
 

 

 

 

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS 
 

CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS 
 

3ª TURMA 
 
 

(DE 30 DE MAIO A 01 DE JUNHO) 
 
 
 
2 - Processo: 13854.000099/2001-30 - Recorrente: COINBRA- FRUTESP 
S.A. e  
Recorrida: FAZENDA NACIONAL – RECURSO ESPECIAL DO 
CONTRIBUINTE. 
 
Relator: HENRIQUE PINHEIRO TORRES 
 
Ementa do acórdão recorrido: 
 
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Período de apuração: 
01/01/2001 a 31/03/2001 CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. INSUMOS. PESSOA 
FÍSICA Os valores referentes às aquisições de insumos de pessoas físicas, 
não-contribuintes do PIS/Pasep e da Cofins, não integram o cálculo do crédito. 
INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. MÃO-DE-OBRA. A parcela de mão-
de-obra destacada em nota fiscal de retorno de industrialização por 
encomenda, com suspensão de IPI e sem incorporação de insumos adquiridos 
ou importados pelo executor da encomenda, constitui mera cobrança a título de 
prestação de serviços, não abrangida pelo conceito de matéria-prima, produto 
intermediário e material de embalagem, e é excluída do cálculo do benefício 
fiscal. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. É vedada a atualização de 
créditos meramente escriturais por absoluta falta de previsão legal. Recurso 
negado. 
 

Relatório: 
 
Trata-se de recurso especial do contribuinte pleiteando a possibilidade de 
utilização de crédito presumido de IPI oriundo das aquisições de insumos de 
pessoas físicas e cooperativas. Além dos créditos advindos de industrialização 
por encomenda.  
 
Voto: 
 
A Turma decidiu pela aplicação do entendimento do Superior Tribunal de 
Justiça, o qual autoriza a utilização dos créditos de IPI oriundos da aquisição 
de insumos de pessoa física e cooperativas. Com relação aos créditos 
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advindos de industrialização por encomenda, entendeu não ser possível o 
creditamento, pois o sujeito passivo apenas comercializa o bem, não 
praticando atos de industrialização.  
 
Resultado: 
 
Por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso para reconhecer o 
direito de utilização dos créditos oriundos da aquisição de insumos de 
pessoas físicas e cooperativas. Vencida a Conselheira Maria Tereza que dava 
provimento integral.  

 
 

 
 
7 - Processo: 10070.000801/2003-56 - Recorrente: MINERAÇÕES 
BRASILEIRAS REUNIDAS S/A - MBR e Recorrida: FAZENDA NACIONAL - 
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE. 
 
Relatora: NANCI GAMA 
 
Ementa do acórdão recorrido: 
 
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Período de apuração: 
01/01/2003 a 31/03/2003 CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. EXPORTAÇÃO DE 
PRODUTO NT. O direito ao crédito presumindo do IPI instituído pela Lei nº 
9.363, de 1996, condiciona-se a que os produtos estejam dentro do campo de 
incidência do imposto, não estando, por conseguinte, alcançados pelo 
benefício os produtos não-tributados (NT). CORREÇÃO MONETÁRIA E 
JUROS. É incabível, por falta de previsão legal, a incidência de atualização 
monetária ou de juros sobre créditos escriturais legítimos do IPI. Para créditos 
que se revelem inexistentes ou ilegítimos, a pretensão de tal incidência é, 
deveras, absurda. Recurso negado. 
 

Processo retirado de pauta a pedido da relatora.  

 
 

 
 
8 - Processo: 10660.003137/2002-76 - Recorrente: FAZENDA NACIONAL e 
Recorrida: POLO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - RECURSO ESPECIAL 
DO PROCURADOR. 
 
Relatora: JUDITH DO AMARAL MARCONDES ARMANDO 
 
Ementa do acórdão recorrido: 
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ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI Ano-
calendário: 1997 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO DE 
OFICIO. LIMITE DE ALÇADA. NÃO-CONHECIMENTO. A exoneração de 
crédito tributário em valor inferior ao limite de alçada estabelecido em Portaria 
do Ministro da Fazenda não comporta recurso de oficio, o qual, se 
apresentado, não deve ser conhecido. MULTA DE MORA. RECURSO 
VOLUNTÁRIO. 
Argüições recursais relativas à multa de mora, que não foi objeto  do 
lançamento, constituem matéria estranha ao auto de infração e, portanto, não 
devem ser conhecidas. Recurso voluntário não conhecido em parte. 
INFRAÇÀO. SUPORTE FÁTICO. AUSÊNCIA. Comprovada a ausência da 
motivação fiscal que ensejou o lançamento, deve este ser cancelado. 
 

