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PIS E COFINS SOBRE O ICMS: PREVENINDO O IMPENSAVEL 

\ 

Como é notório, têm transitado em 
julgado decisões que reconhecem a não 
incidência do PIS e da COFINS sobre o 
ICMS, baseando-se na "pacificação" do 
tema pelo Supremo Tribunal Federal. 
STF venha a julgar os embargos de decla
ração opostos pela União contra o acór
dão do Tema no 69. 

Na mesa, três alternativas: (a) pacifi
cação real, se o Tribunal expressar de 
maneira inequí~oca que o ICMS excluído 
é o destacado (não o apurado, não opa
go); (b) turbulência, sem essa manifesta
ção clara; ou (c) turbulência, com revol
ta, na impensável alternativa de se defi
nir que o ICMS a excluir é o pago. 

Tecnicamente, esse último desfecho 
seria absurdo. Desnecessário requentar 
os porquês de a interpretação pelo ICMS 
destacado-ser, como é, a única possível. 
Mas, no Brasil, o impensável às vezes tem 
vez. Convém, por isso, prescrever alguns 
remédios contra esse desfecho calamito
so que turbinaria uma série "maldades" 
já preparadas pela União. 

Uma delas já é realidade: a não-aceita
ção de compensações com créditos cuja 
confirmação de "liquidez e certeza esteja 
sob procedimento fiscal" (inovação do 
inc.VIIdo§3°doart. 74daLein. 9.430/96). 

O contribuinte, em um caso transitado 
que apenas garanta a "exclusão do ICMS" 
(sem dizer "qual ICMS"), feliz com sua vi
tória, formaliza a habilitação do crédito; o 
Fisco então instaura o tal "procedimento" 
e rejeita as compensações baseadas rio 
ICMS destacado, impondo multas e juros. 
Com amparo em estratégicas soluções de 
consulta, muito "bem pensadas", o Deep 
State fiscal já forjou seu mecanismo de es
vaziamento da jurisprudência. 

Mesmo se o Supremo Tribunal Fede
ral (STF) adotar o caminho impensável, 
como ficam as decisões transitadas em 
julgado que expressam inequivocamente 
a exclusão do ICMS destacado? Contra 
estas, a Fazenda Nacional estaria dispos
ta a ingressar com uma avalanche de 
ações rescisórias- é o que se tem propa
gado extraoficialmente. 

O que fazer? Trabalhemos com o pior 
cenário; se o STF resolver que se trata do 
ICMS pago ou apurado, teria a União Fede
ral direito a essa avalanche de ações resci
sórias destinadas a desfazer os provimen
tos que dão conta do ICMS destacado? 

Não teria, por algumas razões infor
madas pela segurança-jurídica e pela 
boa-fé, objetiva e subjetiva. 

Em primeiro lugar, a discussão sobre 
] J. 

"qual é o ICMS" excluído ganhou impor
tância- se é que não apareceu- somente 
depois do julgamento do Tema n. 69. 
Mostra-se razoável e justo que o STF mo
dule os efeitos do impensável entendi
mento (se adotado for) pelo "ICMS pago 
ou apurado", protegendo os contribuin
tes que judicializaram o assunto ao tem
po em que nem mesmo a União tocava 
no ponto. A tese surtiria efeitos (e caberia · 
rescisória) apenas contra os contribuin
tes que ajuizaram suas ações após essa 
decisão, ou então após a oposição dos 
embargos de declaração pela PGFN. 

Seria uma forma eficaz de prestigiar a 
estabilidade e a coerência jurispruden
ciais (art. 926 do CPC), levando em conta 
os contornos históricos da discussão. A 
determinação de que seria o ICMS pago (e 
não o destacado), afinal, terá surgido ape
nas com a decisão do STF sobre os embar
gos. Merecem proteção os que ajuizaram 
antes. Convém ainda lembrar um ponto 
tão simples e importante quanto negli
genciado pelos operadores do direito: a lei 
não diz que a modulação só pode ocorrer 
a favor da Fazenda. Pode ser contra. 

Em segundo lugar, e sem prejuízo da 
modulação sugerida, a União vem abdi
cando de recursos. Até mesmo sentenças 

têm transitado, em postura atípica da 
PGFN, à qual, a priori, não cabe renunciar 
ao litígio. Mostra-se contrário à boa-fé pro
cessual e à efetividade da jurisdição "deixar 
transitar para rescindir''. A renúncia ao re
curso tem uma face de aceitação subjetiva 
da decisão para o caso concreto. Com base 
nesses fundamentos, caberia rechaçar a 
possibilidade de ação rescisória nos casos 
em que a Fazenda Nacional não tenha 
exaurido as possibilidades recursais. 

Concluindo, é preciso deixar claro que · 
qualquer definição do problema que não 
seja pelo ICMS destacado seria contabil
mente e juridicamente equivocada. A mo
dulação de efeitos e a limitação de ações 
rescisórias, conforme acima se propôs, 
serviriam para mitigar os impactos injus
tos de uma solução impensável, fruto de 
influência política baseada no atual deses
pero orçamentário. Esses remédios sugeri
dos, contudo, não sinalizam nenhum pas
so atrás. Ainda assim, prevenir nunca é de
mais, sobretudo em um cenário de penú
ria fiscal e de atritos institucionais. 

MATHEUS CURIONI 
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