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Apresentação
 

Separamos
algumas medidas

tributárias que
podem ser

tomadas pelas
empresas para

aliviar os impactos
da crise causada

pela pandemia do
novo coronavírus.

Este material faz parte das
orientações criadas para
empresas por meio do Kit
Jurídico Covid-19,
desenvolvido pelo Rücker
Curi Advocacia e Consultoria
Jurídica.
 
Confira as perguntas e
respostas elaboradas por
nossos especialistas e como
os órgãos Federais,
Estaduais e Municipais estão
lidando com o aspecto
tributário.
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Força Maior
 

Como usar as normas legais que preveem
consequências para o estado de força maior,
reforçado pela declaração de calamidade
pública pelo Governo Federal, Governos
Estaduais e Municipais?

As empresas são contribuintes de impostos,
empregadoras, financiadoras de empréstimos, enfim,
responsáveis por inúmeras obrigações financeiras. 
 
O prejuízo causado pela Covid-19 encontra, sim, amparo
na Constituição Federal, Código Tributário Nacional,
Consolidação das Leis do Trabalho, Código Civil, e por aí
em diante.
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Aspectos
Tributários
 

É possível recolher tributos de acordo com a
capacidade financeira da empresa, desde o
início do isolamento social espontâneo ou
obrigatório?

Sim. As empresas podem realizar pagamentos parciais, de
acordo com o saldo de caixa de cada uma: pequena,
média ou grande, esteja ela no SIMPLES ou não. É
recomendável que seus registros contábeis estejam em
dia, de forma a serem capazes de, agora e posteriormente
(no período de prescrição e decadência de cada tributo),
comprovar que os pagamentos parciais decorreram
exclusivamente dos efeitos do isolamento provocado pela
Covid-19. 
 
Não é recomendável que os recolhimentos parciais
decorram de dificuldades anteriores com fluxo de caixa.
Isso, sim, pode gerar riscos elevados, dificuldade de defesa
posterior e até mesmo constituição de crime de
apropriação indébita quanto a alguns tributos (INSS, ICMS,
por exemplo).
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Aspectos
Tributários
 

É possível a empresa questionar e, até mesmo, não
recolher ou recolher parcialmente, juros compostos
e percentuais de multas decorrentes de atraso, ou
inadimplência parcial ou total de tributos? 

Sim. Sempre atentas a que tenha sido o isolamento
decorrente da Covid-19, o fato gerador da exigibilidade de
multas ou juros compostos sobre tributos não pagos ou
pagos parcialmente.

A forma mais segura de realizar essa comprovação são os
registros de termos de declaração e de atas notariais
perante os Cartórios de Registros de Títulos e
Documentos, mediante orientação jurídica e contábil
adequadas.
 
Vários cartórios estão prestando serviços online, sem a
necessidade de presença física para assinaturas. 

Como a empresa comprovará que a inadimplência
parcial ou total decorreu do isolamento causado
pela Covid-19?
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Há, atualmente, diversos aplicativos que permitem
assinaturas eletrônicas de contratos e, portanto, também
de documentos, de forma gratuita ou remunerada. Os
mesmos podem ser utilizados.

Outra forma de comprovar que a inadimplência ocorreu
por conta do contexto atual é a manutenção, na empresa,
do que o Rücker Curi batizou de “Kit Jurídico Covid-19”.
 
Trata-se do kit no qual as empresas manterão,
internamente, os registros de tudo o que demonstra qual
será a situação da organização, se o tributo for quitado
neste momento. Ele deve ser atualizado semanalmente,
ou , pelo menos, mês a mês, a cada inadimplência
decorrente da Covid-19. Nele devem constar:

Kit Jurídico Covid-19
para empresas
 

Todos os links de internet, reportagens de fonte confiável, e-mails ,
WhatsApp e mensagens recebidas;

Prints de sistemas contábeis oficiais, declarações contábeis, registros de
fluxos de caixa, extratos de todas as contas bancárias ou perante
fintechs que a empresa utilize, contratos, notificações recebidas e
enviadas, que se refiram aos problemas vivenciados devido à Covid-19;

Se possível, é nele que também deve ser anexada a ata notarial e o
termo de declaração registrados em Cartório.
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Esse “Kit Jurídico Covid-19” servirá de base para a defesa
administrativa e/ou judicial futura, em caso de tentativa do
Fisco de impor penalidades, inscrever débitos em dívida
ativa, negar certidões negativas de débitos ou mover
execuções fiscais.
 
