
O que fazer com 
os tributos devidos

Em meio à crise, 
as empresas têm 
implementado planos 
de contingência de 
modo a preservar o 
seu caixa da melhor 
forma possível, por 
meio da redução 
e otimização de 
despesas, mormente 
as de natureza 
tributária

Nessa senda, em que 
pese o Governo ter 
editado medidas 

postergando o pagamento 
de alguns tributos, outros 
ainda são devidos (IRPJ, 
ICMS, ISS), razão pela qual 
algumas empresas, com 
problemas de caixa, têm 
buscado socorro do Poder 
Judiciário para conseguir 
suspende-los. Todavia, 
a jurisprudência1 tem se 
demonstrado desfavorável 
às empresas, inclusive 
o Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo2 sus-
pendeu todas as decisões 
liminares favoráveis aos 
contribuintes, tornando a 
medida inócua.

Surge, nesse contexto, a 
seguinte dúvida: quais se-
rão as consequências se as 
empresas não conseguirem 
pagar os tributos devidos? 
Pois, de fato, algumas não 
conseguirão quitar com 
débitos tributários exigíveis 
durante a crise e nos meses 
subsequentes, sobretudo a 
fim de priorizar a preser-
vação de caixa, em ordem 
de manter os empregos e 
fornecedores essenciais, ou 
seja, manter a sua capaci-
dade produtiva.

Em situação normal, a 
empresa eventualmente 
seria autuada pelo não pa-
gamento dos tributos, sen-
do os valores atualizados e 
acrescidos dos respectivos 
encargos legais (multas). 
E, posteriormente, caso a 
empresa não quitasse os 
débitos, os valores seriam 
inscritos em dívida ativa, o 
que inviabilizaria a emissão 
de certidão de regularidade 
fiscal. Além disso, o nome 
da empresa também seria 
inscrito no órgão de pro-
teção de crédito; por fim, 
seria ajuizada a respectiva 
execução fiscal, com todos 
os seus percalços, como os 
atos constritivos.

Entretanto, os adminis-
tradores não devem se 
prender às consequências 
de tempos normais, e sim 
às soluções competentes, 
para minimizar os efeitos 
negativos das dívidas tri-
butárias, especialmente 
nesse momento ímpar em 
que estamos vivendo.

Ao não pagar os tributos e 
esperar eventual autuação, 
a empresa sujeitar-se-á a 
todos os seus ônus, como 
mencionado anteriormen-
te. No entanto, como pri-
meira solução, ao invés de 
esperar uma eventual autu-
ação, a empresa pode, antes 
de qualquer procedimento 
de fiscalização, confessar os 
tributos devidos e pagá-los 
integralmente, acrescido 
dos juros de mora – baseado 
na taxa SELIC –, excluindo-
se as respectivas infrações 
(multas).

Tal instituto, denominado 

“denúncia espontânea”, é 
previsto no artigo 138 do 
Código Tributário Nacional 
e tem por escopo excluir 
a responsabilidade do su-
jeito passivo (contribuin-
te), ante a autodenúncia 
(confissão) dos débitos 
tributários devidos, em 
relação às infrações. Ou 
seja, a empresa que não 
conseguir quitar os débi-
tos tributários durante a 
crise pode confessá-los pos-
teriormente; entretanto, 
certas ponderações devem 
ser observadas antes de se 
utilizar do aludido instituto.

O sujeito passivo não 
deve declarar os débitos 
tributários – ressalta-se 
que diversas obrigações 
acessórias já estão sus-
pensas, o que corrobora 
com a situação –, pois o 
pagamento a destempo de 
débito tributário declarado 
não caracteriza denúncia 
espontânea (súmula 360 do 
STJ). Outra ponderação é 
que o sujeito passivo deve 
confessar – declarar os dé-
bitos e pagá-los – antes de 
qualquer procedimento de 
fiscalização. E, por fim, de-
ve-se ter cautela em relação 
a quais tributos não pagar 
– o instituto não se aplica 
a todos –, sob pena até de 
responder uma eventual 
ação penal, como nos casos 
do IRRF e, recentemente, 
do ICMS.

Além disso, é necessário 
que a empresa pague inte-
gralmente o débito à vista, 
o que muitas vezes, ainda 
que se recupere financeira-
mente, é uma medida invi-
ável. Assim, como segunda 
solução, a empresa pode 
optar em aderir a parcela-
mentos – sendo necessário 
analisar caso a caso –, seja 
ordinário ou extraordinário 
– que pode surgir com a 
crise. Embora, nesse caso, 
ainda subsista a multa 
(moratória e punitiva), os 
valores serão suspensos, 
isto é, não ensejarão todos 
os ônus (impossibilidade de 
emissão de certidão de re-
gularidade fiscal, inscrição 
em órgão de proteção de 
crédito e atos constritivos 
para cobrar a dívida) que 
devem ser evitados pela 
empresa para o seu regular 
funcionamento. 

