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Em meio à crise, deixar de 
recolher tributos ainda é crime?

Os impactos econômicos 
da pandemia da Covid-19 
lançam um enorme 
desafio para a iniciativa 
privada no Brasil

As medidas de isolamento 
social, destinadas a im-
pedir a propagação da 

doença, têm como efeito cola-
teral a interrupção das ativida-
des e dos negócios, levando as 
entidades privadas a reduzir ou 
até mesmo suspender as suas 
operações. Dentre os desafios 
que compõem a adversidade 
do cenário, sobressalta ter a 
capacidade de manter a liqui-
dez mesmo com a queda no 
faturamento. 

Diante disso, compelidos 
a optar pelo pagamento de 
funcionários e fornecedores, 
os gestores podem se ver 
forçados a deixar de recolher 
contribuições e tributos a fim 
de garantir a sobrevivência da 
organização. Nesse cenário, é 
relevante considerar que, para 
os tribunais superiores, o fato 
de a companhia se encontrar 
em dificuldade financeira, por 
si só, não é motivo idôneo para 
afastar a ocorrência de crimes 
tributários.

Na maioria das vezes, o 
argumento invocado é a inexi-
gibilidade de conduta diversa, 
um elemento da culpabilidade, 
sem a qual diz-se que a conduta 
é atípica, isto é, um irrelevante 
penal. Em suma, é como dizer 
que o administrador “não teve 
escolha” e que um agente 
só pode ser punido quando, 
diante de mais de uma possibi-
lidade, optou por comportar-se 
em desacordo com o Direito.

Cumpre esclarecer que o 
argumento tem pouca aplicabi-
lidade nos tribunais, sobretudo 
quando o crime tributário é 
cometido por meio de fraude, 
o que evidencia a prévia e 
deliberada intenção de ludi-
briar a fiscalização tributária 
e previdenciária. Não significa, 
contudo, que se deva abando-
nar a tese.

A jurisprudência dos tribu-
nais regionais federais acolhe 
melhor esta excludente quan-
do aplicada sobre os delitos do 
art. 2º, II, da Lei nº 8.137/90 e 
do art. 168-A, caput, do Código 
Penal, nos quais o agente se 
apropria de tributo que deveria 
repassar aos cofres públicos. É 
o que acontece com os tributos 

sujeitos à retenção na fonte, 
como o imposto de renda 
dos funcionários (IRRF) e as 
contribuições previdenciárias, 
cuja obrigação de retenção e 
recolhimento aos cofres públi-
cos recai sobre o empresário/
empregador.

Entretanto, é necessário 
ressalvar que, desde o dia 12 
de dezembro de 2019, o Su-
premo Tribunal Federal fixou 
o entendimento de que o não 
recolhimento do ICMS embu-
tido no preço de mercadoria 
ou serviço, de forma contumaz 
e com dolo de apropriação, 
caracteriza o delito do art. 2º, 
II, da Lei nº 8.137/1990.

Levada às últimas conse-
quências, a interpretação dada 
pelo STF poderá ser estendida 
para outros tributos, tais como 
o IR, ISS, PIS, COFINS, dentre 
outros. Convém, desse modo, 
que os dirigentes de institui-
ções ameaçadas pela insolvên-
cia se previnam de eventual 
responsabilização penal.

Para tanto, com o propósito 
de avaliar o cabimento da 
inexigibilidade de conduta 
diversa, deve-se verificar o 
cumprimento de três requi-
sitos: primeiro, a existência 
de provas concretas sobre a 
situação crítica da saúde finan-
ceira da organização; segundo, 
a comprovação do inadimple-
mento como única saída para 
se evitar a falência; terceiro, 
que a escassez de recursos seja 
resultado de crise econômica 
generalizada ou por fatos es-
tranhos à responsabilidade dos 
administradores.

No contexto atual, em que os 
desafios impostos pela pande-
mia da Covid-19 podem vir a 
representar uma situação de 
crise apta a colocar em risco 
o adimplemento das obriga-
ções tributárias, havendo 
provas robustas a respeito da 
excepcionalidade da situação 
deficitária da pessoa jurídica, 
há de se reconhecer a tese.

Por fim, deve-se registrar 
a necessidade de se realizar 
uma profunda análise da saúde 
financeira da organização, bem 
como de se fazer o confronto 
entre as suas dívidas e os valo-
res devidos à fazenda pública, 
para que seja cogitada a invia-
bilidade de pagar o tributo sem 
dispensar funcionários.

 
(*) - São especialistas em Direito 

Penal e sócios do Urbano 
Vitalino Advogados. 