São exatamente esses documentos e provas que
recomendamos constarem nas atas notariais e termos de
declaração registrados.
 
A extrema importância disso reside em que essas
obrigações cumpridas parcialmente ou descumpridas
geram a possibilidade de o Fisco tomar atitudes em longo
prazo – anos, de acordo com prescrição e decadência.
 
 
> Por quanto tempo a empresa deve guardar esses
documentos e evidências?
 
Embora, atualmente seja evidente a ocorrência dos
problemas citados, no futuro, após anos, a memória dos
julgadores administrativos ou judiciais não estará tão
conectada aos detalhes. E serão justamente os detalhes
os divisores de água, entre os que merecem os benefícios
da proteção legislativa contra a “força maior” daqueles que
somente se aproveitaram do momento para recuperar a
empresa de problemas anteriores.
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Cada tributo tem seu prazo de prescrição, que gira em
torno de 5 a 10 anos, havendo debates jurídicos que se
estendem para 15 anos. Além disso, há a prescrição de
obrigações comerciais, cíveis e de consumidor que podem
chegar a 20 anos.
 
Assim, recomendamos que esse arquivo esteja seguro o
suficiente para permanecer na empresa por longo tempo.
 
 
> E o pagamento de parcelamento de tributos
anteriormente realizado?
 
O raciocínio é o mesmo: registrar que a dificuldade
decorre exclusivamente do isolamento causado pelo
enfrentamento à Covid-19. 
 
Por isso, é importante manter o “Kit Jurídico Covid-19”
atualizado e arquivado e pagar os tributos de acordo com
a possibilidade de fluxo de caixa.
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Das certidões negativas de débitos tributário;

De dívida ativa estadual;

Das certidões positivas com efeitos de negativa de
regularidade de débitos tributários;

De dívida ativa estadual validadas em 27 de março de
2020.

> Foi editada norma permitindo atraso no
pagamento de tributos? 
 
O Governo do Paraná publicou, em 27 de março, o
Decreto 4385/20, no qual, dentre outras previsões,
autorizou a Procuradoria Geral do Estado (PGE) a
suspender, pelo prazo de 90 dias, apresentação de
protesto de certidões de dívida ativa do Estado e o
ajuizamento de execuções fiscais.
 
Também prorrogou, por 90 dias, as validades: 
 

 

 

 

Posição do Estado
sobre os tributos
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Em 31/3/2020, a Secretaria da Fazenda divulgou que
autorizou a prorrogação por 90 dias dos prazos para
pagamento do ICMS devido por estabelecimentos
optantes do Simples Nacional, mas apurado e
declarado fora de seu regime tributário.

Não houve alterações oficiais até este momento, mas o
Paraná também encaminhou ofício ao Comitê Gestor
do Simples Nacional (CGSN) solicitando a prorrogação
do prazo de vencimento do ICMS para seis meses para
as empresas enquadradas no Simples Nacional. Essa
deliberação é federal.

Isso significa, de forma prática, que a empresa que não 
mantiver em dia o pagamento total de tributos estaduais
ou parcelamentos não será prejudicada com novas
execuções fiscais, protesto de certidões de dívida ativa e,
ainda, terão suas certidões negativas de débito (válido
também para positiva com efeito de negativa) com
validade prorrogada por 90 dias.
 