Logo, a empresa deve 
analisar o cenário em que se 
encontra e adotar a melhor 
solução para o seu caso 
concreto, devendo sempre 
tomar os devidos cuidados, 
pois os institutos tanto 
da denúncia espontânea 
quanto do parcelamento 
requerem mais cuidados 
do que aparentam.

(*) É sócio fundador do FF 
Advogados, responsável pelas áreas 

de Direito Público e 
Direito contábil IFRS 

(edison.fernandes@fflaw.com.br)

(**) É advogado do FF Advogados, 
atua nas áreas de contencioso 

tributário e procedimento 
administrativo tributário 

(felipe.panelli@fflaw.com.br)

1 Em decisão recente, o Ministro 
Dias Toffoli ressaltou que: “[...] 
não cabe ao Poder Judiciário 
decidir quem deve ou não 
pagar impostos, ou mesmo 
quais políticas públicas devem 
ser adotadas, substituindo-
se aos gestores responsáveis 
pela condução dos destinos do 
Estado, neste momento.”
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Um estudo inédito da To-
luna, fornecedora líder de 
insights do consumidor sob 
demanda, identificou as prin-
cipais mudanças nos hábitos 
e comportamentos dos brasi-
leiros após a chegada do novo 
Coronavírus ao país e, a partir 
disso, quais serão as tendên-
cias na vida dessas pessoas 
quando o pico da pandemia 
tiver sido superado no país. 
Durante a quarentena novos 
hábitos foram adotados por 
boa parte da população, e 
alguns deles serão mantidos, 
de acordo com a pesquisa rea-
lizada entre 8 e 10 de maio com 
1.052 pessoas de todas as regiões do país. 

Os entrevistados afirmaram que preten-
dem manter hábitos como higienizar todas 
as coisas que entram em casa (59,5%), 
cozinhar (49,6%), fazer cursos online 
(43%) e ir ao mercado ou farmácia somen-
te quando for extremamente necessário 
(40,6%). Quando questionadas sobre ten-
dências pós-pandemia, 63,6% das pessoas 
acreditam que o trabalho remoto  irá se 
manter, a educação a distância (58%), 
busca por novos conhecimentos continua 
(57%), novos modelos de negócios para 
restaurantes (54,3%) e revisão de crenças 
e valores (49,6%).

“Desde fevereiro, antes do Brasil confir-
mar seus primeiros casos de Covid-19, a 
Toluna têm dedicado atenção e esforços 
para ouvir e entender todas os sentimen-
tos, necessidades e opiniões da população 
brasileira durante essa crise gravíssima. 
Pensando nisso, criamos algumas pesqui-
sas para identificar os principais pontos 
de atenção. Nesse novo estudo inédito, 
nosso principal propósito foi identificar 

ACADEMIAS CIEXPRESS LTDA
CNPJ 06.953.263/0001-00 - NIRE 35.219.393.621

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data e Local: 05/03/2019, às 16 horas, na sede da sociedade, compareceram a totalidade do capital social. Mesa:
Presidente: Gary Dácio Schulze, RG 4.384.374-8 SSP SP e CPF/MF 373.907.168-00. Secretário: Richard Lyon
Thorp Bilton. Ordem do Dia: Redução parcial do capital social, de R$ 10.329.200,00 para R$ 8.952.200,00 reduzin-
do no valor de R$ 1.377.000,00 em partes proporcionais de todos os sócios participantes, com finalidade de transfe-
rência dos recursos, nas condições de pessoas físicas, em ato continuo, efetuarem a mesma capitalização na empresa
Curitiba Empreendimentos Esportivos Ltda, inscrita no CNPJ 07.653.905/0001-00 e registrada na Junta Comercial do
Estado do Paraná 41205558082, com endereço na Rua Pedro Viriato Parigot de Souza, 600 - loja 401 - CEP 81200-100
em Curitiba-PR, na seguinte composição: sócio: Gary Dácio Schulze, %: 30,00%, quotas: 3.098.760, capital:
R$3.098.760,00, redução: R$413.100,00, novo capital: R$2.685.660,00; sócio: Richard Lyon Thorp Bilton, %:
10,00%, quotas: 1.032.920, capital: R$1.032.920,00, redução: R$137.700,00, novo capital: R$895.220,00;
sócio: Rafael José Hasson, %: 17,00%, quotas: 1.755.964, capital: R$1.755.964,00, redução: R$234.090,00,
novo capital: R$1.521.874,00; sócio: Luiz Fernando Almeida Barros, %: 6,00%, quotas: 619.752, capital:
R$619.752,00, redução: R$82.620,00, novo capital: R$537.132,00; sócio: Alberto Alves Marques Filho, %: 6,00%,
quotas: 619.752, capital: R$619.752,00, redução: R$82.620,00, novo capital: R$537.132,00; sócio: Gunnar
Ficker, %: 2,00%, quotas: 206.584, capital: R$206.584,00, redução: R$27.540,00, novo capital: R$179.044,00;
sócio: Rodrigo do Lago Rubin , %: 10,00%, quotas: 1.032.920, capital: R$1.032.920,00, redução: R$137.700,00,
novo capital: R$895.220,00; sócio: Richard Lati, %: 5,00%, quotas: 516.460, capital: R$516.460,00, redução:
R$68.850,00, novo capital: R$447.610,00; sócio: Daniel Adler , %: 4,00%, quotas: 413.168, capital:
R$413.168,00, redução: R$55.080,00, novo capital: R$358.088,00; sócio: Sophia Christensen Nisti, %: 10,00%,
quotas: 1.032.920, capital: R$1.032.920,00, redução: R$137.700,00, novo capital: R$895.220,00; totais, %:
100%, quotas: 10.329.200, capital: R$10.329.200,00, redução: R$1.377.000,00, novo capital: R$8.952.200,00.
Deliberações Tomadas Por Unanimidade: Pauta da Ordem do dia Aprovada integralmente e por Unaminidade de
votos. Encerramento: Formalidades legais. São Paulo, 05 de Março de 2019. Gary Dácio Schulze, Rafael José
Hasson, Richard Lyon Thorp Bilton, Rodrigo do Lago Rubin, Richard Lati, Luiz Fernando de Almeida Barros,
Alberto Alves Marques Filho, Gunnar Ficker, Daniel Adler, Sophia Christensen Nisti Assistida pelos genitores
Marcos Bessa Nisti e Ingrid Christensen de Paiva.

