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NORMAS TRIBUTÁRIAS | COVID-19 

Sumário: Apresentação das novas normas legais de cunho tributário ou relativas à suspensão de prazos processuais nas esferas federal e estadual. 

Federal 

ATOS NORMATIVOS  DATA COMPETÊNCIA OBJETO PRAZO FINAL DISPOSIÇÕES NORMATIVAS 

Resolução nº 670  23 de março de 2020  
Supremo Tribunal 
Federal 

Suspende os prazos processuais de 
processos físicos e informa que as 
sessões presenciais serão realizadas 
virtualmente  

30 de abril de 2020 

Art. 1º Ficam estabelecidas as seguintes medidas adicionais 
temporárias de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus 
(COVID-19): 
  
I - suspensão dos prazos processuais de processos físicos, de 
acordo com as regras previstas nesta Resolução, a contar da 
sua publicação e até o dia 30 de abril de 2020; 
  
II - suspensão de todo atendimento presencial aos públicos 
externo e interno, salvo as exceções contidas nesta Resolução; 
  
III - realização de trabalho remoto para todas as atividades 
compatíveis, independentemente de aprovação prévia; 

Resolução nº 313 19 de março de 2020 
Conselho Nacional de 
Justiça 

Suspende os prazos nos Tribunais de 
Justiça e nos Tribunais Regionais 
Federais. 

30 de abril de 2020 
Art. 5º  Ficam suspensos os prazos processuais a contar da 
publicação desta Resolução, até o dia 30 de abril de 2020. 

Resolução STJ/GP nº6 20 de março de 2020 
Superior Tribunal de 
Justiça 

Altera a Resolução STJ/GP n. 5/2020, 
que suspende a prestação presencial de 
serviços no STJ para prevenção do 
contágio pelo novo coronavírus (COVID-
19). 

30 de abril de 2020 

Art. 1º O caput do art. 4º da Resolução STJ/GP n. 5 de 18 de 
março de 2020 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 4º Ficam canceladas preventivamente todas as sessões 
presenciais de julgamento até o dia 30 de abril de 2020, 
podendo a suspensão ser prorrogada por determinação da 
Presidência.” 
Art. 2º O caput do art. 5º da Resolução STJ/GP n. 5/2020 passa 
a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 5º Ficam suspensos os prazos processuais no período de 
19 de março de 2020 a 30 de abril de 2020, podendo a 
suspensão ser prorrogada por determinação da Presidência, 
considerando a situação epidemiológica.” 
Art. 3º O parágrafo único do art. 9º da Resolução STJ/GP n. 
5/2020 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art 9º ... 
Parágrafo único. Ficam suspensos os prazos de processos 
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administrativos no período de 19 de março de 2020 a 30 de 
abril de 2020.” 

Portaria nº 146 19 de março de 2020 
Receita Federal do 
Brasil 

Disciplina, em caráter excepcional, o 
atendimento ao contribuinte nas 
unidades da Secretaria Especial da 
Receita Federal do Brasil (RFB) na 7ª 
Região Fiscal, como medida de 
proteção para enfrentamento da 
emergência de saúde pública 
decorrente do coronavírus (Covid-19). 

17 de abril de 2020 

Art. 1º Como medida de proteção para enfrentamento da 
emergência de saúde 
pública decorrente do coronavírus (Covid-19), o atendimento 
ao contribuinte nas unidades da 7ª Região Fiscal da Secretaria 
Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) será realizado, até 
17 de abril de 2020, em conformidade com o disposto nesta 
Portaria. 
 
Art. 2º As unidades de atendimento presencial, no âmbito da 
7ª Região Fiscal, 
prestarão apenas os serviços considerados essenciais ou 
urgentes para o contribuinte. 

Portaria RFB nº 543 23 de março de 2020  
Receita Federal do 
Brasil 

Suspende o prazo para prática de atos 
processuais eos procedimentos 
administrativos que especifica, no 
âmbito da Secretaria Especial da 
Receita Federal do Brasil (RFB), como 
medida de proteção para 
enfrentamento da emergência de saúde 
pública decorrente do coronavírus. 

29 de maio de 2020 

Art. 1º O atendimento presencial nas unidades de atendimento 
da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) ficará 
restrito, até 29 de maio de 2020, mediante agendamento 
prévio obrigatório, aos seguintes serviços. 
 
Art. 6º Ficam suspensos os prazos para prática de atos 
processuais no âmbito da RFB até 29 de maio de 2020. 
 
Art. 7º Ficam suspensos os seguintes procedimentos 
administrativos até 29 de maio de 2020: 
 
I - emissão eletrônica automatizada de aviso de cobrança e 
intimação para pagamento de tributos; 
 
II - notificação de lançamento da malha fiscal da pessoa física; 
 
III - procedimento de exclusão de contribuinte de 
parcelamento por inadimplência de parcelas; 
 
IV - registro de pendência de regularização no Cadastro de 
Pessoas Físicas (CPF) motivado por ausência de declaração; 
 
V - registro de inaptidão no Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica (CNPJ) motivado por ausência de declaração; e 
 
VI - emissão eletrônica de despachos decisórios com análise de 
mérito em Pedidos de Restituição, Ressarcimento e 
Reembolso, e Declarações de Compensação. 
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Resolução nº 153 26 de março de 2020 
Receita Federal do 
Brasil 

Prorroga o prazo para apresentação da 
Declaração Anual Simplificada para o 
Microempreendedor Individual, 
referente ao ano-calendário de 2020 

30 de junho de 2020 

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, o Regimento Interno aprovado pela Resolução CGSN 
nº 1, de 19 de março de 2007, e tendo em vista os artigos 72 e 
109 da Resolução CGSN nº 140, de 22 de maio de 2018, e a 
Resolução CGSN nº 152, de 18 de março de 2020, resolve: 
 
Art. 1º O prazo para apresentação da Declaração de 
Informações Socioeconômicas e Fiscais (Defis) referente ao 
ano-calendário 2019 fica prorrogado para 30 de junho de 2020. 
 
