
 

   

INFORMATIVO JURÍDICO:  

  

- PORTARIA MF Nº 12, DE 20 DE Janeiro De 2012 - PRORROGAÇÃO POR 03 

(TRÊS) MESES DO PRAZO PARA RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS 

FEDERAIS. 

  

Prezados Clientes, 

  

Com o objetivo de prorrogar o prazo para recolhimento de tributos federais, inclusive das 

parcelas de débitos objeto de parcelamento concedido pela Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional (PGFN) e pela Receita Federal do Brasil, nos casos de calamidade 

pública reconhecida por Decreto Estadual, o Ministério da Fazenda editou a Portaria nº 

12, de 20 de janeiro de 2012, vigente desde a sua publicação, autorizando empresas e 

cidadãos nos Estados que tenham decretado calamidade pública a adiarem por três meses 

o pagamento de tributos federais. 

  

O artigo 1º da Portaria MF nº 12/2012 é claro ao delimitar que “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”. 

  

O artigo 2º da citada Portaria, por sua vez, prescreve que “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”. 

  

Muitos Estados já decretaram estado de calamidade pública, a exemplo do recente 

Decreto Legislativo nº 2.041/2020 do Estado da Bahia. Desta forma, os contribuintes 

domiciliados nos Municípios abrangidos por este Decreto Estadual podem pleitear a 

tutela jurisdicional, ancorando-se nas diretrizes da Portaria MF nº 12/2012, a fim 



prorrogar o prazo de recolhimento dos tributos federais administrados pela Secretaria da 

Receita Federal do Brasil (RFB), sem olvidar as demais disposições ali estabelecidas.  

  

Os benefícios descritos na Portaria MF nº 12/2012 aliados ao difícil momento vivenciado 

pelas empresas, diante da instabilidade e estado de insegurança atual, podem ser uma 

saída para o ‘respiro necessário’ na busca da manutenção e equilíbrio das atividades 

empresariais e comerciais. 

  

O Escritório Rego, Nolasco & Lins Advogados, composto por profissionais com amplo 

conhecimento acerca do tema, está à inteira disposição para prestar todo o auxílio e 

acompanhamento indispensáveis ao ingresso com as demandas que se façam necessárias. 

 

 

 

 