Relatório: 
 
Trata-se de auto de infração lavrado em virtude de não ter sido comprovada a 
existência da ação judicial informada pelo contribuinte na DCTF, relativamente 
a crédito de IPI. Não obstante a declaração em DCTF, o Fisco procedeu ao 
lançamento, sendo que a Câmara a quo decidiu pelo cancelamento da 
exigência consubstanciada no auto de infração por se tratar de cobrança em 
duplicidade, haja vista a confissão do débito em DCTF.   
 
Após a leitura do relatório, a Conselheira Relatora pediu que o processo fosse 
retirado de pauta.   
 

 
 
 

 
12 - Processo: 10070.000069/2003-14 - Recorrente: MINERAÇÕES 
BRASILEIRAS REUNIDAS S A MBR e Recorrida: FAZENDA NACIONAL - 
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE. 
 
Relatora: JUDITH DO AMARAL MARCONDES ARMANDO 
 
Ementa do acórdão recorrido: 
 
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Período de apuração: 
01/01/2002 a 31/03/2002 CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. EXPORTAÇÃO DE 
PRODUTO NT. O direito ao crédito presumindo do IPI instituído pela Lei nº 
9.363, de 1996, condiciona-se a que os produtos estejam dentro do campo de 
incidência do imposto, não estando, por conseguinte, alcançados pelo 
benefício os produtos não-tributados (NT). (Súmula nº 13 do 2º Conselho de 
Contribuintes). CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. É incabível, por falta de 
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previsão legal, a incidência de atualização monetária ou de juros sobre créditos 
escriturais legítimos do IPI. Para créditos que se revelem inexistentes ou 
ilegítimos, a pretensão de tal incidência é, deveras, absurda. Recurso negado. 
 

Relatório: 
 
Trata-se de pedido de ressarcimento de crédito presumido de IPI, com 
fundamento na Lei n. 9.363/96. O acórdão recorrido entendeu que a 
exportação de produtos não tributados não confere direito ao crédito 
presumido de IPI, relativamente aos insumos empregados em sua fabricação. 
A Recorrente também pleiteou a correção pela SELIC do crédito pleiteado.  
 
Voto: 
 
A Conselheira Relatora entendeu pela possibilidade de utilização do crédito 
presumido de IPI, uma vez que da análise da Lei n. 9.363/1996 não se extrai  
nenhuma restrição a esse direito, na hipótese de produtores exportadores de 
produtos não tributados. Com relação a possibilidade de correção dos créditos 
pela SELIC, a conselheira também votou pelo provimento, em observância ao 
entendimento consagrado no âmbito do STJ, em sede de recurso repetitivo 
(Resp n° 1035847/RS).  
 
Resultado: 
 
Por maioria de votos, dar provimento ao recurso especial do contribuinte. 
Neste ponto, o Conselheiro Henrique Torres levantou a questão de que a 
câmara a quo  não teria se manifestado quanto à existência ou não dos 
créditos. Sendo assim, determinou-se a remessa dos autos à câmara a quo 
para que se manifeste quanto aos créditos, à luz da possibilidade de utilização 
dos mesmos, na hipótese de produtores exportadores de produtos não 
tributados. 

 
    

 

 
14 - Processo: 10680.006963/2001-58 - Recorrentes: MINERAÇÕES 
BRASILEIRAS REUNIDAS S/A MBR e FAZENDA NACIONAL - RECURSO 
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE, RECURSO ESPECIAL DO PROCURADOR. 
 
