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O ano de 2020 apresentou uma realidade dura para a economia brasileira, impondo
diculdades nunca enfrentadas e que superaram as expectativas do mais pessimista
dos analistas, seja qual for a sua orientação político-econômica.
Apesar do corte de despesas ser o mantra das empresas enquanto tentam sobreviver à
crise, o cenário exige cada vez mais criatividade por parte dos principais atores do
meio corporativo. Em um cenário extremamente difícil, a ampliação de receitas
certamente será o diferencial que dará maior fôlego e competitividade frente ao
mercado.
Como sabemos, o panorama tributário brasileiro é composto por um emaranhado de
leis que por vezes são conitantes entre si, mas que em suas contradições também
oferece oportunidades para recuperação de créditos que sequer foram identicados
pelos contribuintes.
A título de exemplo, em 2017 foi julgado o Recurso Extraordinário de nº 574.706/PR
pelo Supremo Tribunal Federal – STF, xando o Tema 69 de repercussão geral, que
concluiu que o ICMS não integra a base de cálculo das contribuições ao PIS e à Cons,
abrindo o caminho para que os contribuintes possam pleitear a restituição dos
valores eventualmente pagos a maior, pelos seguintes fundamentos.
Ao serem editadas as leis 10.637/2002 e 10.833/2003, foi instituído o formato de
recolhimento das contribuições para nanciar os Programas de Integração Social (PIS)
e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), além do Financiamento da
Seguridade Social (Cons), consagrando que seriam contribuintes as pessoas
jurídicas de direito privado em geral, com exceção das microempresas e empresas de
pequeno porte submetidas ao Simples Nacional.
Além disso, a partir da edição das referidas leis também foi estabelecido que a base de
cálculo das contribuições ao PIS e a COFINS deve ser o total das receitas auferidas
pelas empresas no desenvolvimento das suas atividades operacionais.
E é aí que reside a controvérsia. Anal, ao vender determinado bem ou prestar serviço
de transporte interestadual, intermunicipal ou de comunicação, está embutido no
preço nal pago pelo consumidor o ICMS, tributo que incide sobre tais atividades
econômicas.
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Ou seja, em um produto vendido a R$ 1.000,00 (mil reais), por exemplo, o valor total
da venda não será integralmente contabilizado como receita. Isto porque, daquele
montante recebido um determinado percentual – 18% (dezoito por cento), no caso da
Bahia – se refere ao ICMS que será recolhido ao Estado.
Ocorre que, para ns de recolhimento das contribuições de PIS/COFINS, o sco
jamais fez qualquer distinção entre o que é receita propriamente dita e o que seria
ICMS. Utilizando o exemplo acima, as contribuições de PIS/COFINS são calculadas
sobre o valor integral que ingressa no caixa da empresa, sem que seja destacado o
quanto devido a título de tributo.
O efeito prático disso é que o sco não apenas tributa a receita, mas também a
despesa tributária, decorrente do recolhimento do ICMS, em conito ao previsto na
legislação, visto que se apura tributo sobre tributo, o que não se admite.
As palavras da Ministra Carmen Lúcia, relatora no julgamento do Tema 69, resumem
bem o entendimento xado pelo STF:
“A arrecadação do ICMS não se enquadra entre as fontes de nanciamento da
seguridade social previstas nas Constituição, pois não representa faturamento ou
receita, representando apenas ingresso de caixa ou trânsito contábil a ser totalmente
repassado ao sco estadual.”

Em suma, trata-se de decisão relevante e de alcance nacional, haja vista que os
contribuintes que vinham sendo cobrados pelo tributo, além do previsto na legislação,
poderão pleitear a restituição dos valores pagos em excesso, de modo que passa a ser
uma oportunidade a ser atacada pelas empresas.
Mesmo após a xação do Tema 69, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
apresentou pedido de modulação para limitação do alcance dos efeitos da decisão,
sob o argumento de que o impacto nanceiro da restituição de todo este montante
pela Fazenda Nacional prejudicaria as contas públicas, mas ainda não houve
julgamento deste requerimento formulado em sede de Embargos de Declaração.
Ainda assim, a tendência é que não haja demora na denição sobre a modulação,
visto que a sessão inicialmente agendada para 01/04/2020 somente foi desmarcada
por ocasião da pandemia da COVID-19.
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Diante de tudo isso, certo é que o pedido da PGFN dicilmente modicará o
entendimento do Tribunal. Mesmo que haja modulação da decisão, o Tema 69 foi
rmado sobre bases sólidas e a limitação dos efeitos prejudicaria, em essência,
aqueles que ainda não requereram a restituição, de modo que a propositura de ações
judiciais pelos contribuintes aptos a pleiteá-la seria medida de baixo risco, mas que
lhes garantiria uma chance legítima de obter os créditos aos quais têm direito.
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