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TRIBUTAÇÃO NA TEORIA E NO PAPEL

A greve dos caminhoneiros, ocorrida em 

maio último, trouxe para o noticiário não 

apenas o caos e a tensão instaurados 

durante aqueles dias, em que cidadãos brasi-

leiros se enfileiraram nos postos de gasolina e 

supermercados procurando estocar combustível 

e mantimentos para enfrentar as incertezas do 

que estaria por vir, mas também discussões rele-

vantíssimas sobre o funcionamento e o financia-

mento do Estado Brasileiro.

Como se viu, em meio aos debates sobre política 

de preços da Petrobrás e intervenção do Estado na 

economia, a variável tributária esteve sempre pre-

sente, atingindo diretamente inclusive o setor de 

papel e celulose.  É do que tratamos nesta coluna.

Redução de tributos e subvenção
Por um lado, o setor de transportes foi benefi-

ciado com a redução a zero da Contribuição de 

Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) sobre 

óleo diesel, mediante o Decreto n.º 9.391/2018, 

ao lado da subvenção econômica criada pela 

Medida Provisória n.º 838 e regulada pelos De-

cretos n.º 9.392/2018 e 9.403/2018: (i) de R$ 

0,07 por litro, na comercialização de óleo diesel 

por produtores e importadores, até 7 de junho de 

2018; e (ii) de R$ 0,30 por litro, de 8 de junho 

até 31 de julho de 2018.

Aumento de carga e perda de benefícios, in-
clusive para o setor de papel e celulose

Mas para custear essas benesses, o setor de 

combustíveis teve revogado o regime especial 

de tributação a que fazia jus com base nas Leis 

n.ºs 10.865/2004 e 11.196/2005, que permitiam 

uma redução de PIS/Cofins a 5,7% em determi-

nadas operações, com a possibilidade de cre-

ditamento dessas contribuições pela alíquota 

“cheia” de 9,25%.

Perderam também os exportadores, que tive-

ram imediatamente reduzidos os percentuais 

de recuperação do chamado “resíduo tributário 

remanescente na cadeia de produção de bens 

exportados”, objeto do Reintegra, de 2% para 

0,01% a partir de 1.º de junho de 2018.  A ver 
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se os Tribunais entenderão que a redução imediata 

representaria afronta ao princípio da anterioridade 

nonagesimal das contribuições sociais (segundo o 

qual o aumento o tributo não pode ser exigido an-

tes de 90 dias da lei que o elevou), uma vez que 

o Reintegra é operacionalizado mediante a outorga 

de créditos de PIS e Cofins ao exportador.

Finalmente, reduziram-se os setores elegíveis para 

o pagamento da Contribuição Previdenciária sobre 

Receita Bruta – também referida como “desoneração 

da folha” – a partir de 1.º de setembro de 2018, en-

tre eles excluídas as indústrias de pastas de ma-
deira classificadas nas posições NCM 4701.00.00, 

4702.00.00, 4703, 4704, 4705.00.00 e 4706, e as 

indústrias de papéis classificados nas posições NCM 

4801.00, 4802.00, 4803.00, 4804, 4805, 4806, 4808, 

4809, 4810, 4811.49, 4812.00.00, 4813, 4816, 4818, 

4819 e 4823.40.00.  Mantiveram-se no regime de 

desoneração, por algum motivo, os fabricantes de 

artigos de papel e mantas de fibras de celulose para 

vestuário e acessórios (NCM 4818.50.00).

Ao menos para esses casos, a exclusão da desone-

ração foi combinada com a eliminação do adicional 

de 1% da Cofins sobre a importação dos produtos 

pertinentes, o que foi originalmente o motivador da 

própria criação da desoneração da folha, pela Lei n.º 

12.546/2011.

Interessante observar que, embora a “reoneração” 

tenha respeitado o já mencionado princípio da ante-

rioridade nonagesimal das contribuições sociais, não 

observou a própria regra do artigo 9.º, § 13, da Lei n.º 

12.546/2011, onde se diz que a opção do contribuinte 

pelo pagamento da CPRB será “irretratável para todo 

o ano calendário”.

Portanto, apesar da nova disciplina legal vigorar já a 

partir de 1.º de setembro, seria possível defender a sua 

efetiva aplicação somente a partir de 1.º de janeiro de 

2019, em respeito à regra do artigo 9.º, § 13.

Novas restrições à restituição e compensação 
de tributos federais

Também relacionada com a greve dos caminhonei-

ros, a mesma Lei n.º 13.670/2018 criou novas restri-

ções às contribuições de tributos e contribuições fe-
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derais, proibindo a compensação: (i) de valores que já tenham sido 

objeto de pedidos de restituição ou ressarcimento indeferido pela 

Receita Federal, ainda que pendente de revisão administrativa; (ii) 
de crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o cré-

dito informado em declaração de compensação, cuja confirmação de 

liquidez e certeza esteja sobre procedimento fiscal; (iii) de valores 

de quotas de salário-família e salário-maternidade; e (iv) de débitos 

de recolhimento mensal do IRPJ e da CSLL apurados por estimativa 

no lucro real.