Relatora: JUDITH DO AMARAL MARCONDES ARMANDO 
 
Ementa do acórdão recorrido: 
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Assunto: IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. LEI Nº 9.363/96. PRODUTOS 
EXPORTADOS CLASSIFICADOS NA TIPI COMO NÃO TRIBUTADOS. O art. 
1º da Lei nº 9.363/96 não exige para o gozo do incentivo que o produto 
exportado seja tributado pelo IPI ou que a empresa seja contribuinte do IPI. 
Referindo-se a lei a "mercadorias", foi dado o benefício fiscal ao gênero, não 
cabendo ao intérprete restringi-lo apenas aos "produtos industrializados", que 
são espécie do gênero "mercadorias". INSUMOS QUE GERAM DIREITO AO 
CRÉDITO.  Apenas a aquisição de insumos classificados como MP, PI e ME, 
que se consomem ou desgastam no processo produtivo por ação direta 
exercida pelo produto ou sobre ele, descritos pelo PN CST nº 65/79, geram 
direito ao crédito presumido. Não se incluem neste conceito óleo diesel, 
energia elétrica, bens destinados ao ativo imobilizado, material de uso e 
consumo, fretes e serviços de comunicação. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. 
TAXA SELIC. NÃO-CABIMENTO. A taxa Selic é imprestável como instrumento 
de correção monetária, não se justificando a sua adoção, por analogia, em 
processos de ressarcimento de créditos incentivados, por implicar a concessão 
de um "plus" que não encontra previsão legal. Recurso provido em parte. 
D.O.U. de 16/07/2008, Seção 1, pág. 30. 
 

Fundamentos idênticos ao item 12.  
 
Resultado: 
 
Negou-se provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, por maioria 
de votos. Com relação ao recurso especial do contribuinte, deu-se provimento, 
por unanimidade de votos, para reconhecer a possibilidade de correção dos 
créditos de IPI pela SELIC.   

 

 

 
15 - Processo: 13986.000027/2003-59 - Recorrente: POMIFRAI 
FRUTICULTURA S/A e Recorrida: FAZENDA NACIONAL - RECURSO 
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE. 
 
Relatora: JUDITH DO AMARAL MARCONDES ARMANDO 
 
Ementa do acórdão recorrido: 
 
 
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Período de apuração: 
01/10/2002 a 31/12/2002 Ementa: PEDIDO DE RESSARDIMENTO. 
ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL. CONCEITO. Os produtos constantes da 
TIPI com a notação NT não são considerados industrializados para fins de 
incidência do IPI. O estabelecimento que opera com estes produtos, frente à 
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legislação do IPI, não é indústria e, portanto, não faz jus ao crédito presumido 
de que trata a Lei nº 9.363/96. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. 
NÃO-CABIMENTO. Não incide juros Selic no ressarcimento de créditos 
incentivados por falta de previsão legal. Recurso negado. 
 

Pedido de vista do Conselheiro Henrique Torres, antes de iniciados os 
debates.  

 

 
16 - Processo: 13986.000065/2003-10 - Recorrente: POMIFRAI 
FRUTICULTURA S/A e Recorrida: FAZENDA NACIONAL - RECURSO 
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE. 
 
Relatora: JUDITH DO AMARAL MARCONDES ARMANDO 
 
Ementa do acórdão recorrido: 
 
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Período de apuração: 
01/01/2001 a 31/03/2001 Ementa: PEDIDO DE RESSARDIMENTO. 
ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL. CONCEITO. Os produtos constantes da 
TIPI com a notação NT não são considerados industrializados para fins de 
incidência do IPI. O estabelecimento que opera com estes produtos, frente à 
legislação do IPI, não é indústria e, portanto, não faz jus ao crédito presumido 
de que trata a Lei nº 9.363/96. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. 
NÃO-CABIMENTO. Não incide juros Selic no ressarcimento de créditos 
incentivados por falta de previsão legal. Recurso negado. 
 

Pedido de vista do Conselheiro Henrique Torres, antes de iniciados os 
debates.  

 
 

 
 
17 - Processo: 10680.006961/2001-69 - Recorrente: FAZENDA NACIONAL e 
Recorrida: MINERAÇÕES BRASILEIRAS REUNIDAS S/A MBR - RECURSO 
ESPECIAL DO PROCURADOR. 
 