Art. 2º O prazo para apresentação da Declaração Anual 
Simplificada para o Microempreendedor Individual (DASN-
Simei) referente ao ano-calendário 2019 fica prorrogado para 
30 de junho de 2020. 

Resolução nº 152 18 de março de 2020 
Receita Federal do 
Brasil 

Prorroga o prazo para pagamento dos 
tributos federais no âmbito do Simples 
Nacional. 

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. 

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. 

Portaria nº 8112 
CARF 

20 de março de 2020 
Conselho 
Administrativo de 
Recursos Fiscais 

Suspende, por motivo de força maior, 
os prazos para a prática de atos 

30 de abril de 2020 
Art. 1º Suspender, até 30 de abril de 2020, os prazos para a 
prática de atos processuais no âmbito do CARF. Parágrafo 
Único. A suspensão a que alude o caput aplica-se, inclusive, ao 
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processuais no âmbito do Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais 

prazo para a caracterização da intimação ficta do Procurador 
da Fazenda Nacional, prevista no art. 79 do Anexo II do 
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF nº 
343, de 9 de junho de 2015. 
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação 
no Boletim de Serviço do CARF. 
  

Portaria nº 7485 13 de março de 2020 
Conselho 
Administrativo de 
Recursos Fiscais 

Estabelece, no âmbito do Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais, 
medidas temporárias de prevenção ao 
contágio pelo Novo Coronavírus – 
COVID-19, considerada a classificação 
de pandemia pela Organização Mundial 
de Saúde – OMS. 

Enquanto perdurar o 
estado de emergência de 
saúde pública decorrente 
do coronavirus 

 Art. 1º Enquanto perdurar o estado de emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus (COVID-19), ficam temporariamente suspensos a 
visitação pública e o atendimento presencial ao público 
externo que puder ser prestado por meio eletrônico ou 
telefônico.                      
 
Art. 2º. Nos dias de sessão deste Conselho, somente terão 
acesso aos Plenários as partes e os advogados de processos 
incluídos na pauta da respectiva sessão de julgamento. 
 
 Parágrafo único. Para agilizar o atendimento, o acesso será 
liberado mediante a apresentação do instrumento de 
representação.  

Portaria nº 7.820 18 de março de 2020 
Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional  

Estabelece as condições para transação 
extraordinária na cobrança da dívida 
ativa da União, em função dos efeitos 
do coronavirus (COVID-19) na 
capacidade de geração de resultado dos 
devedores inscritos em DAU. 

25 de março de 2020* 
 
Portaria atualizada pela 
Portaria nº 8457/2020 
prorrogando o prazo 
para adesão à transação 
extraordinária até a data 
final da vigência da MP 
nº 899 

Art. 3º A transação extraordinária na cobrança da dívida ativa 
da União será realizada por adesão à proposta da 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, exclusivamente 
através do acesso à plataforma REGULARIZE da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (www.regularize.pgfn.gov.br). 
Art. 4º A transação extraordinária na cobrança da dívida ativa 
da União envolverá: 
I - pagamento de entrada correspondente a 1% (um por cento) 
do valor total dos débitos a serem transacionados, divididos 
em até 3 (três) parcelas iguais e sucessivas; 
II - parcelamento do restante em até 81 (oitenta e um) meses, 
sendo em até 97 (noventa e sete) meses na hipótese de 
contribuinte pessoa natural, empresário individual, 
microempresa ou empresa de pequeno porte; 
III - diferimento do pagamento da primeira parcela do 
parcelamento a que se refere o inciso anterior para o último 
dia útil do mês de junho de 2020. 
§ 1º Em se tratando das contribuições sociais previstas na 
alínea "a" do inciso I e no inciso II do caput do art. 195 da 
Constituição, o prazo de que trata o inciso II do caput deste 
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artigo será de até 57 (cinquenta e sete) meses. 
§ 2º O valor das parcelas previstas nos incisos I e II do caput 
não será inferior: 
I - R$ 100,00 (cem reais), na hipótese de contribuinte pessoa 
natural, empresário individual, microempresa ou empresa de 
pequeno porte; 
II - R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. 

Portaria nº 7.821 18 de março de 2020 
Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional  

Suspende o prazo para impugnação e 
manifestação de inconformidade, bem 
como suspende o início de 
procedimentos de exclusão de 
contribuintes de parcelamentos 
administrados pela Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional por inadimplência 
de parcelas. 

16 de junho de 2020 

Art. 1º Ficam suspensos, por 90 (noventa) dias: 
I - o prazo para impugnação e o prazo para recurso de decisão 
proferida no âmbito do Procedimento Administrativo de 
Reconhecimento de Responsabilidade - PARR, previstos, 
respectivamente, nos arts. 3º e 6º da Portaria PGFN n. 948, de 
15 de setembro de 2017; 
II - o prazo para apresentação de manifestação de 
inconformidade e o prazo para recurso contra a decisão que a 
apreciar no âmbito do processo de exclusão do Programa 
Especial de Regularização Tributária - Pert, previstos no art. 18 
da Portaria PGFN n. 690, de 29 de junho de 2017; 
III - o prazo para oferta antecipada de garantia em execução 
fiscal, o prazo apresentação de Pedido de Revisão de Dívida 
Inscrita - PRDI e o prazo para recurso contra a decisão que o 
indeferir, previstos, respectivamente, no art. 6º, inciso II, e no 
art. 20 da Portaria PGFN n. 33, de 08 de fevereiro de 2018. 
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos prazos 
em curso no dia 16 de março de 2020 ou que se iniciarem após 
essa data. 
 
