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Quem sou eu?

Elisabeth Bronzeri
Advogada, pós graduada em Direito Tributário e MBA em Supply Chain e Logística Integrada, com
experiência destacada há mais de 25 anos em Consultoria Tributária.

Realizei parte importante da carreira em firmas brasileiras de Auditoria e Consultoria (Big Four).
Fui sócia responsável pela área Tributária em firma de auditoria brasileira. Sócia da Bronzeri
Consultoria. Diretora responsável pelo Núcleo Tributário da Abracerva.

Especialista nas regras tributárias aplicáveis ao segmento cervejeiro. Artigos publicados em
várias mídias cervejeiras.

Coautora da obra “Direito para o Mercado da Cerveja” / André Graziani de Souza Mello Lopes,
Cristiano Távora Martins Lopes, Elisabeth Bronzeri, Vinícius Verde Borges; Curitiba, PR; Editora
Krater, 2020.
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Formação do Passivo

Inadimplência 
com o FISCO

Lockdow

Queda nas 
vendas

Perda de 
estoque

Inadimplência 

Dívida com 
fornecedor

Despesas fixas

Alta carga 
tributária

Falta de 
crédito



Impactos

Negativa de Certidão de regularidade fiscal

Inscrição no CADIN

Inscrição no SERASA

Exclusão do SIMPLES NACIONAL

Arrolamento de bens

Ação cautelar fiscal

Regime Diferenciado de Tributação

Meios 
coercitivos



Impactos

Negativa de Certidão de regularidade fiscal

❑ Financiamento em bancos públicos = menores taxas (BNDES / FINAME / Caixa Econômica / Banco 
do Brasil)

❑ Classificação de riscos pelos bancos privados (mesmo com boa performance financeira):
▪ Financiamentos;
▪ Taxa de máquina de cartão de crédito;
▪ Taxas bancárias;
▪ Gerente no atendimento da conta;

❑ Cadastro de fornecedores:
▪ Venda e Compra

❑ SP – Rating: “Programa Nos Conformes”

❑ Participação em licitações



Impactos

Inscrição no CADIN

❑ CADIN – Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal
• Banco de dados que registra dados de pessoas físicas e jurídicas
• Dívida tributária, após 75 dias de comunicação ao contribuinte poderá ser inscrita no CADIN
• Receita Federal (dívidas não inscritas) / PGFN (dívidas inscritas)

❑ Estados, Distrito Federal e Municípios podem instituir seus próprios cadastros (CADIN);

❑ Consequências:
• Impossibilidade de operações de crédito que envolvam a utilização de recursos públicos;
• Celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos que envolvam recursos públicos.
• Concessão de incentivos fiscais

❑ Órgãos de classe – dívidas não tributárias



Impactos

Inscrição no SERASA

❑ Certidão de Dívida Ativa – título sujeito à protesto;

❑ Consequência do protesto: inclusão do nome do devedor nos serviços de proteção ao crédito 

(SERASA / SPC);

❑ STF concluiu pela legalidade do procedimento;

❑ Desde 2018 – Lei nº 13.606/2018: possibilidade de encaminhamento direto das informações dos 

devedores ao serviço de proteção ao crédito, sem necessidade de protesto.

❑ Redução dos custos do FISCO em cobrança da dívida ativa – já que as custas do protesto devem 

ser pagas pelo credor, com ressarcimento somente por ocasião do pagamento do débito.



Impactos

Exclusão do SIMPLES NACIONAL

3

❑Análise anual pela Receita para verificação de pendências

❑Pendências identificadas: notificação ao devedor

❑Exclusão automática em 31 de janeiro

❑Opção indeferida por dívidas (exceto parcelamentos em andamento)



Impactos

Arrolamento de bens

❑ Soma dos débitos exceder 30% do patrimônio do contribuinte e simultaneamente R$

2.000.000,00 (dois milhões de reais)

❑ Arrolados bens e direitos suficientes para satisfação do montante do débito

❑ Bens e direitos registrados em nome do contribuinte, mesmo que não declarados à RFB ou

escriturados na contabilidade;



Impactos

Ação cautelar fiscal

❑ Ação para o FISCO pleitear a indisponibilidade dos bens do contribuinte até o respectivo valor do

débito;

❑ Visa garantir a execução fiscal – pode ser requerida antes ou no curso da execução fiscal;

❑ Situações onde o comportamento do contribuinte demonstrem o propósito de não quitação dos

débitos;

❑ Se existirem condições, pode ser efetivado o arrolamento de bens (30% do patrimônio + R$

2.000.000,00)



Impactos

Regime Diferenciado de Tributação

❑ Tributação diferenciada para evitar desequilíbrios da concorrência e combater sonegação;

❑ Artigo 146-A da CF:

Art. 146-A. Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo

de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência de a União, por lei,

estabelecer normas de igual objetivo.