Relator: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO 
 
Ementa do acórdão recorrido: 
 
Assunto: IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. LEI Nº 9.363/96. PRODUTOS 
EXPORTADOS CLASSIFICADOS NA TIPI COMO NÃO TRIBUTADOS. O art. 
1º da Lei nº 9.363/96 não exige para o gozo do incentivo que o produto 
exportado seja tributado pelo IPI ou que a empresa seja contribuinte do IPI. 
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Referindo-se a lei a "mercadorias", foi dado o benefício fiscal ao gênero, não 
cabendo ao intérprete restringi-lo apenas aos "produtos industrializados", que 
são espécie do gênero "mercadorias". INSUMOS QUE GERAM DIREITO AO 
CRÉDITO. Apenas a aquisição de insumos classificados como MP, PI e ME, 
que se consomem ou desgastam no processo produtivo por ação direta 
exercida pelo produto ou sobre ele, descritos pelo PN CST nº 65/79, geram 
direito ao crédito presumido. Não se incluem neste conceito óleo diesel, 
energia elétrica, bens destinados ao ativo imobilizado, material de uso e 
consumo, fretes e serviços de comunicação. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. 
TAXA SELIC. NÃO-CABIMENTO. A taxa Selic é imprestável como instrumento 
de correção monetária, não se justificando a sua adoção, por analogia, em 
processos de ressarcimento de créditos incentivados, por implicar a concessão 
de um ―plus‖ que não encontra previsão legal. Recurso provido em parte. 
 

Fundamentos idênticos ao item 12.  
 
Resultado: 
 
Negou-se provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, por maioria 
de votos. Recurso especial do contribuinte: intempestivo.  

 
 

 
18 - Processo: 13710.003220/2002-09 - Recorrente: FAZENDA NACIONAL e 
Recorrida: COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA - 
RECURSO ESPECIAL DO PROCURADOR. 
 
Relator: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO 
 
Ementa do acórdão recorrido: 
 
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Período de apuração: 
01/04/2002 a 30/06/2002 CREDITAMENTO. PRODUTOS IMUNES. Nos 
termos da Lei nº 9.779/99, reconhece-se o direito ao aproveitamento dos 
créditos relativos à aquisição de insumos utilizados em produtos imunes, ainda 
que estes estejam classificados na TIPI como NT. Recurso provido. 
 

Relatório: 
 
Trata-se de pedido de ressarcimento de créditos de IPI decorrentes de 
insumos utilizados na fabricação de produtos imunes, não tributados.   
 
Resultado: 
 

Por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso especial da Fazenda 
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Nacional. Aplicação da Súmula nº 20 do CARF: “Não há direito aos créditos 
de IPI em relação às aquisições de insumos aplicados na fabricação de 
produtos classificados na TIPI como NT.” 

 
 

 
19 - Processo: 13710.000879/2003-86 - Recorrente: FAZENDA NACIONAL e 
Recorrida: COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA - 
RECURSO ESPECIAL DO PROCURADOR. 
 
Relator: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO 
 
Ementa do acórdão recorrido: 
 
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Período de apuração: 
01/01/2003 a 31/03/2003 CREDITAMENTO. PRODUTOS IMUNES. Nos 
termos da Lei nº 9.779/99, reconhece-se o direito ao aproveitamento dos 
créditos relativos à aquisição de insumos utilizados em produtos imunes, ainda 
que estes estejam classificados na TIPI como NT. Recurso provido. 
 

A matéria discutida nestes autos é idêntica a do item 18, no entanto, nesse 
caso a Conselheira Maria Teresa Martínez suscitou a questão de que o 
contribuinte possuía uma Solução de Consulta da Receita Federal que 
autorizava a utilização dos créditos. Assim, para um melhor estudo sobre os 
efeitos da Solução de Consulta, a Conselheira pediu vista dos autos. 

 
 
 

 
20 - Processo: 10660.002156/2002-85 - Nome do Contribuinte: COOP. DOS 
CAFEICULTORES DA ZONA DE TRÊS PONTAS LTDA. - RECURSO 
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE. 
 
Relator: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO 
 

Voto: 
 
Negar provimento ao recurso do contribuinte, por entender que a atividade 
desenvolvida por ele não se enquadrava dentre as hipóteses de 
industrialização (mera produção). 
 
Divergência: 
 
A Conselheira Maria Teresa Martínez abriu a divergência para garantir o 
direito ao crédito presumido de IPI. Salientou que a norma fala expressamente 
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tanto em empresa produtora quanto exportadora de produtos nacionais, o que 
englobaria a atividade desenvolvida pelo contribuinte. Acrescentou que o 
conceito deve ser analisado de forma diferenciada daquele utilizado para o 
crédito básico.  
 
Resultado:  
 
Dar provimento ao recurso especial do contribuinte, por maioria de votos. 
Vencidos os Conselheiros: Cartaxo, Henrique, Gilson e Rodrigo Possas. 
 