Art. 2º Ficam suspensas, por 90 (noventa) dias, as seguintes 
medidas de cobrança administrativa: 
I - apresentação a protesto de certidões de dívida ativa; 
II - instauração de novos Procedimentos Administrativos de 
Reconhecimento de Responsabilidade - PARR. 
Art. 3º Fica suspenso, por 90 (noventa) dias, o início de 
procedimentos de exclusão de contribuintes de parcelamentos 
administrados pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
por inadimplência de parcelas. 

Portaria conjunta nº 
555 

24 de março de 2020 União Federal 

Prorrogação do prazo de validade das 
Certidões Negativas de Débitos 
relativos a Créditos Tributários Federais 
e à Dívida Ativa da União (CND) e 
Certidões Positivas com Efeitos de 
Negativas de Débitos relativos a 

22 de junho de 2020 

Art. 1º Fica prorrogada, por 90 (noventa) dias, a validade das 
Certidões Negativas de Débitos relativos a Créditos Tributários 
Federais e à Dívida Ativa da União (CND) e Certidões Positivas 
com Efeitos de Negativa de Débitos relativos a Créditos 
Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CPEND) válidas 
na data da  publicação desta Portaria Conjunta. 
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Créditos Tributários Federais e à Dívida 
Ativa da União (CPEND), em 
decorrência da pandemia relacionada 
ao coronavírus (COVID-19). 

 
Art. 2º Ficam mantidas as demais disposições da Portaria 
Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2 de outubro de 2014. 

Medida Provisória 
927 e Circular CAIXA 
nº 893 

22 de março de 2020 União Federal 

Suspende a exigibilidade do 
recolhimento do FGTS pelos 
empregados, referente às 
competências de março, abril e maio de 
2020, com vencimento em abril, maio e 
junho de 2020, respectivamente; 
renovou os CRFs válidos; e postergou o 
pagamento de parcelamentos de 
débitos relativos ao FGTS. 
  

  

Art. 19.  Fica suspensa a exigibilidade do 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. 
 
Art. 20.  O recolhimento das competências de março, abril e 
maio de 2020 poderá ser realizado de forma parcelada, sem a 
incidência da atualização, da multa e dos encargos previstos no 
art. 22 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990. 
 
§ 2º  Para usufruir da prerrogativa prevista no caput, o 
empregador fica obrigado a declarar as informações, até 20 de 
junho de 2020, nos termos do disposto no inciso IV do caput 
do art. 32 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e no Decreto 
nº 3.048, de 6 de maio de 1999, observado que: 
 
Art. 21.  Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho, a 
suspensão prevista no art. 19 ficará resolvida e o empregador 
ficará obrigado: 
 
I - ao recolhimento dos valores correspondentes, sem 
incidência da multa e dos encargos devidos nos termos do 
disposto no art. 22 da Lei nº 8.036, de 1990, caso seja efetuado 
dentro do prazo legal estabelecido para sua realização; e 
 
II - ao depósito dos valores previstos no art. 18 da Lei nº 8.036, 
de 1990. 
 
§ 5º  O prazo de validade da certidão expedida conjuntamente 
pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional do Ministério da 
Economia, referente aos tributos federais e à dívida ativa da 
União por elas administrados, será de até cento e oitenta dias, 
contado data de emissão da certidão, prorrogável, 
excepcionalmente, em caso de calamidade pública, pelo prazo 
determinado em ato conjunto dos referidos órgãos.  

Decreto 10.285 20 de março de 2020 União Federal 
  
Reduz temporariamente as alíquotas do 

1º de outubro de 2020 
Art. 1º  Ficam reduzidas a zero as alíquotas do Imposto sobre 
Produtos Industrializados  -IPI incidentes sobre os produtos 
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Imposto sobre Produtos 
Industrializados - IPI incidentes sobre os 
produtos referentes ao combate do 
COVID-19. 

classificados nos códigos relacionados no Anexo a este 
Decreto, conforme a Tabela de Incidência do Imposto sobre 
Produtos Industrializados -TIPI, aprovada pelo Decreto nº 
8.950, de 29 de dezembro de 2016. 
 
Art. 2º  A partir de 1º de outubro de 2020, ficam restabelecidas 
as alíquotas do IPI anteriormente incidentes sobre os produtos 
a que se referem o art. 1º. 

Resolucão CAMEX nº 
17 

17 de março de 2020 CAMEX 

  
Reduz temporariamente as alíquotas do 
Imposto sobre Produtos 
Industrializados - IPI incidentes sobre os 
produtos referentes ao combate do 
COVID-19. 

30 de setembro de 2020 

Art. 1º Fica alterada para zero por cento, até o dia 30 de 
setembro de 2020, a alíquota ad valorem do Imposto de 
Importação das mercadorias classificadas nos códigos da 
Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM listados no Anexo I 
desta Resolução. 
 
Art. 2º Fica excluído o código 4015.19.00 da Nomenclatura 
Comum do Mercosul do anexo da Resolução no98 da Câmara 
de Comércio Exterior, de 07 de dezembro de 2018. 
 
Art. 3º Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal 
que exerçam atividades de licenciamento, controle ou 
fiscalização de importações das mercadorias compreendidas 
no anexo desta Resolução deverão adotar tratamento 
prioritário para a liberação dessas mercadorias. 

Resolução CAMEX nº 
23 

25 de março de 2020 CAMEX 
Suspende a aplicação do direito 
antidumping às importações brasileiras, 
originárias da China. 

30 de setembro de 2020 

Art. 1º Suspender a aplicação, por razões de interesse público, 
até 30 de setembro de 2020, do direito antidumping às 
importações brasileiras de seringas descartáveis de uso geral, 
de plástico, com capacidade de 1ml, 3ml, 5 ml, 10 ml ou 20 ml, 
com ou sem agulhas, comumente classificadas nos itens 
9018.31.11 e 9018.31.19 da Nomenclatura Comum do 
MERCOSUL - NCM, originárias da China. 
 
