
 Terminar o mês escolhendo 
quais boletos pagar. Essa virou a 
rotina de milhões de brasileiros que 
passaram a ganhar menos ou perd-
eram a fonte de renda por causa da 
pandemia do novo coronavírus. Para 
reduzir o prejuízo, o governo adiou e 
até suspendeu diversos pagamentos 
esse período. Tributos e obrigações, 
como o recolhimento das 
contribuições para o Fundo de Garan-
tia do Tempo de Serviço (FGTS), 
ficarão para depois.
 Em alguns casos, também é 
possível renegociar. Graças a 
resoluções do Conselho Monetário 
Nacional (CMN), os principais bancos 
estão negociando a prorrogação de 
dívidas. Os agricultores e pecuaristas 
também poderão pedir o adiamento 
de parcelas do crédito rural. A Agên-
cia Nacional de Saúde (ANS) fechou 
um acordo para que os planos não 
interrompam o atendimento a paci-
entes inadimplentes até o fim de 
junho.
 Além do governo federal, 
diversos estados estão tomando ações 
para adiar o pagamento de tributos 
locais e proibir o corte de água, luz e 
gás de consumidores inadimplentes. 
No entanto, consumidores de baixa 
renda ficarão isentos de contas de luz 
por 90 dias em todo o país. Os adia-
mentos não valem apenas para os 
consumidores. Em alguns casos, a 
Justiça está agindo.  Liminares da 
12ª Vara Cível Federal em São Paulo 

Confira pagamentos e tributos
adiados ou suspensos
durante pandemia

  
proibiram o corte de serviços de 
telefonia de clientes com contas em 
atraso. Diversos estados estão conse-
guindo, no Supremo Tribunal Feder-
al, decisões para suspenderem o 
pagamento de dívidas com a União 
durante a pandemia.
Confira as principais medidas tem-
porárias para aliviar o bolso em 
tempos de crise:

 EMPRESAS
 - Adiamento do pagamento 
da contribuição patronal ao Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS), da 
Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social (Cofins) e dos 
Programas de Integração Social (PIS) 
e de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público (Pasep). Os paga-
mentos de abril serão quitados em 
agosto. Os pagamentos de maio, em 
outubro. A medida antecipará R$ 80 
bilhões para o fluxo de caixa das 
empresas.
 - Adiamento da Declaração 
de Débitos e Créditos Tributários 
Federais (DCTF) do 15º dia útil de 
abril, maio e junho para o 15º dia útil 
de julho.
 - Redução em 50% da 
contribuição das empresas para o 
Sistema S por três meses, de abril a 
junho.
Microempresas
 - Adiamento, por seis meses, 
da parte federal do Simples Nacion-
al. Os pagamentos de abril, maio e 

junho passaram para outubro, novem-
bro e dezembro.
 - Adiamento, por três meses, 
da parte estadual e municipal do 
Simples Nacional. Os pagamentos do 
Imposto sobre a Circulação de Merca-
dorias e Serviços (ICMS, pertencente 
aos estados) do Imposto sobre Serviços 
(ISS, dos municípios) de abril, maio e 
junho passaram para julho, agosto e 
setembro.
Microempreendedores individuais 
(MEI)
 - Adiamento das parcelas por 
seis meses. Os pagamentos de abril, 
maio e junho passaram para outubro, 
novembro e dezembro. A medida vale 
tanto para a parte federal como para 
parte estadual e municipal (ICMS e ISS) 
do programa.
Pessoas físicas
 - Adiamento, por dois meses, 
do prazo de entrega da declaração do 
Imposto de Renda Pessoa Física e do 
pagamento da  primeira cota ou cota 
única. A data passou de 30 de abril 
para 30 de junho.
 - O cronograma de restitu-
ições, de maio a setembro, está manti-
do.
 