Guilherme Gueiros de Freitas Barbosa e Delmar Cunha Siqueira (*)
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Mercado financeiro 
prevê queda de 
1,18%

O mercado financeiro estima 
queda ainda maior da econo-
mia este ano, por influência 
da pandemia do Coronavírus. 
A previsão de recuo do PIB 
agora é de 1,18%. Essa foi a 
oitava redução consecutiva. 
Na semana passada, o merca-
do  previa queda de 0,48%. A 
estimativa consta do boletim 
Focus, uma publicação elabo-
rada todas as semanas pelo 
Banco Central, com a projeção 
para os principais indicadores 
econômicos. As previsões do 
mercado para o PIB de 2021, 
2022 e 2023 continuam em 
2,50%.

Já a cotação do dólar deve fe-
char o ano em R$ 4,50, a mesma 
previsão da semana passada. 
Para 2021, a expectativa é que 
a moeda americana fique em 
R$ 4,40, contra R$ 4,30 da se-
mana passada. As instituições 
financeiras também reduziram 
a previsão de inflação de 2020. 
A projeção para o IPCA caiu, 
pela quarta vez seguida, ao 
passar de 2,94% para 2,72%. 
Para 2021, a estimativa de in-
flação também foi reduzida, de 
3,57% para 3,50%. A previsão 
para os anos seguintes - 2022 
e 2023 - não teve alterações e 
permanece em 3,50%.

A projeção para 2020 está 
abaixo do centro da meta de 
inflação que deve ser persegui-
da pelo BC. A meta, definida 
pelo Conselho Monetário Na-
cional, é de 4% em 2020, com 
intervalo de tolerância de 1,5 
ponto percentual para cima ou 
para baixo. Para 2021, a meta 
é 3,75% e para 2022, 3,50%, 
também com intervalo de 1,5 
ponto percentual em cada ano.

A crise econômica pro-
vocada será uma das 
piores da história, 

com efeitos devastadores 
em todo o mundo. 

Para a cadeia produtiva, a 
previsão é de que haverá pro-
blemas como, por exemplo, 
falta de demanda, de oferta 
e também interrupção de 
fornecimento de matéria-
-prima. Ainda que não seja 
possível prever exatamente 
qual o tamanho do estrago 
causado pela Covid-19, o 
clima de pessimismo é geral. 

CEO da Assesso, desen-
volvedora de projetos de 
Gestão da Informação e 
Qualidade de Dados em 
grandes empresas nacionais 
e internacionais, André 
França Cardoso recomenda 
que, para as corporações que 
ainda não têm esse cuidado, 
o momento agora é de dar 
atenção à sua base de dados. 

"Organizar as informações 

O momento agora é de dar atenção à sua base de dados.
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As operações integradas 
na compra de um veículo 
têm se tornado tendência, 
numa estratégia conhecida 
como omnichannel. De 
acordo com o estudo da 
KPMG "O futuro do varejo 
automotivo" (em inglês, 
The future of automotive 
retailing), 57% dos com-
pradores utilizam as lojas 
online, 31% compram em 
lojas físicas e 12% usam 
ambas modalidades de 
aquisição. 

Segundo levantamento, 
esse processo aumenta a 
possibilidade de fechamen-
to de um bom negócio, dei-
xa a compra mais eficiente 
e melhora a experiência 
do consumidor. O líder do 
setor automotivo da KPMG 
no Brasil, Ricardo Bacellar, 
explica a importância do 
omnichannel na experiên-
cia do consumidor, porém, 
com ressalvas. 

"Trata-se de um sistema 
de varejo automotivo mais 
aderente à atual percepção 
de valor dos consumidores 
da indústria. Com um sis-
tema de compra ao mesmo 
tempo flexível e integrado, 
envolvendo diversos canais 
de comunicação, físicos 
e digitais, não importa o 
caminho que o usuário vai 
realizar, ele será sempre 
atendido de maneira uni-
forme e contínua. Entre-
tanto, podemos identificar 

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

23º Subdistrito - Casa Verde
Stael Bahiense de Araujo - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: AmíLCAR jOSé PIRES bORbA, estado civil divorciado, profissão 
arquiteto, nascido em São Paulo, SP, no dia 10/07/1970, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, filho de José Pires Borba e de Maria Augusta Bezerra. A 
pretendente: ROSÂNGELA mARIA DE ALmEIDA, estado civil divorciada, profissão 
advogada, nascida em Bom Sucesso, PB, no dia 07/02/1972, residente e domiciliada em 
Santo André, SP, filha de Arnaldo Alves Almeida e de Maria Francisca Almeida.