Em relação a essa última vedação, importante perceber que ela 

trata da compensação dos débitos de IRPJ/CSLL, de tal sorte que, 

a partir da nova regra, esses valores deverão ser obrigatoriamente 

pagos pelo contribuinte.  Isso não quer dizer que o crédito advindo 

do pagamento a maior de IRPJ/CSLL por estimativa não possa ser 

compensado, o que permanece assegurado pela Lei n.º 9.430/96.

Repasse das reduções na bomba
Por fim, o Governo Federal abriu uma “tomada pública de contri-

buições”, por meio da Agência Nacional de Petróleo (ANP) para criar 

mecanismos de fiscalização e controle do repasse de aumentos e 

reduções de custos no setor de combustível, até o consumidor final.

A medida é interessante (e desafiadora), pois, devido à estrutura 

do sistema tributário brasileiro (concentrada nas etapas de comer-

cialização e distribuição, e não na de consumo, como na maior parte 

do mundo civilizado), o repasse de aumentos ou reduções do custo 

fiscal acaba ocorrendo pelas regras econômicas de mercado, confor-

me descreve Edwin Seligman, na sua obra The Shifting and Incidence 
of Taxation (NY: Columbia University Presse, 1910, p. 10).

Resta verificar como uma medida de controle jurídico dessa me-

cânica de mercado será estruturada e efetivada, até mesmo porque, 

a partir daí, nada impedirá que ferramentas similares venham a ser 

criadas em outros segmentos de atividade econômica concentrada e 

de pouca concorrência.

Além dessas temáticas que ocuparam as principais manchetes do 

noticiário nacional, outras novidades tributárias dignas de nota são 

as seguintes:

Créditos de PIS e Cofins – caso Anhambi
Em nossa coluna anterior, comentamos a notícia de que o Superior 

Tribunal de Justiça havia julgado favoravelmente aos contribuintes o 

Recurso Especial Repetitivo n.º 1.221.170-PR (caso Anhambi), apa-

rentemente no sentido de que todas as despesas realizadas com a 

aquisição de bens e serviços necessários à atividade empresarial do 

contribuinte, direta ou indiretamente, deveriam ser consideradas como 

“insumo” para fins de autorizar o crédito de PIS e Cofins respectivo.

Infelizmente, divulgada a íntegra do acórdão, percebeu-se que a 

decisão foi bastante confusa e, a bem da verdade, definiu que o direi-

to ou não ao crédito do PIS e da Cofins é determinado a partir de uma 

análise de essencialidade ou relevância do insumo em relação à 

produção de um bem ou serviço pelo contribuinte.

Deve-se, para tanto, considerar a sua imprescindibilidade para 

o desenvolvimento da atividade da empresa, sujeitando-se cada caso 

a um exame de “teste de subtração”, a fim de verificar se, excluído 

o item sobre o qual se pretende creditar o PIS e a Cofins, haveria 

ou não: (i) perda substancial de qualidade do produto ou serviço daí 

resultante (relevância); ou (ii) impossibilidade da própria produção 

ou prestação do serviço (essencialidade).

Diante da perspectiva de que esses critérios não resolverão as ce-

leumas efetivas entre Fisco e contribuintes, a própria empresa inte-

ressada (Anhambi) opôs embargos de declaração contra a decisão do 

Superior Tribunal de Justiça, o que, esperamos, surta o efeito de dar 

maior clareza à decisão.

Criação do programa “Nos Conformes”
Vale a nota, por último, de que o Estado de São Paulo instituiu pro-

grama chamado de “Nos Conformes”, que consistirá em um cadastro 

positivo de contribuintes do ICMS, pelo qual haverá a sua classifica-

ção de acordo com categorias predeterminadas, segundo o seu nível 

de aderência à Legislação Fiscal Paulista.

O quão mais elevada essa classificação, melhor será o tratamen-

to dispensado ao contribuinte por parte da Administração Tributária 

Paulista, podendo ele fazer jus ao procedimento de “Análise Fiscal 

Prévia – AFP”, por meio do qual estará habilitado a promover a au-

torregularização de falhas no cumprimento de obrigações fiscais prin-

cipal e acessórias, identificadas pela própria fiscalização, mas sem a 

lavratura de auto de infração e aplicação das penalidades previstas 

na legislação.

Os contribuintes com melhor classificação (categoria A+) pode-

rão ainda: adotar procedimentos simplificados para apropriar crédi-

to acumulado de ICMS, restituir ICMS pago indevidamente, renovar 

regimes especiais, inscrever novos estabelecimentos no cadastro de 

contribuintes do ICMS e transferir crédito acumulado de ICMS para 

empresas não interdependentes, quitar mediante compensação em 

conta gráfica o ICMS incidente sobre importações e o ICMS-ST exi-

gido por antecipação, na compra de mercadorias de outras Unidades 

da Federação.

Vantagens bastante relevantes, como se vê, reforçando a importância 

do chamado compliance fiscal, o que poderá representar uma efetiva 

vantagem competitiva, conforme programas similares se tornem mais 

populares e adotados pelas administrações fiscais de outras Unidades 

da Federação e, quem sabe, pelo próprio Fisco Federal.     n

PERGUNTAS E SUGESTÕES de temas específicos para esta coluna 

poderão ser enviados para brz@bratax.com.br.


