuições devidas 

nas competências julho e setembro de 2020, respectivamente. 

Dessa forma, neste juízo prefacial, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar 

somente para determinar que: 

No que se refere ao recolhimento do FGTS, fica suspensa a cobrança relativa aos meses 

de março, abril e maio de 2020. 

Quanto às contribuições sociais de que trata o art. 22 da Lei nº 8.212/1991, 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. 

Os prazos de recolhimento da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o 

Financiamento da Seguridade Social – COFINS, relativas às competências março e abril 

de 2020, ficam postergadas para os prazos de vencimento dessas contribuições devidas 

nas competências julho e setembro de 2020, respectivamente. 

(...)” 

(JFMG MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1001450-08.2020.4.01.3811, 1ª VARA 

FEDERAL CÍVEL E CRIMINAL DA SSJ DE DIVINÓPOLIS-MG, JUÍZA 

CRISTIANE MIRANDA BOTELHO,07/04/2020) 

 

 

 

“(...) 

Decido. 

A excepcional concessão da medida liminar subordina-se à demonstração da relevância 

da fundamentação e do perigo demora, caso o direito seja reconhecido somente ao final 

do processo. E ao menos neste juízo de cognição sumária vislumbro os requisitos para a 

concessão da liminar pretendida. 

Ao menos nesta análise superficial, o que pretende a impetrante tem guarida na Portaria 

MF 12/2012, que autoriza, por ato administrativo, a prorrogação do vencimento dos 

tributos federais administrados pela Receita Federal do Brasil, inclusive o que foi objeto 

de parcelamento, seja na RFB ou na PGFN. Eis seu conteúdo: 

Art. 1º As datas de vencimento de tributos federais administrados pela Secretaria da 

Receita Federal do Brasil (RFB), devidos pelos sujeitos passivos domiciliados nos 

municípios abrangidos por decreto estadual que tenha reconhecido estado de calamidade 

pública, ficam prorrogadas para o último dia útil do 3º (terceiro) mês subsequente. 

§ 1º O disposto no caput aplica-se ao mês da ocorrência do evento que ensejou a 

decretação do estado de calamidade pública e ao mês subsequente. 

§ 2º A prorrogação do prazo a que se refere o caput não implica direito à restituição de 

quantias eventualmente já recolhidas. 

§ 3º O disposto neste artigo aplica-se também às datas de vencimento das parcelas de 

débitos objeto de parcelamento concedido pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

(PGFN) e pela RFB. 



Art. 2º Fica suspenso, até o último dia útil do 3º (terceiro) mês subsequente, o prazo para 

a prática de atos processuais no âmbito da RFB e da PGFN pelos sujeitos passivos 

domiciliados nos municípios de que trata o art. 1º. 

Parágrafo único. A suspensão do prazo de que trata este artigo terá como termo inicial o 

1º (primeiro) dia do evento que ensejou a decretação do estado de calamidade pública. 

Art. 3º A RFB e a PGFN expedirão, nos limites de suas competências, os atos necessários 

para a implementação do disposto nesta Portaria, inclusive a definição dos municípios a 

que se refere o art. 1º. 

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

O ato administrativo acima se encontra em plena validade, pois não revogado. Além 

disso, é considerado norma complementar à lei, conforme artigo 100, I, do CTN. E o que 

regula ou trata não é afeto à reserva de lei em sentido estrito, pois a data de vencimento 

do tributo ou sua prorrogação não se inclui naquelas mencionadas no art. 97, do CTN, ou 

art. 150, inciso I, da Constituição Federal, conforme entende o STF (RE 195218). 

Também está comprovado o estado de calamidade pública, seja no âmbito federal, 

conforme Decreto Legislativo nº 6/2020, ou na esfera do Estado de Minas Gerais, 

consoante Decreto 47.891, de 20/03/2020. O impetrante se encontra domiciliado em 

município abrangido pela calamidade, pois esta envolve não somente todo o Estado de 

Minas Gerais, mas também tem âmbito nacional, de modo que a legislação lhe assegura 

o diferimento do vencimento da obrigação. 

No mais, é possível admitir o impacto das restrições impostas às atividades econômicas 

naquela exercida pelo impetrante, pois não se trata de atividade por ora considerada 

essencial, visto que se dedica à fabricação e comercialização de baterias. Por 

consequência, parece crível aceitar que as limitações e restrições para combater a 

disseminação do COVID 19 realmente lhe afetou no aspecto econômico e financeiro. 

No entanto, quanto à prorrogação do prazo de pagamento para após 31/12/2020, a 

legislação não lhe confere verossimilhança, pois a permite por apenas 3 meses e não se 

pode antever o que ocorrerá futuramente. 

A urgência da medida decorre da necessidade de manutenção da atividade econômica, 

preservando-se as relações empregatícias, cerca de 66 empregados, os quais, para 

manutenção desta liminar, não poderão ser demitidos sem justa causa. 

Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR, nos termos do art. 151, IV, do CTN, para 

conferir ao impetrante o direito à prorrogação do prazo de pagamento das obrigações 

tributárias relacionadas ao IRPJ, IPI, CSLL, PIS, COFINS, contribuição previdenciária 

patronal e contribuições destinadas a terceiros, com vencimento em março e abril de 2020, 

para o último dia útil do terceiro mês subsequente ao que se decretou o estado de 

calamidade pública, ou seja, até o final de junho de 2020, sem incidência dos encargos de 

mora. 

(...)” 

(JFMG MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1001832-92.2020.4.01.3813, 1ª VARA 

FEDERAL CÍVEL E CRIMINAL DA SSJ DE GOVERNADOR VALADARES-MG, 

JUÍZ JOSÉ MAURO BARBOSA,02/04/2020) 

 

 

 

“(...) 

2. Sucintamente relatados, decido. 

Não há dúvidas de que as consequências advindas da pandemia da Covid-19 são as mais 

graves possíveis. O caos na saúde é iminente e as dificuldades que advirão para a 



economia são incalculáveis. A situação econômica do Brasil, que já vinha cambaleando, 

pode cair. Certo é também que as empresas serão uma das vítimas da Covid-19. 

Em meio ao caos e a insegurança que avançam sobre o país, começam a surgir medidas 

tendentes a tentar diminuir o impacto do grave problema que aproxima da economia. Nos 

termos do art. 21, XVIII, da Constituição, compete à União planejar e promover a defesa 

permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações. Para 

enfrentar situações mais graves, o art. 136, também da Constituição, assegura ao 

presidente a possibilidade de decretar estado de defesa para preservar ou prontamente 

restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social atingidas 

por calamidades de grandes proporções. Esse é o mecanismo excepcional previsto na 

Constituição para o enfrentamento de situações como a que se abate por sobre o país. 

Diante do quadro de pandemia que coloca em risco milhares de vidas humanas, o 

presidente encaminhou a Mensagem 93/20, solicitando a confirmação do decreto de 

calamidade pública pelo Senado Federal, o que ocorreu no dia 20-3-2020 (Decreto 

Legislativo 6/20). Esse decreto reconhece a ocorrência do estado de calamidade pública 

em âmbito nacional, até 31 de dezembro de 2020. Em outras palavras, o referido decreto 

firmou que todo o país está em estado de calamidade pública: todos os estados-membros; 

todos os municípios. 

Lastreado na decretação federal e, sobretudo, na Lei 13.979/20, o governador de Minas 

Gerais, em função da pandemia do coronavírus, decretou, no dia 20-3-2020, estado de 

calamidade pública. Trata-se do Decreto Estadual 47.891/20, cujo art. 1º declara estado 

de calamidade pública, no âmbito de todo o território do estado, com efeitos até o dia 31-

12-2020, em decorrência dos impactos socioeconômicos e financeiros advindos da 

pandemia. 

Em sintonia com a política de enfrentamento da crise, foi proibido o funcionamento do 

comércio em todas as cidades mineiras, salvo os estabelecimentos que vendem produtos 

ou prestam serviços essenciais, como padarias, supermercados e farmácias. Quanto ao 

transporte, os ônibus intermunicipais só poderão rodar com metade da capacidade. O 

decreto foi aprovado pela Assembleia Legislativa no dia 26-3-2020. 

Dúvidas não existem, assim, de que todos os municípios do estado de Minas Gerais, 

inclusive, é claro, a capital, Belo Horizonte, estão em estado de calamidade pública, seja 

em razão do decreto federal, seja em razão do abrangente decreto estadual. 

Diante disso e das restritivas medidas tomadas neste período de inicial de enfrentamento 

da Covid-19, em relação às atividades comerciais, notadamente, o isolamento social e a 

suspensão das atividades econômicas e comerciais não essenciais, não há dúvidas de que 

as empresas sofrerão quedas bruscas no seu faturamento, o que repercutirá na capacidade 

econômica de cada uma delas, podendo comprometer o recolhimento dos tributos 

devidos. 

