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SUMÁRIO DA APRESENTAÇÃO

MP 934/2020: A ABREVIAÇÃO DOS CURSOS E SEU IMPACTO NO CÁLCULO DO 
POEB

MP 936/2020: IES NO LUCRO REAL – EFEITOS DA SUSPENSÃO DO CONTRATO DE 
TRABALHO

REGIME TRIBUTÁRIO EMERGENCIAL (RTE): OPORTUNIDADES

COMPLIANCE FISCAL E MEDIDAS DISPONÍVEIS PARA REFORÇAR O CAIXA



MP 934/2020: A ABREVIAÇÃO 
DOS CURSOS E SEU IMPACTO 
NO CÁLCULO DO POEB

PROUNI/POEB – REDUÇÃO NO VALOR 
DAS MENSALIDES E SUSPENSÃO DE 
MATRÍCULAS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS EDUCACIONAIS E O ART. 2º E 
P. ÚNICO DA MP 934/2020



❖ Redução das mensalidades: competência da União Federal para 
legislar(inconstitucionalidade da iniciativa dos Estados);

❖ PL 1.163/2020 (Senado): redução de, no mínimo, 30% 
no valor das mensalidades das instituições de ensino 
fundamental, médio e IES cujo funcionamento esteja 
suspenso em razão da Lei nº 13.979/2020

❖ Teoria da imprevisão x contrato firmado 
de modo anual (custos IES e possibilidade 
de EAD e/ou reposição)

CONTRATO DE SERV. 
EDUCACIONAIS E A MP 
934/2020

❖ Nota Técnica SENACON (MJ), 23/03/2020; 

❖ Abreviação dos cursos: abertura de espaço para os alunos pedirem 
descontos das mensalidades ou suspensão de matrícula;



❖  PROUNI: proporção entre o nº de bolsas x estudantes pagantes 
regularmente matriculados em cursos de graduação

✔ Abreviação dos cursos e redução valor das mensalidades: 
aparentemente, não surtirá efeitos para fins do nº de bolsas 
a serem ofertadasPROUNI/POEB

 
❖ POEB: fórmula de cálculo para a apuração do percentual da 

isenção a ser usufruída, calculado 2x/ano (março/setembro)
✔ Redução valor das mensalidades = redução do lucro da 

exploração:
         poderá alterar a proporção valor das bolsas preenchidas

     valor das bolsas devidas



MP 936/2020: IES NO LUCRO 
REAL – FEITOS DA 
SUSPENSÃO DO CONTRATO 
DE TRABALHO

PROGRAMA EMERGENCIAL DE 
MANUTENÇÃO DO EMPREGO E DA 
RENDA
AJUDA MENSAL COMPENSÁTÓRIA E 
SEUS EFEITOS NO LUCRO REAL



PROGRAMA EMERGENCIAL DE 
MANUTENÇÃO DO EMPREGO E DA 
RENDA

❖ Redução da jornada com preservação de renda

❖ Suspensão do contrato de trabalho com o 
pagamento do seguro desemprego

Fonte: 
https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/apresentacoes/2020
/apresentacaompemprego.pdf



AJUDA MENSAL 
COMPENSÁTÓRIA E SEUS 
EFEITOS NO LUCRO REAL

❖ Obrigatório para empresas que empresa que tiverem auferido, no 
ano-calendário de 2019, receita bruta superior a R$ 4.800.000,00
❖ A ajuda compensatória mensal é condição absoluta para a suspensão 

do contrato de trabalho, de natureza indenizatória;

❖ Valor: equivalente a 30% do valor do salário do empregado 
durante o período da suspensão 

❖ Não integra a BC: IRRF, das Contribuições 
previdenciárias e dos demais tributos incidentes sobre a 
folha; do FGTS

❖ Poderá ser excluída do lucro líquido para fins 
de determinação do IRPJ e da CSLL, sem 
prejuízo da dedução de despesas (dedução 
em dobro)



REGIME TRIBUTÁRIO 
EMERGENCIAL (RTE): 
OPORTUNIDADES

TENDÊNCIAS NO MUNDO E TIPOS DE 
MEDIDAS

RTE NO BRASIL

OPORTUNIDADES: FLUXO DE CAIXA



TENDÊNCIA NO MUNDO E 
TIPO DE MEDIDAS

MEDIDAS HORIZONTAIS



O RET NO BRASIL
Âmbito Federal

MEDIDAS POR PERFIL
❖ SERVIÇOS DE MÉDIO E GRANDE PORTE:

PRORROGAÇÃO 
PIS/COFINS, 
CPRB, CONT. 