Se antes dos 90 dias cessar o estado de emergência
decorrente da Covid-19, o decreto perderá sua vigência e
as empresas deverão rever suas estratégias mediante
orientação jurídica e contábil imediata. Diversos Estados
da Federação editaram decretos similares.
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Foi retirada a água mineral, do regime de Substituição
Tributária (ST) (Decreto 4.390/2020, assinado em 30/3).
Cada empresa envolvida na cadeia ficará encarregada
do recolhimento de sua parte do imposto quando
realizar a venda, o que poderá gerar queda nos preços,
desoneração do fluxo de caixa das empresas;

Foi concedida prorrogação da validade das certidões
negativas de débitos tributários e de dívida ativa e das
certidões positivas com efeitos de negativa de
regularidade de débitos tributários e de dívida ativa;

Até este momento, não houve medidas que impactem
no ICMS de outras empresas que não estejam no
regime SIMPLES nem no IPVA e ITCMD.
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Ficam renovados automaticamente, pelo período de
duração da Situação de Emergência em Saúde Pública,
os alvarás de construção, reforma, ampliação e
demolição. (Decreto 452, de 23/3/2020);

Revalidadas as licenças e autorizações com prazo de
validade vencido, pelo período de duração da Situação
de Emergência em Saúde Pública, referentes a
publicidade, food truck, tapumes, vendedor ambulante,
mesas e cadeiras em logradouros. (Decreto 452, de
23/3/2020);

Revalidados os prazos vencidos, os pareceres emitidos
pelo Conselho Municipal de Urbanismo e pela Câmara
Técnica do Patrimônio Cultural Edificado e Paisagem
Urbana, vendidos há menos de um ano, pelo período
da Situação de Emergência em Saúde Pública. (Decreto
452, de 23/3/2020);

> Para o Município de Curitiba, foram editadas
normas prevendo que:
 

 

 

 
 

Posição do Município
sobre os tributos
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Prorrogados, pelo período da Situação de Emergência
em Saúde Pública, os prazos de notificações, autos de
infração e para protocolo de defesa prévia e de
recursos administrativos, decorrentes de ações de
fiscalização. (Decreto 452, de 23/3/2020);

Suspensos os prazos para prática de atos processuais,
no âmbito da Secretaria Municipal de Finanças,
inclusive da Junta de Julgamento Tributário, de 20/3 a
12/4/2020. (Decreto 471 de 26/3/2020);

Suspensos os prazos para prática de atos processuais,
no âmbito da Procuradoria Geral do Município, inclusive
Comissão de Sindicância, Comissão de Processo
Administrativo Disciplinar e Conselho de Contribuintes
de 23/3 a 12/4/2020. (Decreto 471 de 26/3/2020)

 

 

 
 A norma é clara ao alertar que “a suspensão de prazos prevista neste artigo

não se aplica ao pagamento de tributos, taxas, bem como outros débitos
municipais inscritos ou não em dívida ativa” (art. 2º, parágrafo 1º. Decreto
471 de 26/3/2020) ). Importante ressaltar que a Prefeitura/Município não
tem competência legislativa para afastar a aplicação dos efeitos jurídicos da
força maior, previstos em Lei Federal. 
 
Assim, ainda que o Decreto Municipal tenha contido referida ressalva, ainda
se aplicam as orientações até aqui apresentadas, mediante a manutenção
do “Kit Jurídico Covid-19” que demonstre qual será a situação da empresa, se
o tributo for quitado, atualizando-se o material mês a mês, a cada
inadimplência.
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Fica prorrogada por 90 dias a validade das certidões
negativas de tributos e outros débitos municipais e
certidões positivas com efeito de negativas. (Decreto
471 de 26/3/2020);

 
Outras normas referentes a Curitiba e a outros Municípios
podem ser localizadas em curto prazo, mediante
solicitação.
 