Art. 2º Suspender a aplicação, por razões de interesse público, 
até 30 de setembro de 2020, do direito antidumping às 
importações brasileiras de tubos de plástico para coleta de 
sangue a vácuo, comumente classificadas nos itens 3822.00.90, 
3926.90.40 e 9018.39.99 da Nomenclatura Comum do 
Mercosul - NCM, originárias da República Federal da 
Alemanha, dos Estados Unidos da América, do Reino Unido da 
Grã-Bretanha e Irlanda do Norte e da República Popular da 
China. 
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Medida Provisória nº 
932 

31 de março de 2020 União Federal 
Altera as alíquotas de contribuição aos 
serviços sociais autônomos que 
especifica e dá outras providências. 

30 de junho de 2020 

Art. 1º Excepcionalmente, até 30 de junho de 2020, ficam 
reduzidas as alíquotas das contribuições aos serviços sociais 
autônomos para os seguintes percentuais: 
 
I - Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - 
Sescoop - um inteiro e vinte e cinco centésimos por cento; 
 
II - Serviço Social da Indústria - Sesi, Serviço Social do Comércio 
- Sesc e Serviço Social do Transporte - Sest - setenta e cinco 
centésimos por cento; 
 
III - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac, 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Senai e Serviço 
Nacional de Aprendizagem do Transporte - Senat - cinco 
décimos por cento; 
 
IV - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Senar: 
a) um inteiro e vinte e cinco centésimos por cento da 
contribuição incidente sobre a folha de pagamento; 
b) cento e vinte e cinco milésimos por cento da contribuição 
incidente sobre a receita da comercialização da produção rural 
devida pelo produtor rural pessoa jurídica e pela agroindústria; 
e 
c) dez centésimos por cento da contribuição incidente sobre a 
receita da comercialização da produção rural devida pelo 
produtor rural pessoa física e segurado especial. 
 
Parágrafo único. Durante o prazo de que trata o caput, a 
retribuição de que trata o § 1º do art. 3º da Lei nº 11.457, de 
16 de março de 2007, será de sete por cento para os seguintes 
beneficiários: I - Sesi; II - Senai;  III - Sesc; IV - Senac; V - Sest; VI 
- Senat; VII - Senar; e VIII - Sescoop. 

Portaria nº 158 1º de abril de 2020 
Procuradoria Geral 
Federal Nacional 

Estabelece, no âmbito da Procuradoria-
Geral Federal, medidas temporárias de 
prevenção ao contágio pelo Novo 
Coronavírus (COVID-19), com a adoção 
de medidas relacionadas à cobrança da 
dívida ativa das autarquias e fundações 
públicas federais, considerando a 
classificação de pandemia pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS). 

30 de junho de 2020 

Art. 1º Ficam suspensas, por 90 (noventa) dias, as seguintes 
medidas de cobrança administrativa dos créditos das 
autarquias e fundações públicas federais: 
 
I - remessa de correspondência ao devedor para tentativa de 
conciliação; e 
 
II - apresentação a protesto de certidões de dívida ativa. 
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Resolução nº TRF2-
RSP-2020/00010 

15 de março de 2020 
Tribunal Regional 
Federal da 2ª Região 

Suspende os prazos processuais, no 
Tribunal e na Seção Judiciária do Rio de 
Janeiro, no período de 16 a 29 de 
março de 2020. 

29 de março de 2020* 
 
Prazo substituído pela 
Resolução n 313 da CNJ  

Art. 1°. Suspender os prazos processuais, no Tribunal e na Seção 
Judiciária do Rio de Janeiro, no período de 16 a 29 de março de 
2020. 
 
Art. 2°. Suspender o expediente externo e o atendimento ao 
público no âmbito do Tribunal e da Seção Judiciária do Rio de 
Janeiro, no período definido no artigo 1°. 

Resolução nº TRF2-
RSP-2020/00012 

1º de abril de 2020 
Tribunal Regional 
Federal da 2ª Região 

Suspende os prazos processuais, no 
Tribunal e na Seção Judiciária do Rio de 
Janeiro até o dia 30 de abril de 2020. 

30 de abril de 2020 

Art. 1°. O Tribunal e as Seções Judiciárias dos Estados do Rio de 
Janeiro e 
Espírito Santo funcionarão em regime de trabalho remoto até o 
dia 30 de abril de 2020. 
 
Art. 4°. Ficam mantidas as sessões virtuais e suspensas as 
presenciais, 
assegurada a conversão em virtuais, a critério do Presidente do 
Órgão Fracionário. 

Ato Normativo 
Conjunto nº 08/2020 

28 de março de 2020 
Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de 
Janeiro 

Suspende o prazo processual de 
processos físicos e eletrônicos. 

30 de abril de 2020 

Art. 1º. Ficam suspensos os prazos processuais dos processos 
físicos e eletrônicos até o dia 30 de abril de 2020 nos termos da 
Resolução nº. 313/2020 do CNJ. 
 
Art. 3º. No segundo grau de jurisdição as medidas urgentes 
serão apreciadas pelos relatores naturais, restabelecido o 
serviço de distribuição, dispensando-se a apreciação no Plantão 
Extraordinário. 

Ato Normativo 
Conjunto nº 06/2020 

18 de março de 2020 
Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de 
Janeiro 

Regulamenta a forma e o 
funcionamento do Regime Diferenciado 
de Atendimento de Urgência (RDAU) no 
âmbito 1º e 2º graus de jurisdição do 
Poder Judiciário do Estado do Rio de 
Janeiro, para o período compreendido 
entre os dias 17 e 31 de março 2020. 