O isolamento social implica inexoravelmente a inoperância normal das empresas, na 

medida em que os cidadãos estão confinamento, impedidos de saírem às ruas. Além disso, 

a própria suspensão das atividades comerciais é fator que coloca as empresas dos mais 

variados setores em situação de dificuldade econômica, levando inclusive o governo a 

anunciar pacotes de medidas para o enfrentamento não só da pandemia, mas das 

desastrosas consequências econômicas que vêm junto com ela. Tais medidas, como dito, 

visam não só a suavizar os gravosos efeitos sobre a saúde da população, mas também a 

atenuar as perdas da economia, sobretudo no que diz respeito ao produto, renda e emprego 

em curto espaço de tempo e a facilitar o processo de retomada. 

Não há dúvidas de que as consequências econômicas advindas da crise repercutem 

diretamente sobre a capacidade das empresas de seguirem recolhendo os tributos que lhe 

cabem no exercício de suas atividades econômicas. A paralisação e engessamento da 



capacidade produtiva dos agentes econômicos comprometem a sua capacidade financeira, 

inclusive e principalmente, em relação ao recolhimento de tributos. Se há dificuldade até 

para pagar os salários dos empregados, com mais razão há dificuldades para quitar os 

tributos devidos. Além do mais, no caso de haver condição para pagamento de um ou de 

outro, deve-se da prevalência para o pagamento dos salários. 

Não se pode admitir o recolhimento de tributos em situação absolutamente anômala de 

calamidade pública, sob pena de se estar ofendendo ao princípio tributário basilar da 

capacidade econômica e incidindo na repudiada prática de confisco pela via tributária. 

Sem operar e sem gerar recursos normalmente, a empresa não pode ser tributada em razão 

de sua atividade econômica. Em outras palavras, tributar a empresa em um estado de 

calamidade pública é ofensa cabal ao princípio da capacidade contributiva e ao princípio 

da proteção contra o confisco. 

O estado de calamidade pública retrata uma situação de força maior, que reclama 

providências excepcionais do Estado. Para atender a essas situações extraordinárias é que 

foi editada a Portaria 12/12 do Ministério da Fazenda, que prorroga o prazo para 

pagamento de tributos federais, inclusive quando objeto de parcelamento, e suspende o 

prazo para a prática de atos processuais no âmbito da Secretaria da Receita Federal do 

Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 

Nos termos do art. 1º da Portaria 12/12, as datas de vencimento de tributos federais de 

sujeitos passivos domiciliados, em municípios atingidos por situação de calamidade 

pública devidamente decretada, ficam prorrogadas até o último dia útil do terceiro mês 

subsequente ao do que houve o decreto. Essa prorrogação visa claramente a possibilitar 

que os contribuintes afetados pela situação de calamidade, antes de voltarem a recolher 

os tributos, possa se recuperar dos impactos negativos da crise que os assolou e reduziu a 

sua capacidade financeira e contributiva. 

O art. 3º da Portaria 12/12 estabelece que a RFB e a PGFN expedirão, nos limites de suas 

competências, os atos necessários para a implementação do disposto nesta portaria, 

inclusive a definição dos municípios a que se refere o art. 1º. No entanto, obviamente, 

não compete à Receita federal nem à PGFN autorizar moratória nem definir os municípios 

atingidos (o que é feito pelo decreto municipal ou estadual, a depender do caso). Cabe a 

esses órgãos tão somente expedir atos formais necessários à implementação da portaria, 

sobretudo porque a competência para fixar os prazos é privativa do Ministro da 

Economia. A norma é autoaplicável e depende tão somente da decretação de estado de 

calamidade pública. 

Nesses termos, considerando que o decreto do Estado de Minas Gerais, reconheceu a 

situação de calamidade pública em todo seu território, não há dúvidas de que os prazos 

para recolhimento dos tributos federais foram prorrogados para contribuintes afetados. 

Além disso, não se pode perder de vista que, no caso da Covid-19, todos os municípios 

brasileiros foram declarados em estado de calamidade pública por ato do governo federal, 

razão pela qual é a própria União que reconhece formalmente a situação para todos os 

estados e municípios da federação. 

Diante disso e de todo o contexto que envolve o momento pelo qual passa o Brasil, é certo 

que as empresas estão em situação de dificuldade financeira e econômica, que lhes retira 

a liquidez para pagar, entre outras despesas, aquelas relativas aos tributos. 

Quanto às obrigações acessórias, certo é também que, em razão do isolamento social ou 

distanciamento social máximo, as empresas estão com seu quadro de funcionários 

desfalcado, o que lhes impede também de cumprir as suas obrigações acessórias 

necessárias. Ademais, se a situação de calamidade pública, permite o afastamento da 

obrigação principal de pagar, com mais razão deve permitir também que se afastem as 



obrigações acessórias. Além do mais, vale a máxima de que o acessório segue o principal, 

de modo que se as obrigações principais estão suspensas, as acessórias também estão. 

A obrigação acessória é fundada no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos 

tributos (art. 113, parágrafo 2º, do Código Tributário). Não faz sentido uma norma que 

determina a suspensão de prazo para o cumprimento da obrigação principal não o fazer 

para outro tipo de dever do contribuinte, se a razão de ser da suspensão é a mesma, ou 

seja, a calamidade pública que impede o contribuinte de cumprir uma e outra. É essa ideia 

que ilumina e rege a Instrução Normativa 1.243/12, que prorroga os prazos para 

cumprimento de obrigações acessórias. 

Em suma, se o próprio ente tributante autoriza o diferimento do pagamento dos tributos, 

condicionando-o apenas à situação de calamidade pública, ocorrida esta, não há motivos 

para não se aplicar a todos. 

3. Em face do exposto, defiro a liminar requerida pela impetrante para determinar a 

suspensão da exigibilidade dos tributos federais por ela devidos, inclusive aqueles 

incluídos em parcelamentos, para o último dia útil do terceiro mês subsequente a março. 

(...)” 

(JFMG MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1012770-88.2020.4.01.3800, 21ª VARA 

FEDERAL CÍVEL DA SJMG, GLÁUCIO FERREIRA MACIEL 

GONÇALVES,02/04/2020) 

 

 

 

“(...) 

2. Sucintamente relatados, decido. 

Não há dúvidas de que as consequências advindas da pandemia da Covid-19 são as mais 

graves possíveis. O caos na saúde é iminente e as dificuldades que advirão para a 

economia são incalculáveis. A situação econômica do Brasil, que já vinha cambaleando, 

pode cair. Certo é também que as empresas serão uma das vítimas da Covid-19. 

Em meio ao caos e a insegurança que avançam sobre o país, começam a surgir medidas 

tendentes a tentar diminuir o impacto do grave problema que aproxima da economia. Nos 

termos do art. 21, XVIII, da Constituição, compete à União planejar e promover a defesa 

permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações. Para 

enfrentar situações mais graves, o art. 136, também da Constituição, assegura ao 

presidente a possibilidade de decretar estado de defesa para preservar ou prontamente 

restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social atingidas 

por calamidades de grandes proporções. Esse é o mecanismo excepcional previsto na 

Constituição para o enfrentamento de situações como a que se abate por sobre o país. 

Diante do quadro de pandemia que coloca em risco milhares de vidas humanas, o 

presidente encaminhou a Mensagem 93/20, solicitando a confirmação do decreto de 

calamidade pública pelo Senado Federal, o que ocorreu no dia 20-3-2020 (Decreto 

Legislativo 6/20). Esse decreto reconhece a ocorrência do estado de calamidade pública 

em âmbito nacional, até 31 de dezembro de 2020. Em outras palavras, o referido decreto 

firmou que todo o país está em estado de calamidade pública: todos os estados-membros; 

todos os municípios. 

Lastreado na decretação federal e, sobretudo, na Lei 13.979/20, o governador de Minas 

Gerais, em função da pandemia do coronavírus, decretou, no dia 20-3-2020, estado de 

calamidade pública. Trata-se do Decreto Estadual 47.891/20, cujo art. 1º declara estado 

de calamidade pública, no âmbito de todo o território do estado, com efeitos até o dia 31-

12-2020, em decorrência dos impactos socioeconômicos e financeiros advindos da 

pandemia. 



Em sintonia com a política de enfrentamento da crise, foi proibido o funcionamento do 

comércio em todas as cidades mineiras, salvo os estabelecimentos que vendem produtos 

ou prestam serviços essenciais, como padarias, supermercados e farmácias. Quanto ao 

transporte, os ônibus intermunicipais só poderão rodar com metade da capacidade. O 

decreto foi aprovado pela Assembleia Legislativa no dia 26-3-2020. 

Dúvidas não existem, assim, de que todos os municípios do estado de Minas Gerais, 

inclusive, é claro, a capital, Belo Horizonte, estão em estado de calamidade pública, seja 

em razão do decreto federal, seja em razão do abrangente decreto estadual. 

Diante disso e das restritivas medidas tomadas neste período de inicial de enfrentamento 

da Covid-19, em relação às atividades comerciais, notadamente, o isolamento social e a 

suspensão das atividades econômicas e comerciais não essenciais, não há dúvidas de que 

as empresas sofrerão quedas bruscas no seu faturamento, o que repercutirá na capacidade 

econômica de cada uma delas, podendo comprometer o recolhimento dos tributos 

devidos. 