 

Posição do Governo
Federal sobre os
tributos
 

Não correm prazos processuais em desfavor dos
acusados e entes privados processados em processos
administrativos enquanto perdurar o estado de
calamidade pública (Medida Provisória 928 de
23/3/2020, art. 6º -c);

Em termos federais, já há normas que dão algum fôlego
para as empresas:
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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. O recolhimento destes poderá
ser realizado de forma parcelada, sem incidência de
atualização, da multa e dos encargos previstos em lei.
Poderá ser quitado em até 6 parcelas mensais. Para
usufruir desse benefício, a empresa deverá cumprir
requisitos previstos na norma, como declarar as
informações até 20/6/2020 e outros. A lei prevê, ainda,
a solução caso haja rescisão do contrato de trabalho
neste período. Os prazos dos certificados de
regularidade emitidos anteriormente a 22/3/2020 serão
prorrogados por 90 dias. (Medida Provisória 927 de
22/3/2020);

O prazo de validade da certidão expedida
conjuntamente pela Secretaria Especial da Receita
Federal e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
do Ministério da Economia, referente a tributos federais
e à dívida ativa da União por elas administrados, será
de até 180 dias, contados da data da emissão da
certidão, prorrogável, excepcionalmente, em caso de
calamidade pública, pelo prazo determinado em
conjunto dos referidos órgãos. (Medida Provisória 927
de 22/3/2020);
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Redução a zero das alíquotas do IPI (Imposto sobre
Produtos Industrializados) sobre produtos listados na
norma, dentre eles: álcool 70%, desinfetantes
específicos, gel antisséptico, clip nasal, óculos de
segurança, viseira de segurança, aparelhos de controle
de saturação da hemoglobina pelo oxigênio, máscaras
de proteção, etc. (Decreto 10.285 de 20/3/2020);

 
> Mesmo não havendo norma editada em tempo de
COVID-19 acerca de inadimplência de tributos, pode-
se dizer que há legislação que permita à empresa
adotar esta estratégia?
 
Sim. Conforme até aqui informado, enquanto não houver
legislação tratando da suspensão de exigibilidade parcial
ou total de tributos, os cuidados aqui orientados devem
ser tomados para que a empresa possa assumir o risco de
inadimplir.
 
> Se a empresa obteve do Governo algum auxílio
para pagamento de folha de salário, essas
orientações acerca dos tributos ainda são válidas?
 
Caso financiamentos e demais pacotes governamentais
permitam que o fluxo de caixa melhore, já que não será
esgotado com o pagamento da folha de salário, os tributos
e parcelamentos a vencer após o recebimento dos
empréstimos e/ou benefícios devem ser mantidos em dia.
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Repetimos novamente que, mesmo nesse caso, deve ser
mantida a atualização do “Kit Jurídico Covid-19” da
empresa  para garantir a existência de subsídios para
defesa e medidas judiciais que se fizerem necessárias e
para a aplicação da base legal relativa ao estado de força
maior em cada caso.
 
Se, mesmo com a obtenção dos financiamentos facilitados
provenientes dos pacotes governamentais, o fluxo de
caixa não for suficiente, a empresa precisará manter a
estratégia de pagamento parcial dos tributos.
 
> E como tratar os lucros da empresa diante dessa
situação?
Não se considera seguro reservar valores, no fluxo de
caixa, para pagamento de lucros e dividendos, em um
cenário no qual a empresa inadimple tributos. Esse tipo de
estratégia pode fragilizar a defesa administrativa e judicial
futura.
 
> Remuneração de altos executivos: o que fazer?
Algumas empresas estão, inclusive, celebrando acordos
com seus executivos, nos quais estes reduzem suas
remunerações, embora mantida a carga horária, uma vez
que os valores a eles devidos costumam ser muito altos
nas grandes corporações e ficam mantidos os
pagamentos dos salários dos funcionários que dependem
do pagamento mensal para seu sustento básico. Esse tipo
de negociação reforça imensamente  o “Kit Jurídico Covid-
19” da empresa.
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Esta é uma seleção do Kit
Jurídico Covid-19
desenvolvido pelo escritório
Rücker Curi Advocacia
Jurídica para auxiliar
empresários a reduzir os
impactos causados pela
crise gerada durante o
enfrentamento da Covid-19.
 
Ficou com dúvidas? Estamos
à disposição para esclarecer.
 
 



IZABELA RÜCKER CURI BERTONCELLO
Sócia-fundadora
izabela@curi.adv.br
(41) 9 9611-9611
 
 
 
 
 
 

São Paulo
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Bela Vista, São Paulo - SP
(11) 3509-9000
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