 EMPRESAS E
 PESSOAS FÍSICAS
  - Suspensão, por 90 dias, do 
Imposto sobre Operações Financeiras 
(IOF) para empréstimos. Imposto deix-
ará de ser cobrado de abril a junho, 
injetando R$ 7 bilhões na economia.
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Empresas e empregadores domésti-
cos.
 - Suspensão das 
contribuições para o Fundo de Garan-
tia do Tempo de Serviço  (FGTS)  por 
três meses, inclusive para empre-
gadores domésticos. Valores de abril a 
junho serão pagos de julho a dezem-
bro, em seis parcelas, sem multas ou 
encargos.
Compra de materiais médicos
 - Redução a zero das alíquo-
tas de importação para produtos de 
uso médico-hospitalar
 - Desoneração temporária de 
Imposto sobre Produtos Industrializa-
dos (IPI) para bens necessários ao 
combate ao Covid-19
Contas de luz
 - As suspensões ou proibição 
de cortes de consumidores inadim-
plentes cabe a cada estado. No entan-
to, consumidores de baixa renda, que 
gastam até 220 quilowatts-hora 
(kWh) por mês, estarão isentos de 
pagarem a conta de energia. O valor 
que as distribuidoras deixarão de 
receber será coberto com R$ 900 
milhões de subsídio da Conta de 
Desenvolvimento Energético (CDE).
Contas de telefone
 - Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel) comuni-
cou a operadoras telefônicas que não 
cortem o serviço de clientes  com 
contas em atraso. Serviços interrompi-
dos deverão ser restabelecidos em até 
24 horas. Decisão atende a liminares 
da 12ª Vara Cível Federal em São 
Paulo que valem para todo o país. A 

agência tentou recorrer das decisões, 
mas perdeu.
 
 DÍVIDAS EM BANCOS
 - Autorizados por uma 
resolução do Conselho Monetário 
Nacional  (CMN),  os cinco principais 
bancos do país – Banco do Brasil, 
Bradesco, Caixa Econômica Federal, 
Itaú Unibanco e Santander – abriram 
renegociações para prorrogarem 
vencimentos de  dívidas por até 60 
dias.
 - Renegociação não vale 
para cheque especial e cartão de 
crédito.
 - Clientes precisam estar 
atentos para juros e multas. Segundo 
o Instituto Brasileiro de Defesa do 
Consumidor (Idec), é preciso verificar 
se o banco está propondo uma 
pausa no contrato, sem cobrança de 
juros durante a suspensão, ter cuida-
do com o acúmulo de parcelas 
vencidas e a vencer e perguntar se 
haverá impacto na pontuação de 
crédito do cliente.
 
 FINANCIAMENTOS
 IMOBILIÁRIOS
 DA CAIXA
 - Caixa Econômica Federal 
anunciou pausa de 90 dias os contra-
tos de financiamento habitacional, 
para clientes adimplentes ou com 
até duas parcelas em atraso, incluin-
do os  contratos em obra. Quem 
tinha pedido dois meses de pror-
rogação terá a medida ampliada 
automaticamente para três meses.

 - Clientes que usam o FGTS 
para pagar parte das parcelas do finan-
ciamento poderão pedir a suspensão 
do pagamento da parte da prestação 
não coberta pelo fundo por 90 dias.
 - Clientes adimplentes ou 
com até duas prestações em atraso 
podem pedir a redução do valor da 
parcela por 90 dias.
 - Carência de 180 dias para 
contratos de financiamento de imóveis 
novos.

 PRODUTORES RURAIS
 - CMN autorizou a renego-
ciação e a prorrogação de pagamento 
de crédito rural para produtores afeta-
dos por secas e pela pandemia de 
coronavírus. Bancos podem adiar, para 
15 de agosto, o vencimento das 
parcelas de crédito rural, de custeio e 
investimento, vencidas desde 1º de 
janeiro ou a vencer.
 
 ESTADOS DEVEDORES
 DA UNIÃO
 - Governo incluiu uma 
emenda ao Plano de Promoção do 
Equilíbrio Fiscal (PEF), ainda em 
discussão na Câmara, para suspender 
os débitos dos estados com o governo 
federal por seis meses. A medida 
injetará R$ 12,6 bi nos cofres estaduais 
para enfrentarem a pandemia.
 - Enquanto a emenda não é 
votada, 17 estados conseguiram limin-
ares no Supremo Tribunal Federal (STF) 
para suspenderem as parcelas de 
dívidas com a União. (Fonte: Agência 
Brasil)