O pretendente: DIEGO AUGUSTO PICERNI SARmENTO, estado civil solteiro, profis-
são administrador, nascido nesta Capital, Indianópolis, SP, no dia 20/02/1987, residente 
e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Augusto Sarmento e de 
Rita de Cassia Picerni Sarmento. A pretendente: jESSICA AZEVEDO FERNANDES, 
estado civil divorciada, profissão empresária, nascida nesta Capital, Cangaíba, SP, no 
dia 03/05/1992, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de Carlos 
Alberto Fernandes e de Nilva Aparecida Azevedo Fernandes.

O convivente: RENNAN DONEGA, estado civil divorciado, profissão autônomo, nascido 
nesta Capital, Jabaquara, SP, no dia 27/09/1987, residente e domiciliado neste subdis-
trito, São Paulo, SP, filho de Luiz Carlos Donega e de Clotilde Correa Manoel Donega. A 
convivente: ELIZAmA DO NASCImENTO bEZERRA, estado civil divorciada, profissão 
educadora assistente, nascida em Campina Grande, PB, no dia 04/01/1987, residente 
e domiciliada neste subidistrito, São Paulo, SP, filha de José Gutemberg Agra Bezerra e 
de Alba Lenita do Nascimento Bezerra.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. mario Luis migotto - Oficial

O pretendente: ADELmO RAbELO DO NASCImENTO, estado civil divorciado, profissão 
pedreiro, nascido em Fonte Boa - AM, no dia (12/05/1966), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Aldemar do Nascimento Placido e de Izolina Rabelo da 
Silva. A pretendente: CELIA mARIA CUTRIm ANDRADE, estado civil divorciada, profissão 
pescadora, nascida em Matinha - MA, no dia (24/12/1969), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Domingos Silva Andrade e de Malvina Cutrim Andrade.

O pretendente: RAFAEL DA SILVA ARAGÃO, estado civil divorciado, profissão contro-
lador, nascido nesta Capital, Itaquera - SP, no dia (18/04/1989), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Edizio Joaquim de Aragão e de Edivanilda da 
Silva Aragão. A pretendente: CLÁUDIA TEODORA NERE, estado civil solteira, profissão 
operadora de caixa, nascida em Viçosa do Ceará - CE, no dia (19/01/1995), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Claudiomar Oliveira Nere e de 
Antonia Teodora Ribeiro.

 Distrito - Perus 
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: DANIEL SOARES DE AbREU, estado civil solteiro, profissão operador 
de máquinas, nascido em Pavão, MG, no dia (13/04/1954), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Deolinda Maria de Jesus. A pretendente: mARIA 
VILANI ALVES, estado civil solteira, profissão diarista, nascida em Araruna, PR, no dia 
(04/11/1969), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio José 
Alves e de Maria Esmerinda Alves.

O pretendente: OSCAR VERISSImO bENICIO, estado civil divorciado, profissão vendedor 
de imóveis, nascido em Limoeiro, PE, no dia (02/10/1982), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Bernardino da Silva e de Josefa Elias Benicio 
da Silva. A pretendente: TALITA SALGADO PEREIRA, estado civil solteira, profissão 
vendedora, nascida em Lençóis Paulista, SP, no dia (08/01/1994), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Douglas Pereira e de Rosa Mara Salgado Pereira.

O pretendente: TIAGO DO NASCImENTO LEONARDO, estado civil divorciado, profissão 
vendedor técnico, nascido em Caieiras, SP, no dia (05/03/1992), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edson Clemente Leonardo e de Maria Odete 
do Nascimento Leonardo. A pretendente: PAmELA FERNANDES LEÃO, estado civil 
solteira, profissão assistente comercial, nascida em Osasco, SP, no dia (20/06/1995), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Rene Orlando Leão e de 
Ana Regina Fernandes.

O pretendente: mARCELO ALVES DE SOUZA, estado civil divorciado, profissão motoris-
ta, nascido nesta Capital, SP, no dia (27/06/1967), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Rubens Farias de Souza e de Maria de Lourdes Alves de Souza. 
A pretendente: REGINA SOUZA DA SILVA, estado civil solteira, profissão vendedora, 
nascida em Planalto, BA, no dia (15/04/1982), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de José Xavier da Silva e de Maria Souza Coelho.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito de Jardim São Luís 

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial

O pretendente: mARCOS ALbERTO ROmERO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
18/07/1982, auxiliar de coleta, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Marilete Ines Romeno; A pretendente: PATRICIA CARLA 
DE OLIVEIRA, brasileira, divorciada, nascida aos 03/12/1975, técnica em enfermagem, 
natural de Taboão da Serra - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
filha de João de Oliveira e de Gloria Cristina da Silva Oliveira.