31 de março de 2020* 
 
Prazo substituído pela 
Resolução n 313 da CNJ  

Art. 2º. Nos dias úteis compreendidos entre os dias 17 e 31 de 
março de 2020, Juízes e Desembargadores observarão a escala 
de Regime Diferenciado de Atendimento de Urgência - RDAU 
estabelecida pela Presidência para apreciar exclusivamente as 
medidas de urgência e dar cumprimento às determinações 
oriundas dos Tribunais Superiores, recebidas durante o período 
mencionado nos termos do Ato Normativo Conjunto nº. 
05/2020. 
 
Artigo 4º. As sessões de julgamento na modalidade virtual 
poderão ser realizadas a critério do Presidente da respectiva 
câmara, conforme artigo 4º do Ato Normativo Conjunto TJ/CGJ 
nº 05/2020. 
 
§ 1º. os processos incluídos na sessão virtual poderão ser 
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remetidos para a sessão presencial oportuna, mediante 
requerimento do advogado que deverá ser formalizado com 
antecedência de 10 dias do início da sessão, na forma do artigo 
60-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do 
Rio de Janeiro. 
 
§ 2º. A suspensão dos prazos processuais prevista no artigo 1o 
do Ato Normativo Conjunto TJ/CGJ nº 05/2020 não se aplica 
especificamente ao requerimento que trata o parágrafo 
anterior. 

Ato Normativo 
Conjunto TJ/CGJ nº 
05/2020 

17 de março de 2020 
Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de 
Janeiro 

Suspende os prazos processuais dos 
processos físicos e eletrônicos, no 
âmbito do Poder Judiciário do Estado 
do Rio de Janeiro. 

31 de março* 
 
Prazo substituído pela 
Resolução n 313 da CNJ  

Art. 1º. Suspender os prazos processuais dos processos físicos e 
eletrônicos, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Rio de 
Janeiro, no período de 17 a 31 de março de 2020. 
 
Art. 4º. Ficam mantidas as sessões virtuais, a critério de cada 
Presidente do Órgão Julgador Colegiado. 
 
Art. 8º. Durante o período de vigência deste ato, as Centrais de 
Mandados funcionarão em escala de rodizio, com 02 (dois) 
Oficiais por dia, das 11h às 18h, ficando 01 (um) fisicamente na 
Central e 01 (um) de sobreaviso, cabendo ao chefe da 
respectiva Central organizar a escala e submeter ao juiz 
coordenador. 
 
§ 1º Somente serão cumpridos mandados de natureza urgente, 
mediante determinação judicial. 

 
Ato Normativo 
Conjunto 4/2020  

12 de março de 2020 
Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de 
Janeiro 

Suspende os prazos processuais dos 
processos físicos e eletrônicos, no 
âmbito do Poder Judiciário do Estado 
do Rio de Janeiro. 

26 de março de 2020 

Art. 19. Fica suspenso por 14 (quatorze) dias o atendimento ao 
público externo em todas as serventias do estado, de 1º e 2º 
graus, bem como nas administrativas, sendo mantido o 
expediente interno, na forma a ser disciplinada em Ato da 
Presidência do Tribunal de Justiça.  
  
§ 1º. Ficam suspensos por 14 (quatorze) dias os prazos dos 
processos físicos judiciais e administrativos em todo o Estado 
do Rio de Janeiro, ficando dispensado que advogados e partes 
compareçam aos fóruns. 

Decreto nº 46.970  13 de março de 2020 
Estado do Rio de 
Janeiro 

Suspende os prazos administrativos no 
âmbito da SEFAZ/RJ  

30 de março de 2020 

Art. 4º - De forma excepcional, com o único objetivo de 
resguardar o interesse da coletividade na prevenção do 
contágio e no combate da propagação do coronavírus, (COVID-
19), determino a suspensão, pelo prazo de 15 (quinze) dias, das 
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seguintes  atividades: 
(...) 
VII - o curso do prazo recursal nos processos administrativos 
perante a Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro, 
bem como, o acesso aos autos dos processos físicos. 

Resolução PGE nº 
4532/2020  

24 de março de 2020 
Procuradoria da 
Fazenda do Estado do 
Rio de Janeiro 

Alterou, provisoriamente, o 
procedimento para emissão das 
certidões fiscais, o prazo de vencimento 
para o pagamento dos parcelamentos 
de débitos tributários e adiou as 
inscrições em dívida ativa e o 
ajuizamento de novas execuções fiscais 

23 de maio de 2020 

Prorrogação por 60 dias os prazos de validade das Certidões de 
Regularidade Fiscal emitidas pela Procuradoria-Geral do Estado 
(PGE), cujo vencimento se daria a partir do dia 18.03.2020.  
 
Caso existam pendências fiscais que impeçam a emissão da 
CND diretamente através do site da PGE, a irregularidade será 
informada pelo próprio sistema ao solicitante, que poderá  
encaminhar por e-mail 
(certidãoderegularidadefiscal.dividaativa@pge.rj.gov.br) a 
documentação pertinente à comprovação da regularidade 
fiscal, bem como os documentos que comprovem a urgência na 
emissão da certidão.  
 
A Resolução PGE nº 4532/2020 também determinou a 
prorrogação por 60 dias do prazo de vencimento para o 
pagamento de parcelas, decorrentes de parcelamentos de 
créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa, 
vencidas a partir de 21 de março de 2020. Por fim, foram 
adiadas, pelo mesmo período, as inscrições em dívida ativa, o 
ajuizamento de novas execuções fiscais – sem prejuízo da 
consumação de prescrição durante o referido período – e a 
realização de novos protestos relativos às certidões citadas. 

Lei Estadual 8.769 18 de março de 2020 
Estado do Rio de 
Janeiro 

Interrompe o prazo para declaração do 
Fisco relativo ao fato gerador do ITD 

 60 (sessenta) dias após 
o encerramento do 
plano de contingência. 