 O Microempreendedor 
Individual (MEI), figura jurídica criada 
há pouco mais de 10 anos e consid-
erada a maior política pública de 
formalização da economia existente 
no mundo, alcançou uma nova 
marca histórica: a empresária baiana, 
Géssica Cristina, do município de 
Chorrochó, tornou-se o MEI de 
número 10 milhões. O Mercadinho 
Estrela, negócio criado por Géssica, 
se une a um universo de outros 
empreendimentos que têm 
contribuído com o aquecimento da 
economia, redução do desemprego, 
aumento da arrecadação e combate 

Microempreendedor Individual chega à
marca de 10 milhões de empreendedores

à informalidade.
 O MEI nasceu para incentivar 
a formalização de pequenos 
negócios e de trabalhadores autôno-
mos como vendedores, doceiros, 
manicures, cabeleireiros, eletricistas, 
entre outros, a um baixo custo. 
Podem aderir ao programa os 
negócios que faturam até R$ 81 mil 
por ano (ou R$ 6,7 mil por mês) e 
têm no máximo um 
funcionário.Com a criação dessa 
figura jurídica, profissionais que 
trabalhavam de forma autônoma e 
informal puderam regularizar sua 
situação, passaram a ter um novo 

status no mercado e direitos que, em 
muitos casos, até então estavam fora 
de sua realidade.
 O presidente do Sebrae, 
Carlos Melles, destaca que o MEI deu 
a milhões de autônomos do país o 
direito a uma cidadania empresarial. 
“Com o MEI, esses milhões de brasile-
iros puderam se tornar empreende-
dores. Desse modo, o microem-
preendedor individual tornou-se a 
maior porta de entrada para a ativi-
dade empreendedora no Brasil”, 
comenta Melles, que foi relator, 
como deputado federal, do Projeto 
de Lei que criou o MEI. (Sebrae)
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 As taxas de juros do crédito 
para empresas e pessoas físicas 
caíram em março, de acordo com 
dados divulgados  na terça-feira  (28), 
em Brasília, pelo Banco Central (BC). A 
taxa média de juros para pessoas 
físicas ficou em 46,1% em março, com 
redução de 0,6 ponto percentual em 
relação a fevereiro.
 No caso das empresas, a 
queda foi de  0,4 ponto percentual, 
indo para 16,6%.
 Entre as modalidades para 
pessoas físicas, está o cheque especial 
com taxa de  130% ao ano (7,2% ao 
mês), redução em 0,6 ponto percen-
tual. O BC determinou que os bancos 
não poderão cobrar taxas superiores a 
8% ao mês, o equivalente a 151,8% ao 
ano.
 Cartão de crédito
 Já os juros do rotativo do 
cartão de crédito subiram em março, 
chegando a 326,4% ao ano, com 
aumento de 3,8 pontos percentuais 
em relação a fevereiro.

 O rotativo é o crédito tomado 
pelo consumidor quando paga 
menos que o valor integral da fatura 
do cartão. O crédito rotativo dura 30 
dias. Após esse prazo, as instituições 
financeiras parcelam a dívida.
Na modalidade de parcelamento das 
compras pelo cartão de crédito, os 
juros chegaram a 186,5% ao ano em 
março, com aumento de 0,1 ponto 
percentual.
 
 Crédito pessoal
 A taxa de juros do crédito 
pessoal não consignado subiu para 
94,7% ao ano em março, com queda 
de 11,9 pontos percentuais em 
relação a fevereiro.
 A taxa do crédito consignado 
(com desconto em folha de paga-
mento) caiu 0,4 ponto percentual, 
indo para 21% ao ano no mês passa-
do.
 Inadimplência
 A inadimplência do crédito, 
considerados atrasos acima de 90 

 O dia do profissional da Con-
tabilidade foi comemorado no dia 25 
de abril. A data celebrada  em todo 
Brasil foi instituída, em maio de 
1926, por João Lyra.  Ele foi senador e 
é considerado o patrono dos conta-
bilistas.
 A contabilidade é uma das 
mais importantes profissões, é ele 
quem cuida dos números e deve 
estar sempre se atualizando e acom-
panhando as constantes novidades 
da legislação tributária e fiscal. Estar 
ao lado do empresário, atualizando, 
aconselhando, auxiliando na gestão 
da empresa é de fundamental 
importância e os profissionais do 
Orca Contabilidade estão preparados 
para atender todos os desafios que a 

Profissionais da
Contabilidade

legislação e o mercado apresentam.
 