O isolamento social implica inexoravelmente a inoperância normal das empresas, na 

medida em que os cidadãos estão confinamento, impedidos de saírem às ruas. Além disso, 

a própria suspensão das atividades comerciais é fator que coloca as empresas dos mais 

variados setores em situação de dificuldade econômica, levando inclusive o governo a 

anunciar pacotes de medidas para o enfrentamento não só da pandemia, mas das 

desastrosas consequências econômicas que vêm junto com ela. Tais medidas, como dito, 

visam não só a suavizar os gravosos efeitos sobre a saúde da população, mas também a 

atenuar as perdas da economia, sobretudo no que diz respeito ao produto, renda e emprego 

em curto espaço de tempo e a facilitar o processo de retomada. 

Não há dúvidas de que as consequências econômicas advindas da crise repercutem 

diretamente sobre a capacidade das empresas de seguirem recolhendo os tributos que lhe 

cabem no exercício de suas atividades econômicas. A paralisação e engessamento da 

capacidade produtiva dos agentes econômicos comprometem a sua capacidade financeira, 

inclusive e principalmente, em relação ao recolhimento de tributos. Se há dificuldade até 

para pagar os salários dos empregados, com mais razão há dificuldades para quitar os 

tributos devidos. Além do mais, no caso de haver condição para pagamento de um ou de 

outro, deve-se da prevalência para o pagamento dos salários. 

Não se pode admitir o recolhimento de tributos em situação absolutamente anômala de 

calamidade pública, sob pena de se estar ofendendo ao princípio tributário basilar da 

capacidade econômica e incidindo na repudiada prática de confisco pela via tributária. 

Sem operar e sem gerar recursos normalmente, a empresa não pode ser tributada em razão 

de sua atividade econômica. Em outras palavras, tributar a empresa em um estado de 

calamidade pública é ofensa cabal ao princípio da capacidade contributiva e ao princípio 

da proteção contra o confisco. 

O estado de calamidade pública retrata uma situação de força maior, que reclama 

providências excepcionais do Estado. Para atender a essas situações extraordinárias é que 

foi editada a Portaria 12/12 do Ministério da Fazenda, que prorroga o prazo para 

pagamento de tributos federais, inclusive quando objeto de parcelamento, e suspende o 

prazo para a prática de atos processuais no âmbito da Secretaria da Receita Federal do 

Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 

Nos termos do art. 1º da Portaria 12/12, as datas de vencimento de tributos federais de 

sujeitos passivos domiciliados, em municípios atingidos por situação de calamidade 

pública devidamente decretada, ficam prorrogadas até o último dia útil do terceiro mês 

subsequente ao do que houve o decreto. Essa prorrogação visa claramente a possibilitar 

que os contribuintes afetados pela situação de calamidade, antes de voltarem a recolher 



os tributos, possa se recuperar dos impactos negativos da crise que os assolou e reduziu a 

sua capacidade financeira e contributiva. 

O art. 3º da Portaria 12/12 estabelece que a RFB e a PGFN expedirão, nos limites de suas 

competências, os atos necessários para a implementação do disposto nesta portaria, 

inclusive a definição dos municípios a que se refere o art. 1º. No entanto, obviamente, 

não compete à Receita federal nem à PGFN autorizar moratória nem definir os municípios 

atingidos (o que é feito pelo decreto municipal ou estadual, a depender do caso). Cabe a 

esses órgãos tão somente expedir atos formais necessários à implementação da portaria, 

sobretudo porque a competência para fixar os prazos é privativa do Ministro da 

Economia. A norma é autoaplicável e depende tão somente da decretação de estado de 

calamidade pública. 

Nesses termos, considerando que o decreto do Estado de Minas Gerais, reconheceu a 

situação de calamidade pública em todo seu território, não há dúvidas de que os prazos 

para recolhimento dos tributos federais foram prorrogados para contribuintes afetados. 

Além disso, não se pode perder de vista que, no caso da Covid-19, todos os municípios 

brasileiros foram declarados em estado de calamidade pública por ato do governo federal, 

razão pela qual é a própria União que reconhece formalmente a situação para todos os 

estados e municípios da federação. 

Diante disso e de todo o contexto que envolve o momento pelo qual passa o Brasil, é certo 

que as empresas estão em situação de dificuldade financeira e econômica, que lhes retira 

a liquidez para pagar, entre outras despesas, aquelas relativas aos tributos. 

Quanto às obrigações acessórias, certo é também que, em razão do isolamento social ou 

distanciamento social máximo, as empresas estão com seu quadro de funcionários 

desfalcado, o que lhes impede também de cumprir as suas obrigações acessórias 

necessárias. Ademais, se a situação de calamidade pública, permite o afastamento da 

obrigação principal de pagar, com mais razão deve permitir também que se afastem as 

obrigações acessórias. Além do mais, vale a máxima de que o acessório segue o principal, 

de modo que, se as obrigações principais estão suspensas, as acessórias também estão. 

A obrigação acessória é fundada no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos 

tributos (art. 113, parágrafo 2º, do Código Tributário). Não faz sentido uma norma que 

determina a suspensão de prazo para o cumprimento da obrigação principal não o fazer 

para outro tipo de dever do contribuinte, se a razão de ser da suspensão é a mesma, ou 

seja, a calamidade pública que impede o contribuinte de cumprir uma e outra. É essa ideia 

que ilumina e rege a Instrução Normativa 1.243/12, que prorroga os prazos para 

cumprimento de obrigações acessórias. 

Em suma, se o próprio ente tributante autoriza o diferimento do pagamento dos tributos, 

condicionando-o apenas à situação de calamidade pública, ocorrida esta, não há motivos 

para não se aplicar a todos. 

3. Em face do exposto, defiro a liminar requerida pela impetrante para determinar a 

suspensão da exigibilidade dos tributos federais por ela devidos, inclusive aqueles 

incluídos em parcelamentos, para o último dia útil do terceiro mês subsequente a março. 

4. Retifique a impetrante o valor da causa, porque o proveito econômico deve 

corresponder aos tributos vencidos em março, acrescidos dos parcelamentos. Se for o 

caso, complemente o valor das custas iniciais. 

(...)” 

(JFMG MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1013108-62.2020.4.01.3800, 21ª VARA 

FEDERAL CÍVEL DA SJMG, GLÁUCIO FERREIRA MACIEL 

GONÇALVES,02/04/2020) 

 

 



 

“(...) 

Diante do exposto, presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, 

DEFIRO A MEDIDA LIMINAR requerida, para que, quanto às parcelas dos 

parcelamentos já firmados no âmbito da Receita Federal do Brasil e Procuradoria Geral 

da Fazenda Nacional elas seja prorrogadas a partir de março 2020, retomando-se, sem os 

efeitos da mora, de forma individual, mensal e sucessiva, a partir de outubro do corrente 

ano; e no que tange aos tributos vencidos em março, abril e maio de 2020, que seus 

vencimentos sejam prorrogados para outubro, novembro e dezembro de 2020, 

respectivamente 

(...)” 

(JFBA MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1013339-37.2020.4.01.3300, 12ª VARA 

FEDERAL CÍVEL DA SJBA, AVIO MOZAR JOSE FERRAZ DE 

NOVAES,02/04/2020) 

 

 

 

“(...) 

Decido. 

(...) 

Note-se que não se está reconhecendo o direito de a parte autora se furtar ao pagamento 

das suas obrigações tributárias (que continuarão incólumes, segundo a legislação de 

regência). 

O que se está reconhecendo é a possibilidade (precária e temporária) dela priorizar o uso 

da sua (atualmente) reduzida capacidade financeira (decorrente de ato da própria 

Administração - FATO DO PRÍNCIPE) na manutenção dos postos de trabalho de seus 

colaboradores (pagamento de salários etc.) e do custeio mínimo da sua atividade 

existencial em detrimento do imediato recolhimento das exações tributárias descritas na 

exordial, sem que isso lhe acarrete as punições reservadas aos contribuintes que, em 

situação de normalidade, deixam de cumprir a legislação de regência. 

À vista de todo o exposto, dentro de um juízo ainda perfunctório, CONCEDO A TUTELA 

LIMINAR requerida pela parte autora para: 

a) autorizar, excepcionalmente, pelo prazo de três meses, contados de cada vencimento,  

o diferimento do recolhimento dos tributos federais indicados na exordial (IRPJ, CSLL, 

PIS e COFINS), como forma daquela empregadora GARANTIR A MANUTENÇÃO 

integral dos postos de trabalho atualmente existentes (o que deverá ser comprovado 

mensalmente a este juízo, sob pena de imediata revogação da ordem judicial, sem prejuízo 

da imposição de outras sanções cabíveis); 

b) garantir à parte autora  que, uma vez cumprida a manutenção dos postos de trabalho 

acima quantificados, no momento do recolhimento das exações tributárias vencíveis 

durante o lapso temporal também indicado na alínea anterior, não incidirão sobre os 

valores devidos qualquer encargo e/ou penalidade moratória (apenas atualização pelas 

regras do setor); 

c) garantir à autora a obtenção de Certidão Positiva com Efeito de Negativa, caso 

cumpridas as condições supra e desde que não haja outro impedimento legal. 

