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       Dada a pandemia do novo coronavírus (COVID-19) e seus nefastos efeitos para 
a saúde pública, bem como questões de ordem social e econômica, diversos 
Estados brasileiros estão decretando estado de calamidade pública.
    Neste cenário, com severos impactos econômicos para praticamente todos 
os setores produtivos, com riscos de recessão, desemprego, inadimplemento 
de obrigações e queda de faturamento, é sabido que a redução de despesas é 
medida que se faz necessária.
    Com exceção das empresas optantes pelo Simples Nacional, as quais fora 
concedido a prorrogação de recolhimento dos tributos em 6 (seis) meses 
(Resolução CGSN nº 152, de 18 de março de 2020), relativamente aos demais 
contribuintes deparamo-nos com indefinições do Governo Federal quanto ao 
pacote de auxílio.
    Ocorre que em 2012 fora editada a Portaria nº 12 de 20 de janeiro pelo 
Ministério da Fazenda, que dispõe nos casos de municípios abrangidos por decreto 
estadual que tenha reconhecido estado de calamidade pública, ficam prorrogadas 
para o último dia útil do 3º (terceiro) mês subsequente.
    Inobstante tal Portaria ter sido editada em outro contexto, notadamente a 
ocorrência de sérias enchentes no Estado do Espírito Santo, certo é que permanece 
vigente e seu texto não se restringe a este evento, vale dizer, poderia ser aplicada 
em casos outros quando reconhecido o estado de calamidade por algum ente 
federativo.
       Assim, em parceria com o SINDUSCON-BA, colocamo-nos à disposição para a 
apresentação das medidas judiciais que viabilizem a prorrogação do pagamento 
dos tributos federais nos termos da aludida Portaria MF nº 12/2012, com escopo 
em auxiliar a empresa nestes tempos de baixíssima atividade econômica.
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