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Ministério da Fazenda dificulta resgate de créditos tributários  
SÃO PAULO - Durante a novela de diminuição da demanda externa e redução da balança comercial, uma decisão do
Ministério da Fazenda dificulta a recuperação de impostos e inicia uma crise entre governo e empresas exportadoras. 
 
 
 
Escondida no meio da Medida Provisória 449, que implantou o Regime Tributário de Transição para as novas normas
contábeis, a restrição não era de conhecimento nem do ministério. "Quando mostrei o efeito da medida para pessoas
do alto escalão da Fazenda, elas se surpreenderam e disseram que não conheciam da norma", conta Eduardo
Gianetti, diretor do Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior da Fiesp. 
 
 
 
A restrição, na prática, retira recursos do caixa das empresas, sendo que as empresas que exportam mais de 30% da
produção são as mais prejudicadas, uma vez que estas só podem compensar do IR no trimestre seguinte. 
 
 
 
No artigo 29 há a proibição das empresas de compensar créditos tributários, de forma automática, com os
pagamentos devidos do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL). A restrição atinge empresas que declaram pela sistemática de lucro real apurado, mas optam por pagar esses
tributos com base em estimativa mensal. 
 
 
 
A expectativa de Gianetti é que a MP 449 se transforme em uma lei anticíclica. Para tanto, a principal medida será
derrubar essa restrição à compensação de tributos. "Não adianta fazer um pacote de incentivo às exportações, com
isenção de tributos, se depois eles não podem ser compensados com o IR e a CSLL", explica. 
 
 
 
"A maioria das empresas está no lucro por estimativa, porque a outra opção, o recolhimento trimestral, não é
vantajosa", diz Philip Schneider, sócio do escritório especializado em direito tributário Souza, Schneider e Pugliese
Advogados. Ele lembra que o efeito da medida vai recair sobre as exportadoras que acumulam o crédito de PIS e
Cofins. 
 
 
 
O setor exportador considerou a mudança contraditória com o discurso da equipe econômica de estimular as
exportações e acusa o governo de querer fazer caixa às custas das empresas. "O dinheiro que poderia estar aplicado
na atividade produtiva fica imobilizado sob a forma de impostos. É um contrassenso", criticou o vice-presidente da
Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), José Augusto de Castro. 
 
 
 
O Ministério da Fazenda prometeu estudar mudanças, mas ainda não há decisão oficial. De acordo com subsecretário
de Tributação da Receita, Sandro de Vargas Serpa, a medida tem caráter de "proteção" e "segurança" para o controle
do fisco. 
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