(...)” 

(JFDF MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1013339-37.2020.4.01.3300, 12ª VARA 

FEDERAL CÍVEL DA SJBA,JUIZ ROLANDO VALCIR SPANHOLO,27/03/2020) 

 

 



“(...) 

É o breve relatório. Decido. 

O Mandado de Segurança é ação de rito sumário, que tem por objeto a correção de ato ou 

omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo de direito individual ou coletivo, 

líquido e certo, do impetrante. 

A seu turno, a concessão de qualquer medida de urgência depende da demonstração da 

plausibilidade do direito e do risco de dano irreparável caso se tenha de aguardar o trâmite 

regular do processo. 

Em juízo de cognição sumária, entendo que merece deferimento em parte do pleito de 

urgência da parte impetrante. Explico. 

Pode-se extrair do disposto nos artigos 195, I, “a” e 201, §11 da Constituição Federal, que 

o que verdadeiramente importa para fins de inclusão de determinada verba na base de 

cálculo das contribuições de que trata o art. 22, I e II, da Lei 8.212/91, é que a mesma seja 

devida, pela empresa, a título de contraprestação pelo trabalho que lhe seja prestado pelo 

segurado, ou seja, que tenha natureza remuneratória. 

Nesse contexto, a retribuição recebida pelo empregado doente nos primeiros quinze dias 

de afastamento do trabalho, anteriores ao início do benefício de auxílio-doença ou auxílio-

acidente, o terço constitucional de férias e aviso prévio indenizado não devem integrar a 

base de cálculo da contribuição previdenciária, vez que essas retribuições se apresentam 

como de natureza indenizatória. 

Nesse sentido, indico o aresto: 

TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 

FOLHA DE SALÁRIOS. NÃO INCIDÊNCIA: TERÇO CONSTITUCIONAL DE 

FÉRIAS, AVISO PRÉVIO INDENIZADO, 15 DIAS ANTERIORES AO AUXÍLIO 

DOENÇA/ACIDENTE, AUXÍLIO TRANSPORTE, SALÁRIO-FAMÍLIA, DIÁRIAS. 

INCIDÊNCIA: FUNÇÃO GRATIFICADA E HORAS EXTRAS. RETIFICAÇÃO DA 

GFIP. EXIGÍVEL. PARCELAMENTO. EXCLUSÃO DOS CREDITOS INDEVIDOS. 

PRESCRIÇÃO. COMPENSAÇÃO. (09). 1. O Pleno do STF (RE 566621/RS, Rel. Min. 

ELLEN GRACIE, trânsito em julgado em 27.02.2012), sob o signo do art. 543-B do CPC, 

que concede ao precedente extraordinária eficácia vinculativa que impõe sua adoção em 

casos análogos, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 4º, segunda parte, da LC 

118/2005 e considerou aplicável a prescrição quinquenal às ações repetitórias ajuizadas 

a partir de 09 JUN 2005. 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que não incide 

contribuição previdenciária patronal sobre os 15 dias precedentes à concessão do auxílio-

doença/acidente, terço constitucional de férias e aviso prévio indenizado (REsp n. 

1230957/RS, sob o rito do 543-C do CPC). 3. O caráter indenizatório do auxílio-

transporte (pago em espécie ou em vale-transporte) impede a incidência da contribuição. 

Precedentes. 4. "Imprópria a incidência da contribuição previdenciária sobre o Salário-

Família, em virtude de sua natureza indenizatória." (AMS 0032176-

89.2009.4.01.3900/PA, Rel. Desembargador Federal José Amílcar machado, Sétima 

Turma, e-DJF1 p.920 de 06/02/2015); 5. As diárias de viagem não integram o salário de 

contribuição desde que não excedam a 50% da remuneração mensal do empregado. (AGA 

0038440-46.2013.4.01.0000 / BA, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ 

AMILCAR MACHADO, SÉTIMA TURMA, e-DJF1 de 16/12/2016) 6. As horas extras 

e seu respectivo adicional constituem verbas de natureza remuneratória, razão pela qual 

se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária(REsp 1358281/SP, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 23/04/2014, DJe 05/12/2014, julgado sob 

o regime do art 543-C do CPC). 7. O servidor público, ocupante de cargo efetivo em 

Município que não possua regime previdenciário próprio (cuja instituição exigiria lei 

própria expressa, atendida a Lei nº 9.717/98), é enquadrado como segurado obrigatório 



do RGPS, consoante o art. 40 da CF/88 e o art. 13 Lei nº 8.212/91, ensejando, a percepção 

de verbas a título de cargo comissionado ou de função gratificada ou comissionada, a 

incidência da "contribuição previdenciária ordinária" (RGPS: Regime Geral de 

Previdência Social, da Lei nº 8.212/91), não da "contribuição social do servidor público" 

(RPPS: Regime Próprio de Previdência Social, Leis nº 9.783/99 e nº 10.887/2004) (EIAC 

2007.34.00.014951-0/DF, Quarta Seção, e-DJF1 de 5/8/2014). (AC 0014907-

53.2007.4.01.3400 / DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO 

DE SOUSA, Rel.Acor. DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO 

CARDOSO, OITAVA TURMA, e-DJF1 p.1439 de 23/01/2015) 8. Quanto à 

compensação, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou 

o entendimento de que a lei que rege a compensação tributária é a vigente na data de 

propositura da ação, ressalvando-se, no entanto, o direito de o contribuinte proceder à 

compensação dos créditos pela via administrativa, em conformidade com as normas 

posteriores. Precedente (REsp nº 1.137738/SP - Rel. Min. Luiz Fux - STJ - Primeira Seção 

- Unânime - DJe 1º/02/2010). Aplicável, ainda, o disposto no art. 170-A do CTN. 9. A 

correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça 

Federal. 10. Honorários nos termos do voto. 11. Apelações e remessa oficial parcialmente 

providas. (APELAÇÃO CIVEL - 0004564-51.2014.4.01.3303 – BA, TRF1, Rel. Desa. 

Fed. Ângela Catão, Sétima Turma, e-DJF1: 01/12/2017). 

Já no que se refere às verbas concernentes à adicional hora extra, ao salário maternidade, 

às férias gozadas e ao décimo terceiro salário, entendo que devem integrar a base de 

cálculo da contribuição previdenciária, vez que essas retribuições não se apresentam 

como de natureza indenizatória. 

Nesse mesmo sentido, indico: 

"TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DÉCIMO TERCEIRO 

PROPORCIONAL AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO. FÉRIAS GOZADAS. 

SALÁRIO-MATERNIDADE. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. ADICIONAIS 

NOTURNO DE PERICULOSIDADE E DE INSALUBRIDADE. FALTAS 

JUSTIFICADAS. INCIDÊNCIA. 1. No julgamento dos Recursos Especiais repetitivos 

1.230.957/RS e 1.358.281/SP, a Primeira Seção firmou a compreensão de que incide 

contribuição previdenciária patronal sobre as seguintes verbas: salário-maternidade, 

salário-paternidade, horas-extras, adicional de periculosidade e adicional noturno. 2. No 

que tange às demais verbas (férias e faltas remuneradas, adicional de insalubridade, férias 

gozadas e décimo terceiro proporcional ao aviso prévio indenizado), também é pacífico 

o entendimento do STJ quanto à incidência da contribuição previdenciária patronal. 3. 

Recurso Especial não provido. (REsp 1809320/RS, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 01/07/2019) 

Com essas considerações, entendo presente, em parte, a verossimilhança das alegações 

(fumus boni iuris). 

A necessidade da medida (periculum in mora) se dá em razão do indevido recolhimento 

das contribuições, pela parte impetrante, até o provimento final de mérito. 

Ante o exposto, defiro parcialmente a medida liminar para determinar à parte impetrada 

que se abstenha de cobrar da parte impetrante a contribuição previdenciária decorrente 

das parcelas correspondentes: i) aos valores pagos nos 15 (quinze) primeiros dias de 

afastamento de funcionários doentes ou acidentados, antes da concessão dos auxílios 

doença e acidente; ii) ao terço constitucional de férias; e  iii) ao aviso prévio indenizado. 

(...)” 

(JFMA MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1017667-71.2020.4.01.3700, 3ª Vara Federal 

Cível da SJMA, JUIZ CLODOMIR SEBASTIÃO REIS,08/04/2020) 

 



 

 

“(...) 

Breve relato do quanto basta. Decido. 

Afasto a preliminar aventada pela autoridade coatora. 

A impetrante relata situação que, no seu entender, configura um direito líquido e certo de 

obter a prorrogação de prazo para pagamento de tributos federais, que estaria em vias de 

ser invalidado pelo Delegado da Receita Federal do Brasil em Araçatuba/SP, que é o 

quanto basta para que a presente ação tenha seguimento. 

Se tal direito líquido e certo de fato existe, e se há mesmo essa possibilidade de sua 

violação, é questão a ser aferida no mérito. 

Ainda em sede preliminar, consigno que basta a abertura de vista ao MPF para a validade 

formal da ação mandamental. 