Impactos

Regime Diferenciado de Tributação

❑ Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor apresentou Projeto de Lei do

Senado (PLS) 284/2017 para regulamentar o artigo 146-A da CF, com objetivo principal combater fraudes

nos setores de combustíveis, cigarros e bebidas.

❑ Em tramitação – parada desde 2019

❑ Fevereiro de 2021 – último andamento para redistribuição (Relator não mais pertence à Comissão)

❑ Dentre outras, a Proposta apresenta:

▪ Fiscalização ininterrupta no estabelecimento;

▪ Controle especial de recolhimento do tributo, informações econômicas, patrimoniais e financeiras;

▪ Instalação de equipamentos de controle de produção;

▪ Adoção de alíquota específica por unidade de medida;

▪ Regime de estimativa; etc.



Cenários

Débito não inscrito

•Revisão 
Procedimentos

•Pagamento

•Parcelamento

Débito inscrito

•Impugnação

•Pagamento

•Parcelamento



Cenários

Revisão Tributária

Levantamento de Crédito

Débitos 
não 

inscritos

Pagamento

Parcelamento

Impugnação Débitos 
inscritos

Débitos 
Inscritos e não 

inscritos



Pagamento em atraso

Tributos Federais (Incluíndo o Simples Nacional)

• Multa de mora = 0,33% ao dia, limitada ao máximo de 20%

• Juros de Mora = Selic acumulada até o mês anterior ao 
pagamento + 1% 

ICMS (de acordo com cada UF)

• Multa de mora = Algumas UFs: variável em função da 
quantidade de dias em atraso: 2% até 30 dias / 5% de 30 a 
60 dias / 10% após 30 dias / 20% quando inscrito na DA / 
Outras UFs: 0,33% ao dia limitada a 20%

• Juros de Mora = Normalmente mesma regra Federal

Débitos 
não 

inscritos



Dívida Ativa

Dívida Ativa

❑ Conjunto de débitos junto à Fazenda Pública: Federal, Estadual e Municipal.

❑ Inscrito junto à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), Estadual (PGE) ou Municipal

(PFM);

❑ A cobrança é efetuada através do Processo Administrativo de Execução Fiscal e posteriormente,

judicialmente.

❑ Pode ser parcelada junto às Procuradorias responsáveis.



PARCELAMENTOS

Débitos não inscritos DA

• Federais (Simples Nacional)

•Estaduais (inclui o ICMS-ST)

Débitos inscritos DA

• Federais (Simples Nacional) 

• Estaduais (inclui o ICMS-ST)



PARCELAMENTOS

Débitos não inscritos DA

• SIMPLES NACIONAL

❑ Parcelados em até 60 parcelas (IN 1508/2014)

▪ Não pode haver parcelamento em andamento
▪ Neste caso, deve haver desistência de parcelamento anterior para migração do remanescente
▪ 1ª parcela deve corresponder a 10% da dívida ou 20% em caso de consolidação de

parcelamento anterior
▪ Redução da multa em 40% se solicitado em até 30 dias contados da notificação do

lançamento do débito;
▪ Redução da multa em 20% se solicitado em até 30 dias da decisão administrativa de 1ª

Instância (Execução Fiscal)
▪ Parcela mínima de R$ 300,00
▪ Rescisão pela falta de pagamento de 3 (três) parcelas consecutivas ou não



PARCELAMENTOS

Débitos não inscritos DA
•Presumido ou Real

❑ Parcelados em até 60 parcelas (IN 1891/2019) – Parcelamento Ordinário

▪ Acrescenta-se sobre a dívida consolidada, multa de mora de 20%
▪ Redução da multa em 40% se solicitado em até 30 dias contados da notificação do

lançamento do débito;
▪ Redução da multa em 20% se solicitado em até 30 dias da decisão administrativa de 1ª

Instância (Execução Fiscal)
▪ Parcela mínima de R$ 500,00
▪ Rescisão pela falta de pagamento de 3 (três) parcelas consecutivas ou não;
▪ Débito automático em c/c
▪ Reparcelamento: condicionado ao recolhimento da 1ª prestação em valor correspondente:

a) a 10% do total dos débitos consolidados, caso haja débito com histórico de parcelamento anterior; ou
b) a 20% do total dos débitos consolidados, caso haja débito com histórico de reparcelamento anterior.