 IMPORTÂNCIA
 DA CONTABILIDADE
 Os diretores do Orca Con-
tabilidade da matriz Toledo,  Celso 
Lopes da Silva e Neiva Maria Theo-
bald, e a diretora do Orca Cascavel 
Juceli Stefanski, ressaltam a 

importância de celebrar a data, e 
destacam o papel do profissional 
para o crescimento das empresas de 
do País. “Queremos parabenizar toda 
a classe contábil, profissional que 
trabalha para o desenvolvimento do 
País e que exerce um trabalho funda-
mental no crescimento e sucesso das 
empresas”.  

Taxa de juros para pessoa física
cai 46,1%, diz Banco Central

dias, para pessoas físicas subiu 0,1 
ponto percentual, chegando a 5,2%. 
Entre pessoas jurídicas, a inadimplên-
cia permaneceu em 2,3% em março.
Todos esses dados são do crédito livre, 
em que os bancos têm autonomia 
para emprestar o dinheiro captado no 
mercado e definir as taxas de juros 
cobradas dos clientes.
 
 Crédito direcionado
 No caso do crédito direciona-
do (empréstimos com regras defini-
das pelo governo, destinados, basica-
mente, aos setores habitacional, 
rural, de infraestrutura e ao micro-
crédito), os juros para as pessoas 
físicas caíram  0,1 ponto percentual 
para 7,3% ao ano. A taxa cobrada das 
empresas permaneceu em 7,9% ao 
ano.
A inadimplência no crédito direcio-
nado das empresas recuou 0,2 ponto 
percentual para 1,8% e das famílias 
subiu 0,5 ponto percentual para 
2,4%. (Agência Brasil)
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 Antes do tsunami econômi-
co desencadeado pela pandemia, as 
micro e pequenas empresas mostra-
vam uma forte e sustentada 
expansão na participação no valor 
adicionado da economia brasileira, 
atingindo 30% do Produto Interno 
Bruto (PIB) por ano, contra 27% 
anteriores. A curva vem observando 
uma tendência ascendente desde 
1985, quando a participação era de 
modestos 20,8%.   E m 
três décadas comprovou-se salto 
extremamente positivo. Na divisão 
por atividades, é imperioso destacar 
a força dos pequenos negócios nas 
atividades de Comércio e Serviços.
 No recorte setorial do 
estudo, realizado conjuntamente 
entre o Sebrae e a Fundação Getúlio 
Vargas (FGV) e concluído agora, há 
dados ainda mais alentadores a 
confirmar a essencialidade do 
segmento para tracionar a econo-
mia nacional, dentro e fora das 
crises. As micro e pequenas empre-
sas são responsáveis por 53% do PIB 
dentro das atividades do Comércio. 
Na Construção Civil foi observado 
um aumento contínuo da partici-
pação do segmento no total do valor 
adicionado, que era de 43% em 
2014 agora chegou a impres-
sionantes a 55%.
 No quesito emprego, a 
relevância dos pequenos negócios é 

ainda mais estratégica e eloquente. 
Eles respondem por mais da 
metade dos postos de trabalho 
formais no país. Os empregos 
concentram-se nas atividades de 
Comércio e de Serviços.   
As micro e pequenas empresas 
representam, de acordo com os 
últimos dados disponíveis, 66% dos 
empregos no Comércio, 48% nos 
Serviços e 43% na Indústria.
 Apesar dos números persua-
sivos, que explicitam a importância 
estratégica dos negócios de 
pequeno porte para a economia 

brasileira, vê-se que, 
em comparação com 
outros países da OCDE, 

esses mesmos dados podem e 
devem ser otimizados ao longo do 
tempo. A estimativa é que elas 
continuem seguindo a tendência 
dos últimos 30 anos e que tenham 
uma importância cada vez mais 