 
 
 

 
21 - Processo: 13836.000556/2002-95 - Recorrente: QUÍMICA AMPARO 
LTDA. e Recorrida: FAZENDA NACIONAL - RECURSO ESPECIAL DO 
CONTRIBUINTE. 
 
Relator: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO 
 
Ementa do acórdão recorrido: 
 
Assunto: IPI. CRÉDITO REFERENTE A AQUISIÇÕES DE INSUMOS 
ISENTOS, DE ALÍQUOTA ZERO E NT. IMPOSSIBILIDADE. As aquisições de 
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem de alíquota 
zero, isentos ou NT não geram direito a crédito de IPI. Recurso negado. 
 

Relatório: 
 
Possibilidade de ressarcimento de insumos isentos. Crédito básico de IPI. 
 
Voto: 
 
O Conselheiro Gilson baseando-se em um acórdão da lavra do Conselheiro 
Henrique (AC n° 0203029) entendeu que o princípio da não-cumulatividade só 
se justifica se houverem créditos e débitos a serem compensados 
mutuamente. Nesse sentido, votou por negar provimento ao recurso especial 
do sujeito passivo.  
 
Resultado; 
 
Negar provimento ao recurso, por unanimidade de votos. 
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22 - Processo: 11516.002269/2006-31 - Recorrente: FAZENDA NACIONAL e 
Recorrida: BELPLAST S/A PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS - RECURSO 
ESPECIAL DO PROCURADOR. 
 
Relator: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO 
 
Ementa do acórdão recorrido: 
 
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI Período de apuração: 
31/01/2001 a 31/10/2003 Ementa: NORMAS GERAIS DE DIREITO 
TRIBUTÁRIO. IPI. PRÁTICA FRAUDULENTA. DECADÊNCIA. Na hipótese de 
ocorrência dolosa, inicia-se a contagem do prazo decadencial do IPI no 
primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência dos fatos geradores, sendo 
tal exercício coincidente com o exercício civil. JUROS MORATÓRIOS. TAXA 
SELIC. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DA 
VIA ADMINISTRATIVA. É legítima a utilização da taxa Selic para cálculo de 
juros moratórios, cabendo exclusivamente ao Poder Judiciário apreciar 
argüição de inconstitucionalidade da lei que ampara essa utilização. MULTA 
DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INCONSTITUCIONALIDADE. 
INCOMPETÊNCIA DA VIA ADMINISTRATIVA. O percentual da multa aplicável 
nos lançamentos de oficio é prescrito em lei legitimamente inserta na ordem 
jurídica pátria e os órgãos julgadores administrativos é incompetente para 
examinar argüições de inconstitucionalidade dessa lei. IPI. MATÉRIA-PRIMA, 
PRODUTO  INTERMEDIÁRIO E MATERIAL DE EMBALAGEM ISENTOS. 
CRÉDITOS. POSSIBILIDADE. O adquirente pode creditar-se do imposto 
relativo à aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de 
embalagem isentos. MATÉRIA-PRIMA, PRODUTO INTERMEDIÁRIO E 
MATERIAL DE EMBALAGEM NÃO TRIBUTADOS OU TRIBUTADOS À 
ALÍQUOTA ZERO. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE. Ao adquirente é defeso 
creditar-se do imposto relativo à aquisição de matéria-prima, produto 
intermediário e material de embalagem não tributados ou tributados à alíquota 
zero. Recurso provido em parte. 
 

Idem ao 21. 

 

 
 