GTEL Grupo Técnico de Eletromecânica S/A
CNPJ/MF 47.144.548/0001-79

Retificação das Demonstrações Financeiras
Nas Demonstrações Financeiras publicado nos jornais, Diário Oficial do Estado de
São Paulo, página 25, e Jornal Empresas & Negócios, página 07, ambos na edição de
01/05/2020, no Quadro Balanços Patrimoniais, linha Passivo Circulante, coluna de
31/12/2019, onde se lê: 16.795.300, leia-se: 16.785.300.
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A importância das atualizações 
tributárias no mundo da TI

Karina Correa (*)

O universo de impostos 
e taxas destacados 
em bases jurídicas 

atualizadas diariamente e 
que envolvem benefícios, 
diferimentos e substituição 
tributária, impactam dire-
tamente os planejamentos 
tributários. A devida adequa-
ção e utilização da legislação 
para cada empresa não é uma 
tarefa fácil, não é mesmo?

Existem diversos tributos 
obrigatórios em nosso país, 
além, é claro, dos cálculos 
e entrega das obrigações 
acessórias; é extremamente 
necessário para qualquer 
empresa exercer um geren-
ciamento de seus gastos com 
tributos, evitando o paga-
mento excessivo e mantendo 
sempre os aspectos legais em 
ordem. Agora, imagine como 
ficam essas questões dentro 
da realidade das empresas, 
principalmente em relação 
aos ERPs (Sistemas Integra-
dos de Gestão Empresarial). 

Empresas de todos os por-
tes e segmentos utilizam-se 
de sistemas integrados, para 
facilitar o dia a dia e ter in-
formações gerenciáveis de 
uma maneira rápida e eficaz, 
e essa facilidade envolve a 
parametrização tributária. 
Para se ter uma ideia, uma 
pesquisa feita pelo IDG 
Research Services pontuou 
que aquelas empresas que 
adotaram um ERP  em suas 
operações podem chegar 

Sabemos que a complexibilidade tributária no Brasil dificulta a vida dos empreendedores
Faz parte da vida dos 

profissionais de parametri-
zação tributária dentro da TI 
acompanhar as alterações, 
planejar antecipadamente, 
assertivamente e com segu-
rança os retornos e impactos 
tributários nas empresas de 
qualquer porte.

Ressalto que o Compliance 
é fundamental para manter 
a saúde fiscal de uma cor-
poração em dia. Ao adotar 
um ERP e automatizar as 
atualizações tributárias, a 
empresa passa a mitigar 
possíveis riscos relacionados 
à tributação, que podem 
ocasionar autuações graves. 
O desconhecimento da legis-
lação é um ponto que pega de 
surpresa as empresas que re-
cebem multas e penalidades 
por descuidos que podem 
ser resolvidos facilmente por 
meio da tecnologia.

Um motor de cálculo 
consegue entregar regras 
fiscais atualizadas diaria-
mente, logo após os gover-
nos alterarem a legislação, 
otimizando a rotina corpo-
rativa e permitindo que as 
empresas possam prever 
e ajustar dados. Afinal, 
ninguém quer ser autuado 
por conta de um pequeno 
deslize e muito menos pa-
gar tributação maior por 
falta de conhecimento.

