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Of. 45/2020                                                                

                                                                      São Paulo, 27 de março de 2020 

 

Ao Exmo. Senhor  
JOSÉ BARROSO TOSTES NETO  
Secretário Especial da Receita Federal 
do Ministério da Economia. 
 
 
Senhor Secretário, 

  
   
A CEBRASSE – CENTRAL BRASILEIRA DO SETOR DE SERVIÇOS é entidade 
nacional que reúne mais de 84 ENTIDADES EMPRESARIAIS do setor de 
prestação de serviços em todo o País, entre Federações, Sindicatos, Associações, 
Institutos e Conselhos de classes. São entidades que, juntas, abrigam cerca de 840 
mil EMPRESAS que geram mais de 8.2 milhões EMPREGOS (IBGE 2016), 
notadamente nos segmentos com uso intensivo de mão de obra, como asseio, 
portaria, segurança privada, educação, saúde, transporte, telecomunicação, 
profissionais liberais, entre outros. 

 
Como é de conhecimento, estamos vivenciando um momento extremamente 
delicado para a saúde pública e, ao mesmo tempo, para a economia brasileira. 

 
A Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, dispõe sobre as medidas urgentes 
necessárias à prevenção, controle e contenção dos riscos, danos e agravos à 
saúde pública. No entanto, o evento é complexo e demanda o esforço conjunto de 
todos, não apenas do setor de saúde, para que os impactos sejam minimizados até 
que o estado de emergência se encerre. 

 
As medidas de isolamento e de quarentena necessárias à contenção da 
transmissão do vírus e, consequentemente, à redução no número de casos da 
doença Covid-19 e de mortes, provocam um forte impacto no setor produtivo e nas 
relações de trabalho, considerando as normas trabalhistas vigentes. 

 
Destarte, de um lado, temos as orientações das autoridades de saúde, no sentido 
de manterem-se as pessoas em casa, resguardando um período isolamento social, 
e de outro, temos o risco à sobrevivência de milhares de empresas e respectivos 
empregos, que não resistirão com a ausência prolongada da atividade econômica. 

 
O momento, sem precedentes no mundo, é de extrema cautela e necessita de 
cuidados especiais, onde todos devem adotar medidas preventivas e acompanhar 
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continuamente os profissionais, clientes, sociedade e órgãos de saúde, para juntos 
combatermos a propagação desse vírus. 

 
A CEBRASSE, em conjunto com seus filiados, tem monitorado de perto a situação 
do coronavírus (Covid-19) e tomando todas as medidas necessárias para garantir a 
saúde e o emprego dos trabalhadores no segmento de serviços. 

 
A par das medidas legais já anunciadas e editadas pelo governo federal para 
flexibilização das relações de trabalho, as empresas do segmento de serviços 
continuam em situação de extrema aflição diante da queda da atividade 
empresarial provocada pela quarentena imposta por governadores e prefeitos 
Brasil afora. 

 
Esta situação pode, a qualquer momento, acarretar a total e completa fragilização 
do atendimento de órgãos públicos, fábricas, empresas, etc., acarretando num 
apagão logístico extremamente nefasto para o fornecimento de serviços essenciais 
à população em geral. 

 
Para tentar minimizar essa situação, o segmento vem, respeitosamente, à 
presença de Vossa Senhoria, requerer medida diretamente ligadas ao Ministério da 
Economia, em especial à Secretaria Especial da Receita Federal, a saber: a 
liberação imediata do pagamento de pedidos de restituição tributária já 
deferidos para promover recursos financeiros para empresas no período de 
quarentena do coronavírus. 

 
Com efeito, as empresas prestadoras de serviços, por força de lei, sofrem retenção 
de 11% do valor da nota fiscal ou da fatura no momento do pagamento, a título de 
antecipação de contribuições previdenciárias, as quais são recolhidas diretamente 
ao Fisco pelo tomador. 

 
Estas empresas podem, quando da apuração do recolhimento das contribuições 
previdenciárias, efetuar a compensação dos valores retidos, e, se possuir saldo em 
seu favor após a compensação, poderão requerer a restituição em dinheiro do valor 
não compensado. 

 
O pedido de restituição é possível desde que a retenção esteja destacada na nota 
fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços, e declarada em Guia de 
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviços e Informações à 
Previdência Social (GFIP), ou na Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras 
Informações Fiscais (EFD-Reinf) para empresas que já utilizam o Sistema de 
Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas 
(eSocial). 

 
Também pode ocorrer saldo negativo nas retenções de Imposto de Renda Pessoa 
Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), muito comum 
em empresas do lucro real ou presumido que prestam serviços para órgãos 
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públicos, em que há a retenção obrigatória destes tributos em percentuais 
elevados, sendo apurado um excesso de recolhimentos no final do período de 
apuração. 

 
Em qualquer destes casos, a restituição deverá ser requerida pelo contribuinte 
mediante utilização do programa Pedido de Restituição, Ressarcimento ou 
Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP), e sobre o crédito 
incidirá o acréscimo de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial 
de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, acumulados 
mensalmente. 

 
Infelizmente, este PER/DCOMP pode demorar de oito a dez anos para ser 
analisado e homologado, em razão da morosidade da Receita Federal do Brasil. 
Mas mesmo em processos de restituição já homologados e deferidos, com direito 
líquido e certo de o contribuinte receber, as ordens para pagamento demoram 
meses e até anos para ocorrer. 

 
Acelerar essas restituições aliviaria substancialmente o caixa das empresas! 
 
Mencionamos direito líquido e certo porque a Receita Federal já analisou e deferiu 
os processos e, consequentemente, os créditos, que, no entanto, cai em uma fila 
de pagamento e lá não anda. 

 
Diante do exposto, e confiando na sensibilidade de Vossa Excelência como homem 
público, sempre atento às dificuldades do setor empresarial para consecução de 
seus fins sociais, vem a CEBRASSE apelar para que seja examinado o pleito 
acima destacado, de extrema importância para as empresas de prestação de 
serviços, de modo a permitir que estas possam ter os meios e recursos 
necessários aos investimentos privados que o Brasil tanto precisa para gerar e 
manter empregos, renda e tributos, notadamente neste grave momento de 
enfretamento do Covid-19. 

 
Estamos inteiramente à disposição de Vossa Excelência para a discussão de 
alternativas para o atendimento aos interesses mútuos. 

 
Limitados ao exposto, subscrevemo-nos. 
 
 

 

 

 

 

 

_________________________ 

João Batista Diniz Júnior 

Presidente Nacional 