relevante para o desenvolvimento 
socioeconômico do país.
 A pandemia irá impactar 
fortemente a economia global, 
acenando para um quadro de 
recessão e, talvez, depressão, caso as 
vacinas não sejam rapidamente 
implementadas. Em todo o planeta – 
do capitalismo norte-americano, 
passando pelo partido comunista da 
China e pelas sociais democracias da 
Europa - as soluções demandam 
vultosos gastos públicos.   Outra 
convergência entre as nações se 
refere à prioridade dada às micro e 
pequenas empresas.
 No Brasil não foi diferente. As 
primeiras medidas governo, com-
preendendo a força das MPEs, foram 
no sentido de socorrer o segmento 
prioritariamente. Dessa forma, os 
microempreendedores individuais 
(MEI) estão contemplados parcial-
mente no auxílio mensal de R$ 600 
por mês, o prazo para pagamento do 
simples foi adiado, as pequenas 
empresas terão dois meses de salári-
os pagos pelo governo e as micro 
empresas terão as garantias do 
Sebrae e do tesouro para ter acesso a 
linhas de crédito do FAMPE (Fundo 
de Aval às Micro e Pequenas Empre-
sas). O emprego será afetado, mas o 
protagonismo na criação de postos 
de trabalho continuará sendo das 
micro e pequenas empresas.
 A parceria do Sebrae com a 
área econômica, para priorizar a rede 
de proteção ao segmento com múl-
tiplas categorias, será fundamental 
nos próximos meses. As micro e 
pequenas são as que, mais rapida-
mente, responderão pela retomada 
dos negócios no pós- crise. Serão, 
também, as primeiras a contratar 
dada a natureza dos pequenos 
empreendimentos. Os socorros 
pontuais atenuam a crise, preservam 
empregos, mantem negócios aber-
tos, mas força do setor vem de longe 
e assim continuará. (Autoria de 
Carlos Melles, presidente do Sebrae 
Nacional)

Pequenos negócios: a saída para
a crise econômica e social

“O emprego será
afetado, mas o

protagonismo na 
criação de postos de 
trabalho continuará 
sendo das micro e 

pequenas empresas.”



 

TABELA INSS a partir de 1º de Janeiro de 2020

Salário-de-contribuição (R$)   Alíquota  INSS (%)

até R$ 1.830,29            8,00

de R$ 1.830,30 até 3.050,52     9,00

de R$ 3.050,53 até 6.101,06    11,00

TABELA SALÁRIO FAMÍLIA  
até R$ 1.425,56                 R$ 48,62
Acima de R$ 1.425,57                        Não tem direito ao Salário Família

TABELA DO IRRF 
Base de Cálculo (R$) Alíquota (%)           Parcela a Deduzir do IR (R$)
Até 1.903,98 - -
De 1.903,99 até 2.826,65 7,5%                  142,80
De 2.826,66 até 3.751,05 15%                   354,80
De 3.751,06 até 4.664,68 22,5%                636,13
Acima de 4.664,68 27,5%                869,36
Dedução por dependente: R$ 189,59 

INDICADORES DE INFLAÇÃO (VARIAÇÕES PERCENTUAIS) ÚLTIMOS 12 MESES
FONTE: FGV, IBGE, FIPE E DIEESE

Tabelas Simples Nacional
Vigência a partir de 01/01/2018 Lei 155/2016

IPC/FIPE

IGP/DI

IGP/M

IPCA

INPC/IBGE

TAXA SELIC

JAN    FEV           MAR        ABRIL        MAIO        JUN      JUL        AGO        SET          OUT         NOV       DEZ     NO ANO  ULT. 12 M.

0,58 0,54 0,51 0,29         -0,02  0,15 0,14  0,14  0,00         0,16          0,68 0,94 4,38         4,38

0,07         1,25 1,07 0,90 0,40  0,40 -0,01 -0,51  0,50 0,55 0,85 1,74 7,67         7,67

1,01       0,88 0,88 0,92 0,45  0,80 0,40 -0,67 -0,01 0,68 0,30 2,09 7,31         7,31

0,32 0,43 0,75 0,57 0,13  0,01 0,19  0,11         -0,04 0,10 0,51 1,15 4,30         4,30

0,36 0,54 0,77 0,60 0,15  0,01 0,10  0,12  -0,54 0,04 0,54 1,22 4,48         4,48