Tendo ele declarado não ser caso de sua intervenção no feito, e não tendo havido qualquer 

modificação das situações fáticas e jurídicas aqui tratadas, dispensável nova vista para 

parecer. 

Ao mérito. 

O Mandado de Segurança é o remédio processual destinado a amparar, de modo expedito, 

direito líquido e certo violado ou ameaçado de violação, por ato de autoridade ilegal ou 

praticado com abuso de poder (Lei 12.016/2009, art. 1º). 

Trata-se, pois, de requisitos específicos da ação mandamental: a) ato de autoridade ilegal 

ou abusivo; b) violação de direito líquido e certo. 

A qualidade de autoridade pública está caracterizada de forma patente, dada a função 

exercida pela autoridade impetrada: Delegado da Receita Federal do Brasil em 

Araçatuba/SP. 

Resta verificar, portanto, se o direito pleiteado se afigura como líquido e certo, e se o ato 

da autoridade pode ser classificado como ilegal ou abusivo. 

Não obstante a prática já antiga do Mandado de Segurança, não há ainda um conceito 

unívoco de direito líquido e certo. 

Entendo, na esteira da concepção de Celso Agrícola Barbi, que tal conceito é tipicamente 

processual, pois atende ao modo de ser de um direito subjetivo no processo: a 

circunstância de um determinado direito subjetivo existir não lhe empresta a característica 

de liquidez e certeza; esta só lhe é atribuível se os fatos em que se fundar puderem ser 

provados de forma imediata e segura no processo, ou, no dizer de Hely Lopes Meirelles, 

se se apresentar manifesto em sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser 

exercitado no momento da impetração. 

Como já disse na decisão que concedeu a liminar, a existência de pandemia e as 

decretações, em nível federal e estadual, de estado de calamidade, bem como a imposição 

de quarentena, são fatos notórios e, portanto, prescindem de provas (CPC, art. 374, inc. 

I). 

Quanto à existência do direito invocado, sob a pura – e simplista – ótica do Direito 

Tributário, não haveria como reconhecê-la, pois o que a impetrante pede, ao fim e ao 

cabo, é a concessão de uma moratória tributária sem a concordância do titular do poder 

de tributar e sem autorização legal (art. 152 do CTN). 

E inexistindo o direito invocado, dentro do princípio da separação de poderes e do já 

vetusto e pacificado entendimento de que o Poder Judiciário não pode se substituir ao 

legislador e ao administrador público em suas funções, a pretensão mereceria ser 

rejeitada. 



Não lhe socorre a invocação da Portaria MF 12/2012, pois a moratória é uma espécie de 

suspensão do crédito tributário (CTN, art. 151, inc. I), e somente a lei poderia tratar do 

assunto (CTN, art. 97, inc. VI). 

Aliás, vejo tal ato regulamentar como inválido, para qualquer situação (mesmo para as 

calamidades localizadas). 

Veja-se que essa portaria foi editada com fundamento no art. 66 da Lei 7.450/1985, que 

atribui ao Ministro da Fazenda, atual Ministro da Economia, a competência para fixar o 

prazo de vencimento das receitas federais. 

Mas não foi isto o que ele fez, mas sim “prorrogou” tais vencimentos, ou seja concedeu 

uma moratória. 

Quanto ao art. 67 da Lei 9.784/1999, outro fundamento da portaria, nada tem que ver com 

prazos de vencimento de tributos, ou a possibilidade de sua prorrogação, não se 

conseguindo identificar a razão de ter sido utilizado como fundamento da norma 

regulamentar. 

Mas, o momento porque passa a vida e a economia brasileiras é sem par, e a análise da 

presente demanda faz nascer questões de outra natureza, bem mais abrangente, que 

transitam tanto pelo princípio da dignidade da pessoa humana como pelos fundamentos 

da República. 

A fim de conter a disseminação da Covid-19, as Administrações Públicas das várias 

esferas de governo vêm impondo restrições coletivas que afetam economicamente a 

atividade empresarial e os trabalhadores brasileiros, alguns mais, outros menos. Outros 

tantos, como é o caso da impetrante, são afetados totalmente. 

A impetrante não poderia ter previsto esse estado de coisas, não contribuiu para sua 

ocorrência, nem pode adotar qualquer providência que minimize as suas consequências. 

Algumas medidas mitigadoras foram adotadas, mas, a meu ver, são muito tímidas e pouco 

abrangentes. Outras, como as trazidas pela Portaria 139/2020 do Ministério da Economia 

(DOU Extra de 03/04/2020), vieram tarde e também são pouco abrangentes (prorroga o 

prazo de vencimento apenas das contribuições para a seguridade social). 

As questões humanas e sociais que emergem dessa situação, associada ao nebuloso 

quadro de incertezas quanto ao que ainda está por vir, autorizam um prestígio maior à 

aplicação de regras que preservem os bens maiores da República e a dignidade de seus 

cidadãos. 

Ora, nesse caso, penso que a falta de adoção de medidas mitigadoras adequadas me 

permite reconhecer, no caso de empresárias que tem suas atividades totalmente afetadas 

pelas restrições governamentais, a configuração de situação de abusividade. 

Não desconsidero que as restrições impostas visam a preservar interesses maiores de toda 

a coletividade, principalmente a saúde pública. 

O que aqui coloco é que não há como negar que tais ações estão ou virão a provocar 

agravos econômicos sérios para a impetrante, os quais, no limite, vão acabar por se refletir 

na vida de 1.500 famílias que dependem, em maior ou menor grau, dos empregos 

proporcionados pela ela. 

Nessa ordem de ideias, repito, as restrições deveriam vir acompanhadas de um mínimo 

de medidas mitigadoras, adequadas para a situação de empresárias como a impetrante, 

cujas atividades foram totalmente paralisadas. 

Isso não ocorrendo, tem-se por configurada uma omissão abusiva. 

Até porque, ninguém em sã consciência seria pueril a ponto de considerar que a 

calamidade não se estenderá para além dos aspectos sanitários, e, todos o sabem, um 

quadro socioeconômico caótico sempre foi terreno fértil para toda sorte de mazela social. 

Aliás, o que pede a impetrante não é novo no quadro jurídico pátrio. 



O Supremo Tribunal Federal, na ACO 3.363, suspendeu, por 180 dias, o pagamento da 

dívida de vários Estados da Federação para com a União. 

O precedente da Suprema Corte é emblemático no sentido de que, diante do quadro 

caótico e incerto que se avizinha, é dever do Estado zelar pelo bem estar de seus cidadãos, 

e a preservação dos postos de trabalho e a sobrevivência das empresas se encaixam nesse 

objetivo. 

Em princípio, caberia aos Poderes Legislativo e Executivo avaliar as variáveis e 

circunstâncias que se lhes apresentam e decidir por esta ou aquela alternativa legislativa 

ou regulamentar. Quando não o fazem, ou o fazem de forma muito tímida e inadequada, 

e com isso causam um agravo injustificado aos seus cidadãos, é possível ao Poder 

Judiciário transpor momentaneamente os lindes da separação de poderes e criar uma 

solução provisória, já que a omissão mencionada está em desacordo com o sistema 

constitucional. 

Assim, e diante do quadro que se apresenta, entendo que a impetrante, fabricante de 

eletrodomésticos, cujas atividades estão totalmente paralisadas pelas restrições 

decorrentes das medidas adotadas para evitar ou atrasar a disseminação da Covid-19, faz 

jus à postergação do prazo para cumprimento de todas as suas obrigações fiscais federais, 

principais e acessórias, de modo a priorizar a utilização de seus recursos para, 

momentaneamente, preservar os postos de trabalho e custear sua própria subsistência, 

sem que, com isso, venha a sofrer punições ou mesmo ser agravada com os encargos 

financeiros aplicáveis aos inadimplentes. 

No entanto, ao contrário do pedido principal, penso que essa dilargação do prazo para 

recolhimento dos tributos não pode se protrair indefinidamente no tempo. 

Afinal, também o Governo Federal precisa da arrecadação a que tem direito, 

principalmente em tempos como os atuais. 

Não por outra razão que a LINDB estatui, em seu art. 20, que os magistrados deverão 

considerar as consequências práticas de suas decisões. 

 

Sopesando a situação de ambos, impetrante e Governo, penso que disciplina semelhante 

àquela trazida pelas Portaria MF 12/2012 e ME 139/2020 é adequada para o momento. 

(...) 

Dispositivo. 

Pelo exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para garantir à impetrante o diferimento do 

prazo para recolhimento de tributos federais e apresentação das declaração correlatas, por 

3 (três) meses contados a partir de cada vencimento, sem que sobre as exações diferidas 

incidam quaisquer encargos, nem mesmo atualização monetária, se pagos dentro do prazo 

ora estipulado. Não pagos, considerar-se-ão vencidos na data de pagamento 

originariamente prevista. 

(...)” 

(JFSP MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5000689-48.2020.4.03.6107,  1ª VARA 

FEDERAL DE ARAÇATUBA, JUIZ LUIZ AUGUSTO IAMASSAKI 

FIORENTINI ,11/04/2020) 

 

 

“(...) 

É o relatório. Decido. 

(...) 