Art.3º - Desde o início do Plano de Contingência da Secretaria 
de Estado de Saúde, fica interrompido o prazo previsto no § 4º 
do Art. 27 e do artigo 30, ambos da Lei Estadual nº 7174, de 28 
de dezembro de 2015 para a declaração ao Fisco relativa à 
ocorrência do fato gerador do Imposto sobre Transmissão de 
Bens Causa-Mortis - ITD, e o prazo para o pagamento do 
Imposto de Transmissão Causa Mortis. 
 
§1º - A contagem dos prazos de que trata o caput deste artigo 
será reiniciada 60 (sessenta) dias após o encerramento do plano 
de contingência. 
 
§2º - Pelo mesmo período, fica suspensa a incidência das 
penalidades previstas no artigo 37 da Lei 7174, de 28 de 
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dezembro de 2015 para os casos de descumprimento de 
prazos. 

Lei nº 8766 19 de março de 2020 
Estado do Rio de 
Janeiro 

Fica autorizado o Poder Executivo a 
postergar a cobrança do Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e Serviços – ICMS nas 
contas de energia elétrica e dos 
serviços de telecomunicações pelo 
prazo de 180 dias, dos consumidores 
afetados, diretamente, pelos desastres 
naturais decorrentes das chuvas os 
meses de janeiro, fevereiro e março de 
2020 e pelo coronavírus, enquanto 
perdurarem os efeitos do Decreto n.º 
46.973, de 16 de março de 2020. 

- 

Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo a conceder isenção do 
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias 
e Serviços – ICMS nas contas de energia elétrica e dos serviços 
de telecomunicação pelo prazo de 180 dias, dos consumidores 
afetados, diretamente, pelos desastres naturais decorrentes 
das chuvas dos meses de janeiro e fevereiro de 2020. 
 
Art. 2º Fica autorizado o Poder Executivo a baixar os atos 
complementares necessários à execução da presente lei. 
 
Art. 3.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Resolução SEFAZ nº 
136 

23 de março de 2020  
Estado do Rio de 
Janeiro 

Estabelece nova data para entrega do 
dub-icms relativo ao 2º semestre de 
2019 e a validade das certidões de 
regularidade fiscal e regularidade fiscal 
durante a vigência. 

30 de abril de 2020 

Art. 1º - O prazo de entrega do DUB-ICMS relativo ao 2º 
semestre de 2019 fica prorrogado para 30 de abril de 2020. 
 
Art. 2º - Enquanto perdurarem os efeitos do Decreto nº 46.973, 
de 16 de março de 2020, as certidões de Regularidade Fiscal 
emitidas a partir de 23 de março de 2020 serão válidas por 90 
(noventa) dias da data da emissão, não se aplicando o disposto 
no artigo 7º da Resolução SEFAZ 109/2017. 

Decreto Rio nº 47264  17 de março de 2020 
Município do Rio de 
Janeiro 

Suspende os prazos administrativos e 
prorroga a validade das certidões fiscais 
no âmbito da Prefeitura do Rio de 
Janeiro 

Suspenso até 
determinação do 
Secretário da SMF 

Art. 2º Ficam suspensos os prazos previstos na legislação 
tributária para: 
 
I - apresentação de impugnações e recursos administrativos e 
cumprimento de exigências; 
II - baixa de inscrição municipal ou exclusão de todas as 
atividades de serviços do cadastro de atividades econômicas. 
§ 1º Ficam igualmente prorrogados os prazos de validade das 
certidões emitidas com base na Resolução SMF nº 1.294, de 15 
de abril de 1992, que adota o sistema de emissão de certidões 
fiscais por processamento eletrônico de dados para o iss e 
taxas, válidas na data de publicação deste Decreto. 
§ 2º Ficam prorrogadas por sessenta dias, a contar de seu 
vencimento, os prazos de validade das certidões emitidas com 
base na Resolução SMF nº 1.294, de 1992, vencidas até 
sessenta dias antes da data de publicação deste Decreto. 
§ 3º Fica delegada ao Secretário da SMF a competência para 
determinar o fim da suspensão e da prorrogação de que tratam 
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o caput e o § 1º. 
 
Art. 7º Serão aceitas para fins probatórios as certidões emitidas 
por ofícios do Registro Geral de Imóveis - RGI, até seis meses 
antes de sua apresentação à administração fazendária. 
§ 1º Serão aceitas, independente da data de sua emissão, as 
certidões que apontem titularidade idêntica à constante do 
cadastro do IPTU na data de sua apresentação, sem prejuízo da 
possibilidade de a autoridade fiscal, em caso de dúvida, exigir 
certidão mais recente. 
§ 2º As certidões vencidas há, no máximo, cento e oitenta dias 
da data de publicação deste Decreto serão aceitas por mais 
sessenta dias. 

Resolução SMF nº 
3.136 de 25 de março 
de 2020 e resolução 
SMF nº 3.137 de 25 
de março de 2020 

26 de março de 2020 
Município do Rio de 
Janeiro 

Altera o Regimento Interno do 
Conselho 
de Contribuintes do Município para 
incluir a previsão de julgamento virtual 
no Conselho de Contribuintes do 
Município do Rio de Janeiro 

- 

Art. 83-A. A critério do Presidente do Conselho, as sessões de 
julgamento do Colegiado poderão ser realizadas de forma 
virtual, por meio eletrônico, exceto no caso de processos que 
envolverem representação fiscal para fins penais. 
 
Art. 83-B. Será assegurada ao sujeito passivo, bem como a seu 
eventual representante credenciado, a possibilidade de 
participar de sessão de julgamento virtual, inclusive com 
sustentação oral na forma do art. 76, através de meios 
eletrônicos, desde que observadas as regras técnicas publicadas 
em ato do titular da Secretaria Municipal de Fazenda e 
disponibilizadas na página eletrônica da Secretaria. 
 
§ 3º Tratando-se de inviabilização de participação de 
Conselheiro Relator ou do Representante da Fazenda 
previamente designado para o feito, o julgamento será 
necessariamente suspenso, aplicando-se as providências 
subsequentes previstas no caput ou no §1º. 
 