0,53 0,48 0,53 0,51 0,53  0,51 0,53  0,49  0,46 0,46 0,40 0,38 4,68         6,03

Salário Mínimo de 1994 a 2020

ANO         VIGÊNCIA         VALOR R$      BASE LEGAL (LEI NO)        DATA
1994       01.07.94            64,79                     9.069                          29.06.95
1994       01.09.94            70,00                     9.063                          14.06.95
1995      01.05.95            100,00                   9.032                          28.04.95
1996       01.05.96            112,00                   9.971                          18.05.00
1997       01.05.97            120,00                   9.971                          18.05.00
1998       01.05.98            130,00                   9.971                          18.05.00
1999       01.05.99            136,00                   9.971                          18.05.00
2000       03.04.00            151,00                   9.971                          18.05.00
2001       01.04.01            160,00              MP no 2194-6                  24.08.01
2002       01.04.02            200,00                 10.525                          07.08.02
2003       01.04.03            240,00                 10.699                          10.07.03
2004       01.05.04            260,00                 10.888                          25.06.04
2005       01.05.05            300,00               MP no 248                       22.04.05
2006      01.04.06            350,00               MP no 288                       14.04.06
2007       01.04.07            380,00               MP no 362                       29.03.07
2008       01.03.08            415,00               MP no 421                       29.02.08
2009       01.02.09            465,00
2010       01.01.10            510,00
2011       01.01.11            540,00
2011       01.03.11            545,00
2012       01.01.12            622,00
2013      01.01.13            678,00
2014       01.01.14            724,00
2015       01.01.15            788,00
2016       01.01.16            880,00
2017      01.01.17            937,00
2018 01.01.18          954,00        Decreto 9.255/2017      29.12.17

Lei 11.944/2009
Lei 12.255/2010

MP 516/2010
Lei 12.382/2011

Decreto 7.655/2011
Decreto 7.872/2012
Decreto 8.166/2013
Decreto 8.381/2014
Decreto 8.618/2015
Decreto 8.948/2016

29.05.09
16.06.10
31.12.10
28.02.11
26.12.11
26.12.12
24.12.13
30.12.14
30.12.15
30.12.16

ANO         VIGÊNCIA         VALOR R$      BASE LEGAL (LEI N
.
)        DATA   

1994       01.07.94            64,79                     9.069                          29.06.95
1994       01.09.94            70,00                     9.063                          14.06.95
1995      01.05.95            100,00                   9.032                          28.04.95
1996       01.05.96            112,00                   9.971                          18.05.00
1997       01.05.97            120,00                   9.971                          18.05.00
1998       01.05.98            130,00                   9.971                          18.05.00
1999       01.05.99            136,00                   9.971                          18.05.00
2000       03.04.00            151,00                   9.971                          18.05.00
2001       01.04.01            160,00              MP no 2194-6                  24.08.01
2002       01.04.02            200,00                 10.525                          07.08.02
2003       01.04.03            240,00                 10.699                          10.07.03
2004       01.05.04            260,00                 10.888                          25.06.04
2005       01.05.05            300,00               MP no 248                       22.04.05
2006      01.04.06            350,00               MP no 288                       14.04.06
2007       01.04.07            380,00               MP no 362                       29.03.07
2008       01.03.08            415,00               MP no 421                       29.02.08
2009       01.02.09            465,00
2010       01.01.10            510,00
2011       01.01.11            540,00
2011       01.03.11            545,00
2012       01.01.12            622,00
2013      01.01.13            678,00
2014       01.01.14            724,00
2015       01.01.15            788,00
2016       01.01.16            880,00
2017      01.01.17            937,00
2018 01.01.18          954,00        Decreto 9.255/2017      29.12.17

Lei 11.944/2009
Lei 12.255/2010

MP 516/2010
Lei 12.382/2011

Decreto 7.655/2011
Decreto 7.872/2012
Decreto 8.166/2013
Decreto 8.381/2014
Decreto 8.618/2015
Decreto 8.948/2016

29.05.09
16.06.10
31.12.10
28.02.11
26.12.11
26.12.12
24.12.13
30.12.14
30.12.15
30.12.16

2019

2020
2020

01.01.20
01.02.20 1.045,00 30.01.20

 01.01.19    998,00        Decreto 9.661/2019      01.01.19

1.039,00 31.12.19MP 916/2019
MP 919/2020