(*) - É Gerente de Projetos Integrador 
SAP na Systax, empresa 

de inteligência fiscal e única a 
organizar um acervo com mais de 20 

milhões de regras tributárias 
(www.systax.com.br).

a um crescimento de 35% 
ao ano, diferentemente de 
outras corporações que não 
utilizam esse tipo de sistema. 

A produtividade também 
foi avaliada como superior, 
tendo uma vantagem de 
10% a mais. Nesse sentido, 
pensando nas atualizações 
tributárias dentro do mundo 
de Tecnologia da Informa-
ção, ter todos os cenários 
de compras, consumos e 
vendas de uma empresa já 
parametrizada, e realizar 
suas atualizações de forma 
constante, também é um 
desafio. Aliás, pensando 
nos profissionais da área de 
TI, que são, na maioria das 
vezes, os responsáveis por 
essas parametrizações, esse 
ponto pode ser um grande 
empecilho. 

Entender sobre as variá-
veis tributárias, compreen-
der a legislação e ainda ter o 
conhecimento técnico-espe-
cífico no ERP são atributos 

cada vez mais requisitados. 
Vivemos em um momento 
de transformação profissio-
nal neste aspecto. Existem 
ERPs globais que atendem 
às principais dores de uma 
empresa, sendo divididos 
em módulos específicos. E 
para aprimorar tais módu-
los, existe a possibilidade 
da integração de um motor 
de cálculo de regras fiscais 
que automatiza todas as 
alterações tributárias que 
acontecem diariamente, de 
forma automática. 

Hoje, essa integração entre 
regras fiscais e ERP é capaz 
até mesmo de gerar uma 
predição nas corporações 
que lidam diretamente com 
tributos. Muitas vezes são 
necessárias ações de cus-
tomizações no sistema para 
atender particularidades tri-
butárias ou entregas de obri-
gações acessórias, podendo 
ser Federal, Estaduais ou 
Municipais.

O que será tendência na vida dos 
brasileiros após a quarentena?
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em gel (94,4%), máscara de 
tecido reutilizável (90%), sa-
bonete (70%) e desinfetante 
para ambientes (67,4%). 
Em um cenário em que tudo 
voltasse a funcionar normal-
mente mas ainda sem vacina 
e sem cura para a Covid-19, 
a maioria das pessoas afirma 
que não frequentaria shows 
(62,3%), cinema e teatros 
(62%), academias (57,5%), 
eventos esportivos (56%) e 
clubes (55,2%). 

No estudo, a maioria das 
pessoas (87%) se considera 
muito ou extremamente preo-

cupada com o surto do novo Coronavírus. 
Quando questionadas, 62% das pessoas se 
mostrou igualmente preocupada com os 
impactos da pandemia na saúde pública 
e na economia. 

Mais de 97% das pessoas afirmam 
praticar algum tipo de isolamento social, 
divididas entre isolamento total (55%) 
e parcial (42%). O isolamento parcial 
é justificado por pessoas que precisam 
sair para trabalhar (44%) e outras que 
precisam resolver coisas pontuais (54%), 
como ir ao supermercado.

Essa pesquisa foi realizada com 1.052 
pessoas das classes A, B e C, segundo 
critério de classificação de classes utili-
zado pela Abep – Associação Brasileira 
de Empresas de Pesquisa, onde pessoas 
da classe C2 tem renda média domici-
liar de R$ 4.500 por mês. Estudo feito 
com pessoas acima de 18 anos, todas as 
regiões brasileiras, com 3% de margem 
de erro e 95% de margem de confiança. 
Fonte e mais informações: (https://www.
tolunacorporate.com/).

os hábitos e comportamentos dos brasi-
leiros durante a quarentena e o que será 
tendência daqui pra frente”, explica Luca 
Bon, diretor-geral da Toluna para América 
Latina.

Em relação ao trabalho, 26% dos en-
trevistados afirmaram estar trabalhando 
de casa normalmente, alguns já estavam 
desempregados antes da pandemia 
(12,2%) e há quem esteja trabalhando no 
modelo home office com jornada reduzida 
(12%). Outros são autônomos e estão 
sem receber remuneração (10,6%), pois 
os serviços estão suspensos. O estudo 
mostrou o aumento no consumo de al-
guns alimentos específicos como o arroz 
(82%) e feijão (73%), frutas (82,6%), ovos 
(77,6%) e alimentos congelados (68%). 
Também houve um aumento em alguns 
medicamentos como a vitamina C (74%) 
e antigripais (64%).

95% das pessoas pesquisadas afirmaram 
ter comprado algum item específico para 
se proteger contra contaminação. Entre 
elas, os produtos mais citados foram de-
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