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Circular Jurídica n° 13/2020        Recife, 25 de março de  2020 

 
URGENTE 

 
PRORROGADO PRAZO 

DE RECOLHIMENTO DO SIMPLES NACIONAL 

 
MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

SECRETARIA ESPECIAL DE FAZENDA  

RESOLUÇÃO Nº 152, DE 18 DE MARÇO DE 2020 

 
Prorroga o prazo para pagamento dos tributos 

federais no âmbito do Simples Nacional. 

O Comitê Gestor do Simples Nacional, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, o Decreto nº 6.038, de 7 de fevereiro de 
2007, e o Regimento Interno, aprovado pela Resolução CGSN nº 1, de 19 de março de 2007, 

RESOLVE: 

Art. 1º Em função dos impactos da pandemia do Covid-19, as datas de vencimento dos 
tributos federais previstos nos incisos I a VI do caput do art. 13 e na alínea “a” do inciso V do 
§3º do art. 18-A, ambos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, apurados 
no âmbito do Simples Nacional e devidos pelos sujeitos passivos ficam prorrogadas da 
seguinte forma: 

I – o Período de Apuração Março de 2020, com vencimento original em 20 de abril de 
2020, fica com vencimento para 20 de outubro de 2020; 

II – o Período de Apuração Abril de 2020, com vencimento original em 20 de maio de 
2020, fica com vencimento para 20 de novembro de 2020; e 

III– o Período de Apuração Maio de 2020, com vencimento original em 22 de junho de 
2020, fica com vencimento para 21 de dezembro de 2020. 

Parágrafo único. A prorrogação do prazo a que se refere o caput não implica direito à 
restituição de quantias eventualmente já recolhidas. 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  
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JOSÉ BARROSO TOSTES NETO 
PRESIDENTE DO COMITÊ  

Este texto não substitui o publicado no DOU de 18.3.2020 - Edição extra D 

 

 

COMENTÁRIO DO DEP. JURÍDICO DO SETCEPE 

A presente resolução atinge somente os 

tributos de âmbito Federais, assim não contemplados o ICMS 

e o ISS.  

Observa-se que até o momento não foi 

editada norma de como será feito este procedimento, eis que 

a guia de recolhimento é única.  

Outro aspecto de relevância é que no mês de 

outubro a empresa recolherá dois simples nacionais, que são 

referentes ao mês de março e de setembro, com o vencimento 

no dia 20 de outubro; os meses de abril e outubro serão 

pagos no dia 20 de novembro, e dos meses de maio e de 

novembro serão pagos no dia 21 de dezembro.    

Apenas para referenciar abaixo o art. 13 da 

lei complementar nº 123/2006:  

Art. 13.  O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, 

mediante documento único de arrecadação, dos seguintes impostos e 

contribuições: 

I – Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ; 

II – Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, observado o 

disposto no inciso XII do § 1o deste artigo; 

III – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL; 

IV – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - 

COFINS, observado o disposto no inciso XII do § 1o deste artigo; 

V – Contribuição para o PIS/Pasep, observado o disposto no inciso 

XII do § 1o deste artigo; 

VI – Contribuição para a Seguridade Social, a cargo da pessoa 

jurídica, de que trata o art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 
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1991, exceto no caso das pessoas jurídicas que se dediquem às 

atividades de prestação de serviços previstas nos incisos XIII a 

XXVIII do § 1o e no § 2o do art. 17 desta Lei Complementar; 

*VII – Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 

Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS; 

*VIII – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS. 

*impostos não contemplados, com a suspensão. 

 

A presente circular tem o objetivo de sanar 

alguns questionamentos sobre a resolução. Esta assessoria  

ficará a disposição para novos esclarecimentos. 

 

 

         Atenciosamente,  

       Alexander Luz Vaz – Assessor Jurídico 
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