PREV. PATRONAIS 
(RAT) E FUNRURAL

PRORROGAÇÃO 
DCTF E SPED 

CONTRIBUIÇÕES

PRORROGAÇÃO 
PRAZOS 

APRESENTAÇÃO DE 
DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS E DO 
RELATÓRIO ANUAL 

(CVM)
REDUÇÃO DA 

SELIC

SUSPENSÃO DO 
CONTRATO DE 

TRABALHO

Fonte: https://www.gov.br/economia/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/vamosvencer

ISENÇÃO IOF 
(90 DIAS)

https://www.gov.br/economia/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/vamosvencer


OBS: o prazo para adesão deve ser prorrogado até 15.04.2020, caso seja 
sancionada pelo Presidente da República a Medida Provisória nº 
899/2019. Permanece vedada a transação de débitos de FGTS, Simples 
Nacional, multas qualificadas e multas criminais.



2. Prorrogação do pagamento de tributos federais

2.1 PORTARIA MF 12/2012: todos os tributos federais, prorrogação 
dos vencimentos de março e abril (judicialização para evitar multa 
e juros moratórios)

2.2 PORTARIA ME 139/2020: PIS/COFINS e Contribuição 
Previdenciária Patronal, prorrogação das competências de 
março e abril (*alterada pela Portaria ME nº 150, de 07/04/2020)

* CPRB, FUNRURAL, 
RAT E SENAR* 
(competências 
março e abril 
prorrogadas para 
julho e 
setembro/2020)



2. Prorrogação do prazo de entrega das OBR Tributárias acessórias

2.1 IN SRF 1243/2012: prorrogação dos prazos para entrega das 
obrigações acessórias de todos os tributos administrados pela SRF 
no mês de março e abril (judicilalização para evitar multa);

2.2 IN SRF 1.932/2020: prorrogação do prazo entrega da DCTF e 
SPED EFD Contribuições:



O RET NO BRASIL
Âmbito Federal

MEDIDAS POR PERFIL
❖ SERVIÇOS DE PEQUENO PORTE:



PRORROGAÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS TRIBUTOS E EFEITOS 
PRÁTICOS: 

✔ Os tributos serão postergados por 3 meses e somente serão ATUALIZADOS 
POR MEIO DA TAXA SELIC;

✔ IMPORTANTE: NÃO HÁ QUALQUER IMPLICAÇÃO DE MULTA DE MORA OU 
JUROS DE MORA, SOMENTE A CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC;

 
✔ TAXA SELIC MÉDIA POR MÊS EM 2019 FOI DE 0,59%;

✔ Sendo a correção somente pela Taxa SELIC, os contribuintes terão um 
EFEITO CAIXA muito importante, que impactará no adimplemento das 
suas obrigações diversas, tais como reinvestimento na operação para 
aumento de suas atividades;



O RET NO BRASIL
Âmbito EE e 
Municipal (SP)

✔ suspensão por 90 dias dos atos destinados a protesto de débitos 
inscritos na dívida ativa e suspensão  de prazos processuais;

✔ Não há notícia sobre a intenção de postergar o pagamento dos 
tributos e/ou das parcelas do parcelamento;

✔ Tendência : judicialização dos casos (concessão de liminar, processo 
nº 1016209-67.2020.8.26.0053, 6ª VFP/SP e MS Coletivo FIESP/CIESP);

✔ Com base no Convênio do Conselho Nacional de Política Fazendária 
(Confaz) nº 181, de 2017, ao menos o Estado do Paraná (nº 4.386) 
editou, no fim de março, norma para adiar o prazo do ICMS por três 
meses. O convênio autoriza os 13 Estados signatários  
AC/AL/BA/CE/GO/MT/PR/RN/RR/SC/SE/DF/SP) a adiar os prazos, sem 
risco da medida ser inconstitucional.



COMPLIANCE FISCAL E AS 
MEDIDAS DISPONÍVEIS PARA 
REFORÇAR O CAIXA



Riscos de conformidade 
frequentes:
▪ Riscos contábeis
▪ Riscos tributários
▪ Riscos trabalhistas
▪ Riscos de saúde e segurança
▪ Riscos ambientais
▪ Riscos de não adequação às  

normas técnicas de 
qualidade

Levantamento de riscos de 
conformidade



▪ Riscos contábeis e fiscais
✔ De acordo com a RFB, “As pessoas jurídicas e equiparadas sujeitam-se à 

apresentação da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) e da Escrituração 
Contábil Digital (ECD), inclusive as entidades imunes e isentas.” (...) Solução 
de Consulta nº 5 – Cosit, de 10/01/2020;

✔ STF:"A lei complementar é forma exigível para a definição do modo 
beneficente de atuação as entidades de assistência social, da CF, 
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem 
por elas observadas. Todavia, questões meramente  procedimentais 
referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo de 
entidades de assistência social podem ser normatizados por lei ordinária. 
(RE 566.622 ADI 2.036 ADI 2.228 ADI 2.621)

✔ No âmbito fiscal, a adoção das normas de compliance vem se tornando 
uma necessidade, tudo em razão dos altos custos decorrentes da 
não-conformidade (aplicações de multa isolada);

✔ No caso de instituições de ensino não lucrativas, o compliance fiscal 
transforma-se, então, em questão crucial de perenidade, notadamente 
diante de circunstâncias que podem levar ao desenquadramento da 
situação de imunidade e/ou isenção tributária usufruída pela entidade.



