
Bem-Vindo!

        Os slides e a gravação deste Webinar estarão disponíveis no site da Hoper:  https://www.hoper.com.br/crise-do-covid19

        As perguntas serão respondidas no final e podem ser feitas pelo Q&A (Questions & Answers), na parte inferior da tela.

https://www.hoper.com.br/crise-do-covid19


Os governos federal, estadual e municipal vêm adotando uma série de medidas tributárias, no 
intuito de tentar contribuir para minimizar os danos econômico-financeiros decorrentes do 
coronavírus (Covid-19).

Apontamos a seguir as principais medidas que impactarão o fluxo de caixa das empresas 
optantes pelo Lucro Real e Presumido, ao longo do período de adoção.

Medidas Tributárias
COVID-19





ÂMBITO FEDERAL
FGTS
Norma: MP 927/2020 publicada em 22/03/2020

A referida norma suspende o recolhimento do FGTS pelos empregadores, referente às 
competências de março, abril e maio de 2020, com vencimento em abril, maio e junho de 
2020, respectivamente. Os valores poderão ser quitados em 6 parcelas, com vencimento a 
partir de julho de 2020.



ÂMBITO FEDERAL
CONTRIBUIÇÕES SERVIÇOS AUTÔNOMOS – SISTEMA S
Norma: MP 932/2020 publicada em 31/03/2020

A referida norma reduz até 30 de junho de 2020 as alíquotas devidas das contribuições aos 
serviços sociais autônomos em 50%, conforme tabela abaixo:



ÂMBITO FEDERAL
TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA
Norma: MP 139 e 150/2020 publicadas em 03/04 e 08/04/2020

A referidas MPs prorrogam os vencimentos das contribuições previdenciárias patronais de que 
tratam os artigos 15, 22 e 24 da Lei 8.212/1991, relativas às competências de março e abril de 
2020. Estas poderão ser pagas no prazo de vencimento das contribuições devidas das 
competências de julho e setembro de 2020 respectivamente. 

* As contribuições descontadas dos empregados não foram prorrogadas.



ÂMBITO FEDERAL
PIS E COFINS – EMPRESAS EM GERAL 
Norma: MP 139 publicada em 03/04/2020

A mesma MP prorrogou também os vencimentos das contribuições para o PIS/PASEP e COFINS 
de que tratam o artigo 18 da MP 2.158-35, artigo 10 da Lei 10.637 e o artigo 11 da Lei 10.833, 
relativas às competências março e abril de 2020, postergando-as para os prazos de vencimento 
dessas contribuições devidas nas competências de julho e setembro de 2020, respectivamente.



ÂMBITO FEDERAL
IOF- IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 
Norma: Decreto 10.305  publicada em 02/04/2020

O presente altera o Decreto 6.306/2007. A alteração se deu nos artigos 7º e 8º onde o governo 
reduz a zero as alíquotas previstas. 
Estarão abrangidas pelo benefício operações de crédito contratadas entre 3 de abril de 2020 e 
3 de julho de 2020. 



ÂMBITO FEDERAL
IPI – IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
Norma: Decreto 10.302 publicado em 01/04/2020

O presente Decreto reduz às alíquotas do IPI à zero, até 30 de setembro de 2020, para 
produtos como artigos de laboratório ou de farmácia, luvas e termômetros clínicos.

Os códigos NCM de todos os produtos abrangidos pelo benefício estão descritos nos Anexos 
deste Decreto e da Resolução 17 de 17 de março de 2020 publicada pelo Ministério da 
Economia.



BOLSAS E FINANCIAMENTOS
PROUNI E FIES

Além das normas publicadas no âmbito de apurações e pagamentos de tributos e 
contribuições, é importante ressaltar processos que podem impactar o caixa das IES no que diz 
respeito aos programas nacionais de bolsas e financiamentos como PROUNI e FIES.

A Secretaria de Educação Superior publicou o edital 22 em 18/03/2020 mantendo aberta a 
janela do SISPROUNI para aprovação da bolsa ofertada aos candidatos pré-selecionados. Até o 
momento não houve manifestação complementar considerando o período da pandemia.

O Programa de financiamento FIES através da Portaria 240 de 13/04/2020 publicada pelo 
Fundo Nacional de  Desenvolvimento da Educação por sua vez também teve prorrogação de 
prazo para que os alunos aditem seus contratos de renovação semestral e realização de 
transferência de curso ou Instituição para até 30/06/2020.



Exemplo Prático dos Efeitos
IES optante pelo Lucro Real com custo total da folha de pagamento e 
encargos de aproximadamente 50% da Receita Líquida



Exemplo Prático dos Efeitos

Fluxo de Desembolsos








