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O AZM Advogados está preocupado, assim como todo o mundo, com esse
cenário que nunca imaginávamos que iriamos presenciar. Apesar de toda
nossa preocupação, também estamos esperançosos que poderemos
atravessar, o mais rápido possível, esses obstáculos.
Em resposta ao COVID-19, foram adotadas algumas medidas necessárias
pelo Ministério da Saúde para redução de sua transmissão - o isolamento
social, como forma de possibilitar que o nosso sistema de saúde tenha mais
tempo para se estruturar e consiga atender todas as pessoas que venham a
ser acometidas por esse vírus.
Consequentemente, essas acertadas medidas acabaram afetando a
economia do nosso país, fazendo com que diversas empresas tenham
dificuldade de cumprir com suas obrigações trabalhistas, fiscais etc.
Como sabemos que durante e após esse período o fluxo de caixa será uma
das preocupações das empresas, apresentamos nesse material algumas
medidas que foram adotadas até o momento pelo Governo e que poderão
auxiliar.
Também aproveitamos para dividir algumas possíveis estratégias fiscais
para auxiliá-los nesse período.
Esperamos que todos os amigos, clientes e parceiros estejam bem e
tomando as devidas cautelas para podermos superar isso mais fortalecidos
e unidos do que nunca.
Contem conosco.
AZM Advogados
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Medidas Fiscais implementadas
pelo Governo

XAT

O Governo anunciou até o momento algumas medidas para tentar suavizar os
impactos econômicos nas empresas. Vejamos:
(1) Adiamento do prazo para pagamento dos tributos federais do Simples
Nacional (Resolução nº 152/2020 do Comitê Gestor)
Os tributos federais devidos no Simples Nacional relativos aos meses de março,
abril e junho de 2020 terão seu prazo de vencimento prorrogados,
respectivamente, para os meses de outubro, novembro e dezembro do mesmo
ano.
(2) Redução em 50% nas contribuições destinadas a terceiros (“Sistema S”)
– Medida Provisória ainda não publicada
Essa medida ajudará muitas empresas, principalmente aquelas que possuem uma
folha de salário (FOPAG) alta. Isso porque, a depender do FPAS de cada empresa,
esses valores podem chegar até a 5,8% do total da FOPAG.
Como será mencionado adiante, há atualmente discussão sobre a
constitucionalidade e ilegalidade dessas contribuições destinadas a terceiros.
Logo, para aquelas empresas que não avaliaram essa questão, pode ser uma boa
oportunidade para minimizar os impactos no caixa.
(3) Suspensão por três meses o prazo para empresas pagarem o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) – Medida Provisória 927/2020
O recolhimento das competências de março, abril e maio de 2020 poderá ser
realizado de forma parcelada, sem incidência de juros e multa. Contudo, as
empresas devem informar os valores devidos em suas declarações (Esocial) até o
dia 20 de junho.
O pagamento será realizado em até 6 parcelas mensais, com vencimento no 7º dia
de cada mês, a partir de julho de 2020.
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(4) Corte temporariamente até outubro de 2020 do IPI para bens produzidos
internamente ou importados, que sejam necessários ao combate do Covid-19
– Decreto n. 10.285/2020 e Resolução CAMEX n. 17/2020
(5) PGFN institui “Transação Extraordinária” para facilitar o pagamento de
débitos inscritos em dívida ativa - Portaria PGFN nº 7.820 de 2020
Trata-se de uma modalidade de “parcelamento” que, segundo informações do
próprio site da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), permite que a
entrada, referente a 1% do valor total do débito transacionado, seja parcelada em
até 3 meses — março, abril e maio. Após a entrada, o pagamento das demais
parcelas somente será retomado em junho de 2020, com um diferimento de 90
dias.
O pagamento do saldo do débito poderá ser para a pessoa jurídica dividido em até
81 meses. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, e pessoas
físicas o saldo poderá ser parcelado em até 97 meses.
(6) A PGFN suspenderá atos de cobrança – Portarias ME 103/2012;
A PGFN irá suspender, por até noventa dias: (a) os prazos de defesa dos
contribuintes nos processos administrativos de cobrança da dívida ativa da União;
(b) o encaminhamento de Certidões de Dívida Ativa para protesto extrajudicial; (c)
a instauração de novos procedimentos de cobrança e responsabilização de
contribuintes; (d) os procedimentos de rescisão de parcelamentos por
inadimplência.
(7) Algumas medidas que estão sendo adotadas por outros países
i. Romênia – postergação da data de pagamentos de impostos;
ii. Canadá – postergação da data de pagamento de impostos;
iii. Argentina – redução em 95% das contribuições previdenciárias devidas
pelas empresas;
iv. Itália – suspensão dos procedimentos de fiscalização;
v. Estados Unidos – postergação da data de pagamento de impostos federais;
Importante ressaltar que, pelo o que temos acompanhado até o momento, o
discurso do Governo Federal que dificilmente haverá a postergação e/ou
suspesão do pagamento dos tributos federais para as demais empresas.

azevedomaia.adv.br

TAX SAVING

#estamosjuntos

4

A justificativa para esse posicionamento parecer ser o receio de que isso
incentive a sociedade a postergar o cumprimento de suas obrigações.