Pelo exposto, em cognição sumária da lide, na forma do art. 151, IV, c/c seu parágrafo 

único, do Código Tributário Nacional, DEFIRO EM PARTE A MEDIDA LIMINAR para 

declarar suspensa a exigibilidade e autorizar a dilação do recolhimento das contribuições 



incidentes sobre a folha de pagamentos da parte impetrante (INSS, RAT, SESC, SENAC, 

SENAI, SESI, SEBRAE, Salário-Educação e INCRA) e das prestações dos 

parcelamentos de tributos federais, com vencimento a contar do mês de março/2020, 

inclusive, postergando o seu recolhimento para o último dia útil do 3º (terceiro) mês 

subsequente, sem a incidência de mora, prorrogável a critério deste Juízo, enquanto 

perdurar a situação excepcional reconhecida nesta decisão e desde que mantido o quadro 

de funcionários da pessoa jurídica impetrante, ressalvadas eventuais demissões por justa 

causa. 

Caberá à empresa impetrante, antes do decurso do prazo acima assinalado, comprovar 

nos autos a manutenção do seu quadro funcional, observada a ressalva anterior, juntando 

extrato CAGED atualizado, com vistas à nova prorrogação do prazo de pagamento das 

exações referidas neste feito. 

Imponho à autoridade impetrada a abstenção da prática de atos tendentes à cobrança das 

contribuições e parcelas acima referidas, sob consequência de multa diária, sem prejuízo 

das demais sanções cabíveis. 

Fica assegurada a possibilidade de expedição de Certidão de Regularidade Fiscal ou 

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, na forma do art. 206, do Código Tributário 

Nacional, no tocante às contribuições referidas nestes autos, enquanto suspensa a 

exigibilidade do respectivo crédito tributário. 

(...)” 

(JFSP MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5001503-46.2020.4.03.6144 

2ª VARA FEDERAL DE BARUERI, JUIZ MARILAINE ALMEIDA 

SANTOS,27/03/2020) 

 

 

 

“(...) 

D E C I S Ã O 

(...) 

Decido. 

Em mandado de segurança, para que se conceda liminar, é necessária a presença de dois 

pressupostos: a) a “relevância do fundamento” [fumus boni iuris]; b) o “risco de que do 

ato impugnado resulte a ineficácia da providência jurisdicional requerida ao final” 

[periculum in mora] ]Lei 12.016/2009, art. 7º, III]. 

No caso presente, diviso a presença de fumus boni iuris. 

De acordo com a Portaria MF nº 12, de 20 de janeiro de 2012: 

(..) 

Como se vê, trata-se de norma geral e abstrata. 

Ou seja, o elemento nuclear do suporte fático do direito subjetivo à prorrogação das datas 

de vencimento de tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil não é uma específica calamidade pública pretérita, mas toda e qualquer calamidade 

pública futura. 

Todavia, o artigo 3º da portaria institui uma conditio iuris: a RFB e a PGFN devem, nos 

limites de suas competências, definir os municípios abrangidos pelo decreto estadual que 

tenha reconhecido o estado de calamidade pública. 

Isso porque, de ordinário, o estado de calamidade pública se circunscreve a áreas restritas 

e determinadas; logo, é preciso que a autoridade tributária federal especifique os 

municípios nelas abrangidos. 

Enfim, o estado de calamidade sói obedecer a uma lógica de localidade. 



No entanto, o Decreto nº 64.879, de 20 de março de 2020, “reconhece o estado de 

calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19, que atinge o Estado de São 

Paulo”. 

Aqui, excepcionalmente, o estado de calamidade obedeceu a uma lógica de globalidade. 

Noutras palavras, abrangeu todo o Estado de São Paulo.  

Nesse caso, não há qualquer sentido na especificação administrativo-tributária dos 

municípios abrangidos pela área sob estado de calamidade: todos os municípios paulistas 

se encontram sob esse estado. 

Daí por que – ao menos sob cognição sumária, própria às tutelas de urgência – entendo 

que as impetrantes já são titulares do direito à prorrogação a que alude a Portaria MF 12, 

de 2012. 

Também diviso a presença de periculum in mora: como bem foi dito na petição inicial, 

“a retração no consumo com as medidas de combate à pandemia provocada pelo 

coronavírus, sendo pública e notória a derrocada da atividade econômica no país”, 

impossibilita “a Impetrante de honrar com suas obrigações tributárias que vencem 

imediatamente, em plena crise econômica sem precedentes na história atual da 

humanidade. Sem a concessão liminar da ordem pleiteada certamente haverá sacrifícios 

imediatos de salários, empregos, pagamento de fornecedores e de prestadores de serviços, 

do próprio tributo federal etc. provavelmente comprometendo a existência da própria 

Impetrante”. 

Ante o exposto, defiro o pedido de concessão de liminar. 

Asseguro provisoriamente a prorrogação das datas de vencimento de tributos federais 

administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e devidos pelas 

impetrantes para o último dia útil do 3º (terceiro) mês subsequente, nos termos do artigo 

1º da Portaria MF 12, de 20 de janeiro de 2012. 

(...)” 

(JFSP MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5002343-85.2020.4.03.6102, 7ª VARA 

FEDERAL DE RIBEIRÃO PRETO, JUIZ EDUARDO JOSE DA FONSECA 

COSTA ,27/03/2020) 

 

 

 

“(...) 

Nesses termos, e em adição à decisão proferida nos autos, CONCEDO 

PARCIALMENTE A MEDIDA LIMINAR para determinar a prorrogação das datas de 

vencimento dos tributos federais administrados pela Receita Federal do Brasil, devidos 

por CONTROLFLEX AFTERMARKET MOTOPECAS LTDA e CONTROLFLEX 

INDUSTRIA DE CABOS DE COMANDO LTDA nas competências 03/2020 e 04/2020, 

para o último dia útil de junho de 2020, nos termos da Portaria GM/MF nº 12, de 

20/01/2012. 

Ficam mantidas as demais disposições da decisão anteriormente proferida, inclusive 

quanto aos comandos fixados no dispositivo, enumerados de 1 a 4. 

(...)” 

(JFSP, MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5002358-30.2020.4.03.6110,  2ª Vara Federal 

de Sorocaba, JUIZ PEDRO HENRIQUE MEIRA FIGUEIREDO,27/03/2020) 

 

 

 

 

 



“(...) 

É o breve relatório. Passo a decidir. 

(...) 

Feitas essas considerações, não há dúvida de que a impetrante, sediada no Estado de São 

Paulo e realizadora de atividades não ligadas às áreas de saúde, alimentação e segurança 

(tidas como essenciais), tem sido diretamente afetada pelas (necessárias) medidas 

sanitárias anunciadas, com reflexo direto em sua situação financeira. 

Nesses termos, invoca a suspensão da exigibilidade de tributos federais e das respectivas 

obrigações acessórias como medida apta a amenizar a situação crítica vivenciada. 

(...) 

Como se vê, há, num exame perfunctório próprio da atual fase do processo, relevância 

dos fundamentos consignados pela impetrante, não havendo, inclusive, que se cogitar em 

afronta à separação dos Poderes. 

Com efeito, uma vez reconhecida a existência de decreto estadual de calamidade pública 

e o domicílio da impetrante em município paulista, impõe-se a aplicação da portaria 

ministerial e da instrução normativa, com a prorrogação das datas de vencimento de 

tributos federais administrados pela Receita Federal do Brasil, bem como de suas 

respectivas obrigações acessórias, relativos às competências 03/2020 e 04/2020, para o 

último dia útil do 3ª mês subsequente (junho/2020 e julho/2020).  

De outro lado, o periculum in mora advém da iminência do término do prazo para 

recolhimento dos tributos em questão, associado ao fato de ainda estar em vigor o estado 

de calamidade pública, o qual determinou a suspensão de diversas atividades econômicas. 

Assim, embora se encontre em funcionamento bastante reduzido (ou paralisado), os 

tributos federais continuam exigíveis, a demandar a atuação imediata do Poder Judiciário 

de modo a garantir o cumprimento da portaria ministerial e da instrução normativa pela 

autoridade dita coatora e, com isso, minimizar a situação de crise econômica noticiada 

nos autos. 

Ante o exposto, CONCEDO A MEDIDA LIMINAR para determinar a prorrogação das 

datas de vencimento dos tributos federais administrados pela Receita Federal do Brasil e 

das obrigações acessórias deles decorrentes, devidos por METALEX LTDA  nas 

competências 03/2020 e 04/2020, para o último dia útil dos meses de junho e julho de 

2020, respectivamente, nos termos da Portaria GM/MF nº 12, de 20/01/2012, e da IN 

RFB nº 1.243/2012. 

(...)” 

(JFSP, MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5002370-44.2020.4.03.6110,  2ª Vara Federal 

de Sorocaba, JUIZ PEDRO HENRIQUE MEIRA FIGUEIREDO,30/03/2020) 

 

 

 

“(...) 