O pretendente: jOSé VALDIR DO NASCImENTO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
20/04/1972, vigilante, natural de Chã Grande - PE, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de João José do Nascimento e de Lindalva Severina de Barros; 
A pretendente: mARIA mARCLENE DA SILVA, brasileira, divorciada, nascida aos 
25/10/1980, de serviços domésticos, natural de Petrolina - PE, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, filha de Luiz Francisco da Silva e de Maria de Lourdes 
da Conceição Silva.

O pretendente: jAILTON XAVIER SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 11/02/1990, 
vendedor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, filho de Jose Ramos Santos e de Maria da Gloria Xavier Santos; A pretendente: 
ROSIVANA FERNANDES SILVA ALmEIDA, brasileira, solteira, nascida aos 17/05/1986, 
de serviços domésticos, natural de Belo Horizonte - MG, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de Rivadalvo Almeida e de Mariza Fernandes Silva Almeida.

O pretendente: HENRIqUE ANTONIO CAmPOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
26/12/1983, técnico edificações, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Campos e de Maria Dioquina Campos; 
A pretendente: DEISE jENIFER FELIPE DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 
12/03/1997, assistente de vendas, natural de São Roque - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, filha de Nelson Borges Silva e de Onezia Felipe.

Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Organização de dados é indispensável 
para que empresas superem a crise

Após esse período de estagnação global, somente empresas que melhor se estruturarem para a retomada dos 
negócios é que terão boas condições de sobreviver à recessão causada pela pandemia do novo Coronavírus

que possuem." Ou, em mui-
tos casos, não apresentam 
expertise para realizar esse 
trabalho de gestão. 

"Hoje, muitas empresas 
já estão adotando medidas 
para enfrentar essa turbu-
lência criada pela pandemia, 
mas que estão muito mais 
voltadas para amenizar 
os impactos negativos do 
momento. Pensar na orga-
nização dos dados é parte 
essencial da estratégia para 
a retomada de negócios lá na 
frente, no pós-crise. 

Quem prezar pela boa 
gestão da informação, de 
como melhor vai organizar e 
analisar seus dados para su-
portar melhor todo processo 
de tomada de decisão, cer-
tamente irá obter vantagens 
competitivas sobre as outras 
empresas, garantindo, as-
sim, a sobrevivência do seu 
próprio negócio", conclui o 
CEO da Assesso. 

e analisar com cuidado e 
critérios muito bem definidos 
todos os dados que a empresa 
dispõe, é indispensável para 
que as companhias possam 
conhecer melhor seus clien-
tes, seus diferentes públicos, 
e agir com inteligência para 
quando o mercado der indí-
cios de retorno à normalida-
de", diz o especialista. 

Cardoso conta que, nos 
tempos atuais, e cada vez 

mais, os processos produti-
vos e de decisão nas grandes 
empresas baseiam-se em 
imensos volumes de infor-
mação, coletados das mais 
diferentes maneiras, que cir-
culam e se acumulam pelos 
bancos de dados. "Porém, 
muitas empresas ainda não 
tratam essas informações 
de forma adequada, já que 
não se dão conta de que 
são um dos principais ativos 

Estratégia de operações integradas 
é tendência no varejo automotivo

muitos obstáculos a serem 
vencidos, incluindo uma 
readequação dos interesses 
e modelo de participação 
dos entes participantes, 
especialmente montadoras 
e concessionárias". 

A pesquisa revela que 61% 
dos consumidores dedicam 
tempo pesquisando e com-
prando online antes de ir a 
uma concessionária adquirir 
o veículo. Já 84% deles já uti-
lizam os sites para pesquisar 
qual o veículo deseja comprar 
antes de ir a uma loja física. 
Outros 40% analisam, através 
da internet, os valores de troca 
e 29% pesquisam incentivos 
atuais, ofertas especiais e des-
contos na compra de veículo. 

Segundo ainda o levanta-
mento, 78% dos consumi-
dores utilizam sites inde-
pendentes para conseguir 

informações que buscam. 
Apenas 14% começam a 
realizar a pesquisa em sites 
de revendedores, enquanto 
12% realizam as buscas 
em portais de montadoras. 
Criar uma experiência com-
pleta de compra de veículos 
online não é o maior desafio 
em uma sociedade que está 
acostumada a comprar 
quase tudo em portais de 
e-commerce.

"Um dos principais pontos 
consiste em reposicionar a 
rede de concessionárias 
de forma a retomar uma 
relação frutífera com os 
consumidores, levando em 
consideração seus diversos 
perfis, desejos e valores, e 
entendendo que este pro-
cesso não pode mais ser 
linear", conclui Bacellar 
(AI/KPMG). 

57% dos compradores de veículos utilizam as lojas online.
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