Estratégias fiscais para auxiliar as
empresas perante esse cenário
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Para reforçar ou preservar o caixa, existem algumas medidas que podem ser
avaliadas pelas empresas para serem implementadas, tais como:
(1) Diferimento do prazo de pagamento dos tributos – artigo 1º da Portaria do
Ministério da Fazenda n. 12/2012
Ante a inércia do Governo sob a postergação do prazo para pagamento dos
tributos, com fundamento da Portaria do Ministério da Fazenda n. 12/2012, é
possível pleitear judicialmente a prorrogação das datas de vencimento de todos
tributos federais administrados pela Receita Federal do Brasil – RFB, devidos
pelos sujeitos passivos domiciliados nos municípios abrangidos por decreto
estadual que tenha reconhecido estado de calamidade pública, ficando
prorrogadas para o último dia útil do 3º (terceiro) mês subsequente.
Algumas empresas ingressaram com referida medida e obtiveram decisões
liminares favoráveis.
Assim, essa pode ser uma boa opção para aquelas empresas que não estão
operando com prejuízo e não são acumuladores de créditos impostos indiretos.
(2) Adoção de medidas para acelerar o recebimento de créditos e indébitos
tributários
Em âmbito federal, a Receita Federal do Brasil (RFB) possui o prazo máximo de 1
ano para se manifestar em qualquer pedido administrativo de restituição e
ressarcimento submetidos à sua análise. Porém, na maioria das vezes, devida a
falta de auditores e /ou analistas, a RFB não cumpre com esse prazo.
Nesse cenário, é possível às empresas ingressarem com medida judicial visando
acelerar a análise pagamento desses créditos federais. Além disso, para créditos
escriturais, após esse período de 1 ano as empresas passam a ter direito a
incidência da correção monetária sobre esses valores.
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(3) Avaliação das contingências tributárias ativas
Muitas empresas se costumam ajuizar demandas judiciais para obter segurança
jurídica sobre alguns temas tributários, sendo que algumas dessas ações
permitem que o crédito tributário reconhecido judicialmente seja objeto de
restituição e/ou compensação.
Com base na legislação tributária, é necessário que referida decisão seja
definitiva (transitada em julgado).
Todavia, a depender da maturidade da discussão do tema em âmbito judicial, há a
possibilidade de se avaliar formas de acelerar a utilização desse crédito tributário
para realização de compensação antes mesmo do trânsito em julgado da decisão
judicial.
(4) Verificação de despesas que garantem direito à crédito para fins de PIS e
COFINS
Apesar do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ter definido quais os critérios
(essencialidade e relevância) a serem considerados para definição das despesas
que podem ser consideradas como insumo para fins de aproveitamento de crédito
de PIS e COFINS, ainda paira certo subjetivismo sobre essa definição.
Portanto, para aquelas empresas que estão submetidas ao regime não cumulativo
de apuração dessas contribuições, é possível que haja despesas que estão
deixando de ser consideradas para fins de tomada de crédito.
(5) Compensação de créditos com débitos tributários
A legislação federal brasileira permite aos contribuintes que compensem os
débitos com créditos tributários de qualquer natureza, inclusive previdenciário.
Logo, é possível avaliar a existência de potenciais indébitos tributários passíveis
de compensação com os débitos correntes.
(6) Implementação de teses tributárias
Todos sabem que a carga tributária brasileira é uma das mais elevadas, sem falar
na sua complexidade. Essa complexidade faz com que as empresas sejam
compelidas, equivocadamente, pela União Federal, Estados e Municípios, ao
pagamento de tributos de forma indevida.
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Isso faz com que as empresas busquem se socorrer do Poder Judiciário para ter
reconhecido o seu direito ao não recolhimento desses valores e à
restituição/compensação dos valores pagos indevidamente, devidamente
atualizados pela Taxa Selic.
Esses projetos trazem um impacto de médio e longo prazo, porém há medidas
processuais que podem viabilizar a obtenção de um tax saving imediato.
Como exemplo, podemos citar algumas dessas matérias que vêm sendo
debatidas:
reconhecimento da inconstitucionalidade das contribuições
destinadas a terceiros;
limitação da base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros
a 20 salário mínimos;
exclusão do ICMS e ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS;
exclusão do ICMS e ISS da base de cálculo da contribuição
previdenciária incidente sobre a receita bruta (CPRB);
não tributação pela contribuiçãoprevidenciária de verbas
indenizatórias; etc.
Ressalta-se que a depender da avaliação de risco da matéria, é possível que as
empresas adotem uma estratégia de exercer o seu direito de aproveitamento do
crédito tributário diretamente na esfera administrativa. Essa estratégia traz um
impacto positivo e de curto prazo no caixa das empresas.
(7) Reorganizações societárias
Algumas empresas possuem registrado em sua contabilidade ágio decorrentes
de operações de compra e venda de empresas. Considerando que eventual
incorporação, cisão ou fusão são gatilhos para amortização desse ativo fiscal,
seria interessante para essas empresas avaliarem se não seria interessante
realizar essas operações nesse momento para aproveitar o cenário em que a
lucratividade possivelmente será menor.
Da mesma forma, também se mostra vantajoso para a venda de potenciais
ativos “non core” que estão gerando perda de caixa.
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(8) Realização de venda ou compra de precatórios
A RFB tem se posicionado pela impossibilidade de realização da restituição
administrativa dos créditos tributários reconhecidos por decisão judicial
transitada em julgado.
Independentemente da discussão a respeito da legalidade desse posicionamento,
essa restrição tornou inviável para algumas empresas que possuem
contingências fiscais ativas próximas ou já transitadas em julgado a realização
desse crédito. Isso porque as empresas possuem, em tese, apenas o prazo de 5
(cinco) anos para o seu aproveitamento e, por outro lado, não possuem débitos
tributários correntes suficientes para utilizar para o encontro de contas
(compensação).
Nesse cenário, é possível avaliar junto alguns bancos e fundos o interesse na
aquisição desses ativos.
De outra forma, para as empresas que possuem débitos fiscais inscritos em
dívida ativa, essa operação também pode se mostrar vantajosa, pois, geralmente,
esses créditos são adquiridos com deságio melhores do que aqueles descontos
que são concedidos nessas transações oferecidas pela PGFN.