Ante ao exposto, defiro a medida liminar pleiteada para: a) autorizar, excepcionalmente, 

pelo prazo de três meses, contados de cada vencimento, o diferimento do recolhimento 

dos tributos federais indicados na exordial (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS), inclusive 

quanto aos tributos parcelados; b) obstar a incidência de penalidade moratória sobre os 

valores devidos; e c) determinar que a autoridade impetrada se abstenha de realizar atos 

de cobrança relativamente a esses tributos; e não obste a expedição de certidão positiva 

com efeito de negativa – CPEN, até decisão final deste feito. 

(...)” 

(JFSP, MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5002391-44.2020.4.03.6102, 5ª Vara Federal 

de Ribeirão Preto, JUIZ PETER DE PAULA PIRES,31/03/2020) 



 

 

 

“(...) 

Ante o exposto, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR para determinar a prorrogação do 

vencimento dos tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil ao último dia útil do terceiro mês subsequente ao presente mês, para o 

estabelecimento sede e filiais da impetrante, caso a prorrogação já não esteja 

implementada pela autoridade impetrada. 

Deverá a impetrante, no prazo de 15 (quinze) dias, adequar o valor da causa ao benefício 

econômico pretendido e, no mesmo prazo, comprovar o recolhimento da diferença das 

custas processuais. 

(...)” 

(JFSP MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5004087-09.2020.4.03.6105, 6ª Vara Federal 

de Campinas, JUIZ HAROLDO NADER,26/03/2020) 

MANDADO DE SEGURANÇA (120) Nº 5004241-27.2020.4.03.6105 / 8ª Vara Federal 

de Campinas 

 

 

 

 

“(...) 

Ante o exposto, DEFIRO a liminar para prorrogar o vencimento dos tributos federais 

administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para o último dia útil do 

terceiro mês subsequente ao presente mês, salvo se ulterior disposição legal acerca da 

forma/prazo para pagamento dos tributos federais for editada pelo Poder Executivo ou 

Poder Legislativo. 

(...)” 

(JFSP MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5004241-27.2020.4.03.6105,  8ª Vara Federal 

de Campinas, JUIZ JAMILLE MORAIS SILVA FERRARETTO,31/03/2020) 

 

 

 

“(...) 

Isto posto, com esteio no art. 7º, III, da Lei 12.016/2009, DEFIRO A MEDIDA 

LIMINAR para determinar a suspensão de exigibilidade de quaisquer tributos federais 

devidos pela impetrante, desde a entrada em vigor do Decreto nº 64.879/2020 do Estado 

de São Paulo até o último dia útil do terceiro mês subsequente ao das respectivas datas de 

vencimento originais, abstendo-se a parte impetrada da prática de qualquer ato tendente 

à cobrança desses débitos fiscais durante esse período, inclusive no que tange à aplicação 

de acréscimos legais (juros e multa). 

(...)” 

(JFSP, MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5000689-48.2020.4.03.6107,  17ª VARA 

CÍVEL FEDERAL DE SÃO PAULO, JUIZ MARCELO GUERRA MARTINS, 

01/04/2020) 

 

 

 

 

 



“(...) 

Isto posto, com esteio no art. 7º, III, da Lei 12.016/2009, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR 

para determinar a suspensão de exigibilidade de tributos e contribuições federais devidos 

pela parte impetrante, bem como de prestações de parcelamentos em curso, com datas de 

vencimento nos meses de março e abril de 2020, até o último dia útil do terceiro mês 

subsequente ao das respectivas datas de vencimento originais, abstendo-se as autoridades 

impetradas da prática de qualquer ato tendente à cobrança dos valores discutidos neste 

feito. 

(...)” 

(JFSP, MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5005187-14.2020.4.03.6100, 17ª VARA 

CÍVEL FEDERAL DE SÃO PAULO, JUIZ MARCELO GUERRA 

MARTINS03/04/2020) 

 

 

 

“(...) 

Isto posto, com esteio no art. 7º, III, da Lei 12.016/2009, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR 

para determinar a suspensão de exigibilidade do IRPJ e da CSLL devidos pela parte 

impetrante, desde a entrada em vigor do Decreto nº 64.879/2020 do Estado de São Paulo 

até o último dia útil do terceiro mês subsequente ao das respectivas datas de vencimento 

originais, abstendo-se a parte impetrada da prática de qualquer ato tendente à cobrança 

dos valores discutidos neste feito. 

(...)) 

(JFSP, MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5005198-43.2020.4.03.6100, 17ª VARA 

CÍVEL FEDERAL DE SÃO PAULO, JUIZ MARCELO GUERRA MARTINS, 

03/04/2020) 

 

 

 

2.2 - Estadual 

 

 
“(...) 

Vistos. 

Defiro a gratuidade. 

A Constituição Federal de 1988 prevê em seu artigo 170, como princípios gerais da ordem 

econômica, e em especial o inciso IX, o tratamento favorecido para empresas de pequeno 

porte e tratamento jurídico diferenciado para as microempresas, no intuito de promover o 

seu desenvolvimento econômico e incentivar o seu cumprimento das obrigações 

tributárias, administrativas, cíveis, creditícias e trabalhistas, para que se evite o 

informalismo das mesmas e para que se promova a justiça social. 

Nessa linha, já no contexto do covid-19, o Governo de São Paulo anunciou nesta quarta-

feira (18) a liberação de R$ 500 milhões para aquecer a economia do Estado no 

enfrentamento ao coronavírus (COVID-19). Além disso, haverá um pacote especial para 

as empresas dos setores de Turismo, Viagens, Economia Criativa e Comércio. Ainda, na 

última sexta-feira (13), o governo estadual  anunciou que o Banco do Povo está 

concedendo R$ 25 milhões para micro e pequenos empreendedores. A linha de 

microcrédito, que já é competitiva, está com redução da taxa de juros de 1% para 0,35% 

ao mês. O prazo para pagamento passou de 24 para 36 meses, já incluindo o prazo de 



carência, que aumentou de 60 para 90 dias. Pedidos de concessão de crédito sem avalista 

passam de R$ 1 mil para R$ 3 mil. 

Nesse contexto, é factível acreditar que as micro e pequeno empresas com parcelamento 

em curso terão alguma modalidade de assistência ou de carência, em especial quando se 

trata de micro ou pequena empresa, durante um período crítico em que não pode exercer 

normalmente suas atividades, como é o caso da autora, com apenas 7 funcionários, que 

dela dependem para sobreviver. 

O mais crítico no atual momento é que, mesmo querendo exercer suas atividades, a autora 

não poderá, não por conta exclusiva da quarentena determinada pelo governo: o fato é 

que o mundo vive um momento de paralisação, e nenhum esforço individual da empresa 

seria capaz de superar os obstáculos impostos. 

VALENDO A PRESENTE DECISÃO COMO OFÍCIO, concedo a liminar com o fim de 

determinar suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, 

inciso IV, do CTN, consubstanciado na prorrogação dos vencimentos dos tributos e 

parcelamentos estaduais vencidos desde 1º de março de 2020 até 1ª de maio de 2020. 

(...)” 

(TJSP, MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1016209-67.2020.8.26.0053, SEXTA VARA 

DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO PAULO, JUIZ ALEXANDRA 

FUCHS DE ARAUJO,01/04/2020). 

 

 

 

 

“(...) 

Em breve síntese, é o que se tem a relatar. DECIDO. 

Primeiramente, há de ressaltar que não é aplicável ao presente processo o disposto no art. 

7º, parágrafo 2º, da Lei nº 12.016/2009, o qual dispõe que “não será concedida medida 

liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de 

mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de 

servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento 

de qualquer natureza”. Portanto, a regra citada não se aplica ao caso em tela. 

Nesta fase processual, de cognição sumária, em sede de medida liminar, cabe ao juiz 

examinar tão somente se, na espécie dos autos, estão presentes os requisitos previstos no 

art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, quais sejam: a relevância dos motivos em que se assenta 

o pedido na inicial (fumus boni juris), e a possibilidade de ineficácia da medida 

(periculum in mora). 

Vejo presentes tais pressupostos, uma vez que o pagamento de tributo nada mais é do que 

fruto da solidariedade social imposta compulsoriamente pelo Estado ao particular, 

obrigando-o a entregar-lhe parte de sua riqueza. Tal imposição, porém, não é realizada de 

forma indistinta. A Constituição Federal determina, em seu art. 145, § 1º, que, sempre 

que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade 

econômica do contribuinte. Embora o dispositivo faça menção expressa somente aos 

impostos, a jurisprudência é uníssona em admitir a sua aplicação também a outros 

tributos.  

A ideia consagrada neste comando, traduzida, doutrinariamente, no princípio da 

capacidade contributiva, é a de que a contribuição do particular com a sociedade se dê na 

medida de suas possibilidades e sem comprometer a sua subsistência. Vê-se que a própria 

Carta Magna autoriza o tratamento diferenciado dos contribuintes como forma de 

promover a justiça tributária e é aplicando este comando que entendo que a situação posta 

através desta ação, notadamente no que diz respeito ao pagamento dos tributos durante o 



período de vigência do estado de calamidade pública provocada pela pandemia do 

COVD-19, também requer a análise da possibilidade de os comerciantes representados 

pela autora de fazê-lo. 