PARCELAMENTOS

Débitos não inscritos DA

•Estaduais (inclui o ICMS-ST)

❑ De acordo com as regras de cada Secretaria de Fazenda

❑ Algumas não possibilitam o parcelamento de ICMS-ST

❑ Nem sempre há Programas Específicos de parcelamento em andamento



PARCELAMENTOS

•Normalmente as Ufs não parcelam o ICMS-ST

❑ Obter inscrição como Substituto Tributário na UF de destino

❑ Maior prazo para pagamento (até o dia 5, dia 10 do mês subsequente)

❑ Solicitar ao destinatário que antecipe o pagamento do ICMS-ST para prazo inferior ao

pagamento;

ICMS - ST



PARCELAMENTOS

❑Existem vários Acordos de Transação no âmbito da PGFN

❑Programa de Retomada Fiscal

❑Contencioso Tributário de Pequeno Valor

❑Prazo de 5 anos para inscrição na DA

Débitos inscritos DA

• Federais (incluindo o Simples Nacional) 



PARCELAMENTOS

❑Mensuração da capacidade econômica da ME:

• Valores registrados em NFs

• Informações declaradas no eSocial

• Informações declaradas no PGDAS

Débitos inscritos DA

• Simples Nacional - PORTARIA PGFN Nº 18731, DE 06 DE AGOSTO DE 2020



PARCELAMENTOS

• Entrada equivalente a 0,334% do valor consolidado em 12 parcelas;

• Saldo remanescente com redução de até 100% de juros e multas em até 133 
parcelas mensais e consecutivas

• Cada parcela entre 1% da receita bruta do  mês anterior e o valor correspondente 
à divisão do valor consolidado pela quantidade de parcelas solicitadas.

• Desistência de outro parcelamento em curso

Débitos inscritos DA

❑Simples Nacional - PORTARIA PGFN Nº 18731, DE 06 DE AGOSTO DE 2020



PARCELAMENTOS

• Sem limite de valor

• Todos os devedores podem aderir
• Entrada de 1% em 3 parcelas + 81 ou 142 parcelas adicionais
❑Mensuração da capacidade econômica:
• Valores registrados em NFs
• Informações declaradas ECF
• Informações declaradas na GFIP
• ETC

Débitos inscritos DA

❑Transação Extraordinária COVID PORTARIA PGFN Nº 9924/2020



PARCELAMENTOS

• Débitos de até R$ 150 milhões

• Devedores impactados pela pandemia

• Entrada de 4% em 12 parcelas + 72 ou 133 parcelas adicionais, com descontos 
(até 50 ou 70%)

❑Mensuração da capacidade econômica da ME:

• Valores registrados em NFs

• Informações declaradas no ECF

• Informações declaradas na GFIP

• Etc

Débitos inscritos DA

❑Transação Excepcional COVID-19 PORTARIA PGFN Nº 14402/2020



Futuro

PERT

• Programa Especial 
de Regularização 
Tributária

• Dívidas até nov de 
2017

• Sem previsão

REFIS

• PGFN afirma que 
não será publicado 
novo REFIS

• Por este motivo, 
instituiu o Programa 
de Retomada Fiscal

• Talvez novo REFIS? 



Análises

Regime de 
Tributação

Dívida inscrita 
ou não

Rever 
Procedimentos 

Fiscais

Modalidades 
de 

Parcelamentos

Dívida Inscrita

• Acordo de 
Parcelamento

Dívida NÃO 
Inscrita

• Acordo de 
Parcelamento 
Ordinário 

Financiamento

• Análise das taxas 
de juros

• Comparativo com 
os descontos 
para pagamento 
a vista

• Ou parcelamento



Análises

OBRIGADA!!

ebronzeri@hotmail.com
(11) 99153.8550

mailto:ebronzeri@hotmail.com