Art. 83-F A apresentação de memoriais, em julgamento virtual, 
deverá ser feita por arquivo eletrônico e no prazo de até um dia 
útil antes do julgamento. 

Resolução SMF nº 
3135 de 24 de março 
de 2020. 

25 de março de 2020 
Município do Rio de 
Janeiro 

Dispõe sobre o atendimento ao público 
pelos órgãos da Subsecretaria de 
Tributação e Fiscalização e da 
Subsecretaria de Licenciamento, 
Fiscalização e Controle Urbano 

- 

Art. 4º Serão efetuados exclusivamente através de correio 
eletrônico, (...), os seguintes requerimentos: 
I - Revisão de elementos cadastrais de imóveis, 
II - Consulta sobre interpretação e aplicação da legislação 
tributária municipal,  
III - Reconhecimento ou cancelamento de isenção, de 
imunidade; 
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IV - Renúncia de propriedade; 
V - Restituição de indébito do IPTU e do ISSQN; 
VI - Alegação e transposição de pagamento 
VII - Impugnação de lançamento do IPTU e da TCL; 
VIII - Remissão de IPTU. 
IX - Remissão e anistia de IPTU; 
X - Impugnação do valor venal para fins do IPTU e do ITBI; 
XI - Emissão de certidão de histórico fiscal; 
XII - Emissão de declaração de existência e de inexistência de 
imóveis em nome de pessoas físicas ou jurídicas no Cadastro 
Imobiliário do IPTU, 
XIII - Impugnação do lançamento do ITBI; 
XIV - Parcelamento da nota de lançamento do ITBI; 
XV - Retificação dos dados da guia de ITBI. 
XVI - Impugnação ao indeferimento da opção pelo Simples 
Nacional, 
XVII - Aproveitamento de créditos do ISSQN; 
XVIII - Apropriação de pagamentos do ISSQN; 
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ATOS NORMATIVOS  DATA COMPETÊNCIA OBJETO PRAZO FINAL DISPOSIÇÕES NORMATIVAS 

Decreto Estadual nº 
64.879/2020 

21 de março de 2020 Estado de São Paulo 

Reconhece o estado de calamidade 
pública, decorrente da pandemia do 
COVID-19, que atinge o Estado de São 
Paulo, e dá providências correlatas. 

30 de abril de 2020 

Art. 1º Este decreto reconhece o estado de calamidade pública, 
decorrente da pandemia do COVID-19, que atinge o Estado de 
São Paulo, e dispõe sobre medidas adicionais para enfrentá-lo. 
Art. 2º As Secretarias de Estado, a Procuradoria Geral do Estado 
e as autarquias do Estado, excetuados os órgãos e entidades 
relacionados no § 1º do artigo 1º do Decreto nº 64.864 , de 16 
de março de 2020, suspenderão, até 30 de abril de 2020, as 
atividades de natureza não essencial nos respectivos âmbitos, 
nos termos de atos próprios editados nessas mesmas esferas. 

Ato TIT nº 02/2020 21 de março de 2020 
Tribunal de Impostos e 
Taxas de São Paulo 

Determina a suspensão de sessões de 
julgamento e dá outras providências 
em razão de medidas temporárias e 
emergenciais de prevenção de 
contágio pelo Covid-19 (Novo 
Coronavírus) 

23 de março de 2020 a 
30 de abril de 2020 

Ato TIT - 02 de 20-3-2020: 
  
Determina a suspensão de sessões de julgamento e dá outras 
providências em razão de medidas temporárias e emergenciais 
de  prevenção de contágio pelo Covid-19 (Novo Coronavírus) 
 
Considerando o Decreto 64.862 de 13-03-2020, que adota 
medidas temporárias e emergenciais para prevenção de 
contágio pelo Covid-19 (Novo Coronavírus); Considerando a 
Declaração, por parte da Organização Mundial de Saúde – OMS, 
de pandemia de Covid-19, causada pelo  Novo Coronavírus, no 
dia 11-03-2020; Considerando a orientação do Ministério da 
Saúde para que se evitem aglomerações de pessoas em locais 
fechados; e Considerando que a composição das Câmaras 
Julgadoras restará prejudicada devido às razões acima expostas; 
O Presidente do Tribunal de Impostos e Taxas – TIT, resolve: 
 
I - Suspender as sessões de julgamento das Câmaras Julgadoras 
e da Câmara Superior entre os dias 23-03-2020 e 30-04-2020; 
 
II – Não realizar, no período de 23-03-2020 a 30-04-2020, a 
publicação de intimações no âmbito do Contencioso 
Administrativo Tributário; 
 
III – Esclarecer que os prazos em curso não serão suspensos. 

Resolução SFP- 
25/2020 

21 de março de 2020 
Secretaria da Fazenda e 
Planejamento 

Dispõe sobre a suspensão das 
atividades da Secretaria da Fazenda e 
Planejamento, nos termos do Decreto 
nº 64.879, de 20.03.2020. 

30 de abril de 2020 

Resolução SFP - 25, de 20-03-2020 
Dispõe sobre a suspensão das atividades da Secretaria da 
Fazenda e Planejamento, nos termos do Decreto 64.879, de 20-
03-2020 
O Secretário da Fazenda e Planejamento resolve: 
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Artigo 1º - Nos termos do Decreto Estadual 64.879, de 20-03-
2020, ficam suspensas até 30-04-2020 todas as atividades da 
Secretaria da Fazenda e Planejamento, com exceçâo: (...) 

Resolução SFP-
26/2020 

23 de março de 2020 
Secretaria da Fazenda e 
Planejamento do Estado 
de São Paulo 

Dispõe sobre o atendimento ao 
contribuinte no âmbito das unidades 
da Secretaria da Fazenda e 
Planejamento do Estado de São Paulo 
para o enfrentamento da emergência 
de saúde pública de importância 
internacional decorrente do novo 
coronavírus (Covid-19). 