Sem qualquer margem para dúvida, é indiscutível que a restrição ao funcionamento de 

diversos estabelecimentos, resultante das medidas de enfrentamento à pandemia do 

COVID-19, afetará o faturamento destas empresas e lhes imporão dificuldades no 

cumprimento das suas mais diversas espécies de obrigações, inclusive, as de natureza 

tributária. 

Deste modo, diante de um contexto absolutamente peculiar e para o qual não 

concorreram, não é possível exigir-lhes que sejam obrigadas a arcar com suas 

responsabilidades junto ao Fisco nos mesmos termos em que normalmente o são, o que 

impõe a concessão da suspensão liminarmente pretendida. 

Convém registrar ainda que, após a edição dos Decretos nº 18.901, de 19/03/2020 e nº 

18.902, de 23 de março de 2020, que impuseram restrições ao funcionamento de 

atividades no Estado do Piauí, o Estado do Piauí também editou o Decreto nº 18.914, de 

30 de março de 2020, estabelecendo, entre outros, a prorrogação por 60(sessenta) dias 

para o cumprimento de obrigações relativas à Declaração de Informação Econômico 

Fiscais – DIEF, Escrituração Fiscal Digital – EFD, Guia de Informação e Apuração do 

ICMS Substituição Tributária – GIAST e Declaração de Substituição Tributária, 

Diferencial de Alíquotas e Antecipação – DESTDA, além da suspensão, por 60(sessenta) 

dias das medidas de cobrança da dívida ativa do Estado do Piauí, exceto para evitar a 

prescrição. 

As medidas publicadas, no meu entender, reforçam a fumaça do direito ora invocado, na 

medida em que externam a necessidade de se conferir, neste momento, tratamento 

diferenciado às obrigações tributárias legalmente previstas, indo ao encontro dos 

objetivos visados através desta ação. 

O periculum in mora, requisito também exigido legalmente para o deferimento da liminar, 

exsurge do risco que sofrem as empresas de incorrerem em inadimplemento generalizado 

das obrigações tributárias, bem como de terem comprometida a sua saúde financeira ao 

ponto de restar inviabilizada a sua própria sobrevivência e/ou dos empregos que geram. 

Ademais, dispõe o art. 151, inciso V, do Código Tributário Nacional: 

Art. 151 – Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: 

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação 

judicial. 

Ressalte-se que tal dispositivo aplica-se, inclusive, na hipótese da pretendida. Inclui-se, 

portanto, dentre as causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a concessão 

de liminar ou tutela antecipada em qualquer espécie de ação judicial. 

Ante o exposto e a tudo considerado, CONCEDO A LIMINAR VINDICADA, inaudita 

altera parte, determino que seja realizado imediatamente o adiamento do prazo de 

recolhimento dos tributos administrados pela Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí, 

inclusive aqueles vencidos e objeto de parcelamentos em curso, prorrogando-se os 

vencimentos para o último dia útil do mês subsequente à revogação do decreto de 

calamidade pública no Estado do Piauí. 

(...)” 

(TJPI, MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0809505-74.2020.8.18.0140,  4ª VARA DOS 

FEITOS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE TERESINA, JUIZ 

DIOCLECIO SOUSA DA SILVA,16/04/2020) 

 

 

 



2.3 - Municipal 
 

 

“(...) 

Decido. 

O pedido liminar da impetrante comporta deferimento, pois presentes os requisitos do 

fumus boni iuris e do periculum in mora. 

A impetrante possui sede na cidade de São Paulo e em que pese a pluralidade de atividades 

que exerce, conforme relação de fls.27, a atividade principal consiste na prestação de 

serviços de perícia técnica relacionada à segurança do trabalho (fls. 29 – CNAE). 

Conforme Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, o artigo 15 estabelece que 

durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, fica suspensa 

obrigatoriedade e realização dos exames médicos ocupacionais, clínicos e 

complementares, exceto dos exames demissionais. 

Além do decreto acima citado, o Estado de São Paulo também emitiu decretos, em que 

determina a suspensão de eventos públicos (Decreto Estadual nº 64.862/2020); e os 

Decretos nº 64.879/2020 e 64.881/2020, declarando estado de calamidade pública e 

impondo medida de quarentena em todo o Estado, no período de 24/03 a 07/04. 

Verifica-se que a atividade preponderante da impetrante foi impactada diretamente pelos 

Decretos do Estado e do Município de São Paulo, estando impedida de exercer sua 

atividade preponderante, o que culmina na queda de receita e compromete os pagamentos 

dos salários e dos tributos. 

Ainda que a impetrante se encontre em funcionamento nas atividades secundárias, sua 

atuação está reduzida. Contudo, os tributos incidentes sobre a folha de pagamento 

continuam exigíveis, o que demanda a atuação do Poder Judiciário na tentativa de 

minimizar a crise econômica noticiada nos autos. 

Diante das considerações expostas analisadas em conjunto com o artigo 170 da 

Constituição Federal, que dita os parâmetros para o exercício da atividade econômica e 

preconiza a valorização do trabalho humano, a proteção da atividade privada e o pleno 

emprego, o fumus boni iuris se revela presente. 

O periculum in mora também está configurado, em razão da iminência do término do 

prazo para recolhimento do ISS, associado ao fato de que ainda está em vigor o estado de 

calamidade pública, o qual determinou a suspensão de diversas atividades econômicas. 

Ante o exposto, CONCEDO A MEDIDA LIMINAR para determinar a prorrogação das 

datas de vencimento do ISS devido pela impetrante referente as operações próprias, bem 

como aquele relativo à retenção sobre as faturas emitidas por prestadores de serviços 

localizados em outras municipalidades e que não estão cadastrados no CPOM, 

relativamente às competências de março/abril/maio/2020, devendo ser exigido o 

pagamento a partir do mês de junho/2020, sem a incidência de multa ou juros. 

Determino que referidos débitos não constituam óbice para a emissão de certidão de 

regularidade fiscal, ou sejam encaminhados aos órgãos de proteção ao crédito (SERASA, 

SCPC etc.), ou inscritos no CADIN-municipal e no Cadastro de Dívida Ativa municipal. 

(...)” 

(TJSP, MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1017589-28.2020.8.26.0053,  15ª VARA DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO PAULO, JUIZ  GILSA ELENA 

RIOS,06/04/2020) 

 

 

 

 



“(...) 

IV. Em juízo ainda precoce próprio da cognição sumária, vislumbro presentes os 

elementos aptos à concessão de efeito ativo ao recurso, considerando-se o momento de 

extrema gravidade enfrentado em razão da pandemia do Covid-19, a fim de possibilitar à 

empresa fôlego financeiro para enfrentar o porvir, com o fito de salvaguardar sua 

existência, evitando-se o desemprego de seus colaboradores e demais prejuízos de difícil 

reparação, com consequências adversas à toda comunidade. O princípio da preservação 

da empresa dentro do contexto de uma crise mundial de extrema gravidade impõe a 

conservação da atividade empresarial, em razão dos inúmeros interesses que transcendem 

a mesma e de sua função social. 

V. Nesse sentido, entendo que esta tentativa, possui um objetivo maior, alcançável a longo 

prazo e conquanto, numa análise imediata e de curto prazo, se possa implicar aparente 

perda para o Fisco, o que se pretende com a medida ora deferida são ganhos sociais mais 

efetivos, à medida que a manutenção do empreendimento implicará significativa 

manutenção de empregos, movimentação da economia, manutenção da saúde financeira 

de fornecedores, entre inúmeros outros ganhos, imprescindíveis para o enfrentamento 

desta crise sem precedentes. 

VI. Cabe ressaltar que quanto ao pedido para suspensão dos atos executórios relacionados 

a não – quitação dos tributos, encontra-se em vigor no Município de São Paulo o Decreto 

n º 59. 326, de 2 de abril de 2020, que estabelece medidas para redução do impacto social 

e econômico decorrente das providências de restrição adotadas para o enfrentamento da 

pandemia. Tal norma prevê em seus artigos 2°, 3° e 4° a suspensão por 60 dias, do envio 

de débitos inscritos em Dívida Ativa, para fins de lavratura de protestos, a suspensão, por 

30 dias, da inscrição de débitos em Dívida Ativa, bem como a suspensão por 90 dias da 

inclusão de pendências no Cadastro Informativo Municipal – CADIN, não havendo que 

se falar portanto, em necessidade de provimento jurisdicional no mesmo sentido. 

VII. Desta feita, concedo o efeito ativo ao presente recurso somente para determinar 

a suspensão da exigibilidade do ISS e IPTU, bem como das obrigações acessórias 

correlatas, pelo prazo de 60 sem a incidência de quaisquer penalidades, 

comunicando-se (CPC: art. 1.019, inc. I). Tais medidas, ressalte-se, serão reavalidas 

quando do julgamento do recurso. Comunique-se. 

VIII. Intime-se para contraminuta, a ser apresentada em 15 (quinze) dias 

(...)” 

(TJSP, Agravo de Instrumento Nº 2067266-72.2020.8.26.0000, 15ª Vara da Fazenda 

Pública DA COMARCA DE SÃO PAULO, JUIZ  Gilsa Elena Rios,06/04/2020) 

 

 

 