▪ Oportunidades:
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E A IN RFB N.º 1911/2019:  encerrou discussão acerca da 
isenção de COFINS para associações civis sem fins lucrativos , passando a 
considerar também receitas derivadas das atividades próprias aquelas 
decorrentes do exercício da finalidade precípua da entidade, ainda que 
auferidas em caráter contraprestacional.
SOLUÇÃO DE CONSULTA DISIT/SRRF04 Nº 4006, DE 03 DE ABRIL DE 2020: 
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS. 
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. ARESTO DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROLATADO NOS AUTOS DO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO Nº 636.941/RS, COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

PEC 188/2019: Bolsas de estudos para o ensino básico (artigo 213-F, 
NR p. primeiro): Os entes federados ficariam desobrigados de 
expandir a rede pública de educação e os recursos públicos 
poderiam ser aplicados em escolas privadas. 

ISS – EAD - Polos de Apoio Presencial: o ISS devido pela IES em razão da 
prestação de serviços educacionais à distância, ainda que com polos de 
apoio presencial credenciados situados em outros municípios da 
Federação, é devido exclusivamente ao município aonde está a matriz da 
IES.



▪ Planejamento e Reforma Tributária



▪ Planejamento e Reforma Tributária



▪ Impacto no Setor de Serviços 



O QUE PEDEM OS EMPRESÁRIOS:

✔ A Suspensão temporária da trava de 30% para compensação de 
prejuízos fiscais e a permissão da compensação de créditos 
tributários com estimativas mensais (alívio de caixa);

✔ A possibilidade de migração, neste exercício fiscal, do regime do 
lucro presumido para o real e do real anual para real  Trimestral; 

✔ A possibilidade de usar o prejuízo fiscal de uma empresa para 
outra companhia do mesmo grupo econômico.

✔ FIES: a liberação dos repasses de contratos e renovações do Fies, 
simplificação dos aditamentos de renovação, integralização dos 
repasses e autorização on-line para novos contratos.

✔ Ponto relevante de convergência entre o FIES e o PROUNI, é que 
as instituições de ensino superior que são aderidas ao PROUNI têm 
prioridade na distribuição dos recursos disponíveis do FIES



O QUE PROPÕE OS POLÍTICOS:

✔ PLC nº 34/2020 (PL): Institui o empréstimo compulsório para atender às 
despesas urgentes causadas pela situação de calamidade pública 
relacionada ao coronavírus (COVID19).

• Obriga às empresas, cujo patrimônio líquido é igual ou superior a R$ 
1 bilhão, a emprestarem à União 10% de seu lucro líquido apurado 
nos últimos 12 meses. Esse “empréstimo” compulsório deve ocorrer 
até 30 dias após a publicação da respectiva Lei.

✔ PLC nº 50/2020 (CIDADANIA): Institui imposto empréstimo compulsório 
sobre grandes fortunas, que financiará necessidades de proteção social 
decorrentes da covid-19.

• “Grande fortuna”:  patrimônio líquido que exceda o valor de 
12.000  vezes o limite mensal de isenção do IRPF (R$ 1.903,38)

✔ O PLP 38/2020 (Podemos-DF), prevê a tributação, em alíquota de 0,5%, 
das PF´S com patrimônio acima de 50 mil SM, até o encerramento do 
estado de calamidade pública. 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/141181


O QUE PROPÕE OS POLÍTICOS/RFB:

✔ PL 9/2020 (PSD/SP): prevê a possibilidade de transação tributária aos 
enquadrados no Simples Nacional. 

✔  PLC 72/2020, (PSL-MS): suspensão do regime de ST ICMS enquanto durar 
o estado de calamidade pública gerado pela pandemia da Covid-19. 

✔ Auditores fiscais da RF e dos fiscos  estaduais: 15% alíquota da CSLL, 4% 
na COFINS para as instituições financeiras e alteração definitiva da 
alíquota máxima de 30% ITCMD.

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2237331
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8083840&ts=1585846935802&disposition=inline


Obrigado(a)!





Obrigado(a)!