Possíveis impactos
contábeis

De acordo com o Conselho Federal de Contabilidade (CFC), as empresas devem
ficar também atentas aos impactos contábeis, devendo utilizar as seguintes
normas técnicas para balizamento de sua abordagem:
(1) NBC TG 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis
Há suas situações que exigem divulgações adicionais para as companhias: uma
quando a empresa possuir risco de não continuidade de suas operações em um
futuro previsível e/ou quando houver incertezas quanto às estimativas contábeis
adotadas.
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(2) NBC TG 01 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos e NBC TG 46 –
Mensuração do Valor Justo
Os efeitos econômicos decorrentes dos esforços para conter a epidemia podem
influenciar os valores justo e recuperável de ativos. O teste de recuperabilidade é
requerido quando há indicativo de perda de valor do mesmo, exceto
para Goodwill (ágio por expectativa de rentabilidade futura) e ativos intangíveis
que são exigidos testes periódicos.
(3) NBC TG 48 – Instrumentos Financeiros
Em função dos impactos gerados no dia a dia das empresas, há um risco de não
recebimento de créditos, acarretando no aumento da estimativa de perda de
crédito esperada que deve ser, em algum momento e dependendo do caso
concreto, reconhecida. Outras situações relacionadas a instrumentos financeiros
também podem ocorrer como desvalorização de ações ou fundos mensurados a
valor justo.
Algumas situações adicionais são listadas a seguir: alteração na estimativa de
contrapartidas variáveis conforme NBC TG 47 – Receita de Contrato com Cliente,
alteração do valor realizável líquido de estoques, conforme NBC TG 16;
recuperabilidade de tributos diferidos conforme NBC TG 32 – Tributos sobre o
Lucro; valor residual e vida útil de ativos reconhecidos de acordo com NBC TG 27 –
Ativo Imobilizado e NBC TG 06 – Arrendamentos; além de estimativas de
provisões, conforme NBC TG 25 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos
Contingentes.
(4) NBC TG 24 – Evento Subsequente
Após a avaliação dos impactos, pode-se concluir que a maior parte das operações
que foram impactadas não foi uma consequência da epidemia, mas um resultado
das medidas para contê-la, porém se os impactos forem relevantes, deve-se
divulgar tais eventos e as estimativas de seu impacto financeiro ou uma
descrição qualitativa de suas situações operacionais subsequentes, a fim de
fornecer informações financeiras úteis para seus usuários principais.
A NBC TG 24 determina que os ajustes conhecidos em período subsequente,
demandam ajustes em demonstrações contábeis, quando a situação em pauta
estiver presente na data de levantamento das demonstrações (em 31 de
dezembro, para entidades que tem seu exercício social coincidindo com o ano
calendário), mas antes da aprovação e emissão dessas demonstrações.
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Eventos incorridos em datas subsequentes e conhecidos antes da emissão das
demonstrações, se relevantes, devem ser divulgados. Posteriormente, com a
passagem do tempo, eventos divulgados como subsequentes, devem,
dependendo do caso, ser registrados em demonstrações intermediárias ou anuais
posteriores.
Como acima mencionado, o ponto que deve ser observado sobre essa norma é a
data do conhecimento dos fatos geradores de incertezas e a data de
encerramento das demonstrações. Esse fator irá determinar se os efeitos serão
registrados, apenas divulgados em notas explicativas ou ambos.
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