30 de abril de 2020 

Art. 1º Esta resolução disciplina o atendimento prestado a 
pessoas físicas e jurídicas pela Central de Pronto Atendimento 
da Capital, pela Central de Relacionamento Multimídia, pelos 
Postos Fiscais, Centrais Multisserviços e Serviços de Pronto 
Atendimento. 

Decreto Municipal 
nº 59.283/2020 

18 de março de 2020 Prefeitura de São Paulo 

Declara situação de emergência no 
Município de São Paulo e define 
outras 
medidas para o enfrentamento da 
pandemia decorrente do coronavírus. 

De 18 de março de 2020 
e sem prazo 
determinado para 
terminar 

Art. 1º Fica decretada situação de emergência no Município de 
São Paulo, 
para enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus, 
de importância 
internacional 
(...) 
Art. 20. Nos processos e expedientes administrativos, ficam 
suspensos todos 
os prazos regulamentares e legais, por 30 (trinta) dias, sem 
prejuízo de 
eventual prorrogação. 

Portaria  SF/CMT Nº 
01/2020. 

18 de março de 2020 
Conselho Municipal de 
Tributos de São Paulo 

Suspende, com fundamento no 
Decreto nº 59.283/2020, as sessões 
de julgamento no Conselho Municipal 
de Tributos 

16 de abril de 2020 

Art. Ficam suspensas todas as sessões de julgamento do 
Conselho 
Municipal de Tributos pelo prazo de 30 (trinta) dias, 
prorrogáveis nos 
termos do artigo 20 do Decreto nº 59.283/2020. 
Parágrafo único: A retomada das sessões será comunicada aos 
interessados 
por meio da publicação, no Diário Oficial da Cidade, das pautas 
das 
respectivas Câmaras com as datas e processos a serem julgados. 

Provimento CSM nº 
2549/2020 

23 de março de 2020 
Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo 

Estabelece o Sistema Remoto de 
Trabalho em Primeiro Grau 

De 25 de março de 2020 
até 30 de abril de 2020* 
 
Prazo substituido pela 
Resolução n 313 da CNJ  

Art. 1º Com o objetivo de prevenir o contágio pelo novo 
coronavírus, institui-se o Sistema Remoto de Trabalho em 
Primeiro Grau, de 25 de março a 30 de abril de 2020, 
prorrogável, se necessário, por ato da Presidência do Tribunal 
de Justiça, enquanto subsistir a situação excepcional que levou a 
sua edição. 
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Provimento CSM 
2547/2020 

18 de março de 2020 
Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo 

Dispõe sobre o sistema de plantão 
especial em Segunda Instância, em 
razão da declaração de pandemia em 
relação ao novo coronavírus – COVID-
19 

De 23 de março de 2020 
a 24 de abril de 2020* 
 
Prazo substituido pela 
Resolução n 313 da CNJ  

Artigo 1º - No período de 23 de março a 24 de abril de 2020, 
ficarão suspensos o 
expediente, a distribuição, os prazos e as publicações em 
Segunda Instância e 
haverá plantão judiciário, que será realizado no prédio do 
Tribunal de Justiça, das 9h às 13h, com a presença de 
Desembargadores e/ou Juízes Substitutos em Segundo Grau. 

Provimento CSM nº 
2545/2020 

16 de março de 2020 
Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo 

Estabelece o Sistema Especial de 
Trabalho 

16 de março de 2020 a 
14 de abril de 2020* 
 
Prazo substituido pela 
Resolução n 313 da CNJ  

Art. 1º. Ficam suspensos os prazos processuais, o atendimento 
ao público, as audiências (exceto as de custódia e as de 
apresentação, ao juiz, de adolescente em conflito com a lei 
apreendido e representado) e as sessões do Tribunal do Júri, 
pelo prazo inicial de 30 (trinta) dias, mantidas as atividades 
internas das unidades judiciais e administrativas, iniciando‐se tal 
prazo de suspensão a partir de 16 de março de 2020, inclusive 

Portaria Conjunta nº 
1/2020 

12 de março de 2020 
Tribunal Regional 
Federal da 3ª Região 

Dispõe sobre medidas para 
enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância 
internacional decorrente do 
coronavírus (COVID-19) no 
âmbito do Tribunal Regional Federal 
da 3ª Região e das Seções Judiciárias 
da Justiça Federal de São Paulo e de 
Mato Grosso do Sul. 

Sem prazo determinado 
Art. 1º Adotar as seguintes medidas de prevenção: 
(...) 

Portaria Conjunta 
Pres/Core nº 2/2020 

17 de março de 2020 
Tribunal Regional 
Federal da 3ª Região 

Dispõe sobre medidas 
complementares à Portaria Conjunta 
nº 1/2020 para 
enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância 
internacional decorrente do 
coronavírus (COVID-19) no âmbito do 
Tribunal Regional Federal da 3ª Região 
e das Seções Judiciárias da Justiça 
Federal de São Paulo e de Mato 
Grosso do Sul 

16 de abril de 2020* 
 
Prazo substituido pela 
Resolução n 313 da CNJ  

Art. 1º - Determinar a suspensão pelo prazo de 30 dias, a partir 
de 17.03.2020: 
I - dos prazos processuais nos feitos físicos e eletrônicos em 
trâmite na Justiça Federal 
da 3ª Região; 
II - das inspeções ordinárias designadas para o período de 
vigência desta portaria; 
III - das audiências, sessões de julgamento e atos judiciais 
presenciais já designados, 
ressalvada a possibilidade da prática de referidos atos por meio 
eletrônico; 
IV - do atendimento ao público externo; 
V - do cumprimento dos mandados não urgentes por parte dos 
oficiais de justiça. 

 