Relatora: MARIA TERESA MARTÍNEZ LÓPEZ 
 
26 - Processo: 13854.000144/00-11 - Recorrentes: COINBRA FRUTESP S/A 
e FAZENDA NACIONAL - RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE, 
RECURSO ESPECIAL DO PROCURADOR. 
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Assunto: IPI. RESARCIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO. LEI Nº 9.363/96. 
INSUMOS ADQUIRIDOS DE PESSOAS FÍSICAS. Não se incluem na base de 
cálculo do incentivo os insumos que não sofreram a incidência da contribuição 
para o PIS e da Cofins na operação de fornecimento ao produtor exportador. 
ENERGIA ELÉTRICA E COMBUSTÍVEIS. A energia elétrica e os combustíveis 
consumidos na atividade industrial não dão direito ao crédito presumido de IPI, 
por não se enquadrarem no conceito de matéria-prima, produto intermediário e 
material de embalagem. TAXA SELIC. NÃO-INCIDÊNCIA. A taxa Selic é 
imprestável como instrumento de correção monetária, não justificando a sua 
adoção, por analogia, em processos de ressarcimento de créditos incentivados, 
por implicar a concessão de um ―plus‖, sem expressa previsão legal. CÁLCULO 
DO PERCENTUAL RELATIVO ÀS RECEITAS OPERACIONAL BRUTA E DE 
EXPORTAÇÃO. Não há que se falar em exclusão ou glosa de quaisquer 
parcelas, por inexistência de previsão legal para tal. Recurso provido em parte. 
 

Relatório: 
 
Trata-se de recurso especial do contribuinte pleiteando a possibilidade de 
utilização de crédito presumido de IPI oriundo das aquisições de insumos de 
pessoas físicas e cooperativas.  
 
Voto: 
 
A Turma decidiu pela aplicação do entendimento do Superior Tribunal de 
Justiça, o qual autoriza a utilização dos créditos de IPI oriundos da aquisição 
de insumos de pessoa física e cooperativas (Art. 62-A do RICARF).  
 
Resultado: 
 
Dar provimento ao recurso, por unanimidade de votos, para reconhecer o 
direito de utilização dos créditos oriundos da aquisição de insumos de 
pessoas físicas e cooperativas.  

 
 
 

 
 
27 - Processo: 10283.010262/2001-04 - Recorrente: FAZENDA NACIONAL e 
Recorrida: SONOPRESS RIMO DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
FONOGRÁFICA LTDA. – RECURSO ESPECIAL DO PROCURADOR DIA 31 
DE MAIO DE 2011, ÀS 09:00 HORAS. 
 
Relatora: SUSY GOMES HOFFMANN 
 
Ementa do acórdão recorrido: 
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Assunto: ZONA FRANCA DE MANAUS. ISENÇÃO DE IPI. PROCESSO 
PRODUTIVO BÁSICO - PPB. INTERPRETAÇÃO DA NORMA. Caso o órgão 
técnico responsável pretendesse restringir a possibilidade de se terceirizar uma 
etapa do processo de produção, essa proibição deveria estar expressa na 
norma, eis que, em se tratando de norma restritiva, faz-se necessário que suas 
determinações sejam expressas. Ademais, no caso em tela, a própria 
SUFRAMA, órgão técnico especializado, reconheceu a possibilidade de 
terceirização da etapa em questão. RECURSO PROVIDO. 
 

Relatório: 
 
Trata-se de auto de infração de IPI, por suposta infração aos art. 70, capuz e § 
8°, alínea "b", e art. 9, § 1°, ambos do Decreto-lei n° 288/1967, com a redação 
dada pelo art. 1° da Lei n°8.387/1991, bem como a Portaria Interministerial n° 
185/1993. O contribuinte foi beneficiado pela isenção do IPI, por localizar-se 
na Zona Franca de Manaus – ZFM e promover a execução em 
estabelecimento fabril de etapas de produção que atendem o sistema de 
qualidade exigido pela SUFRAMA. Nos autos, restou demonstrado que o 
contribuinte tinha um projeto aprovado pela SUFRAMA para a produção de 
Disco Laser, sendo que, para a confecção deste produto, foi estabelecido  
pela Portaria Interministerial n° 185/1993, o respectivo Processo Produtivo 
Básico — PPB, o qual possuía nove etapas (a, b, c, d, e, f, g, h e i). 
Em procedimento de fiscalização, os Auditores da Receita Federal apuraram 
que o contribuinte adquiria o disco digital, sem a embalagem, de seu 
estabelecimento instalado em São Paulo, com as etapas "a" a "f" já realizadas 
e executava em seu estabelecimento instalado na Zona Franca de Manaus, as 
etapas "g" e "i". Em relação à etapa "h" (injeção do estojo plástico), 
constataram que o contribuinte adquiria esse componente já pronto de outra 
empresa. Deste modo, a Fiscalização entendeu que a  etapa "h" não poderia 
ter sido terceirizada e por esse motivo entendeu que o contribuinte 
descumpriu o PPB estabelecido.  
 
Voto: 
 
Primeiramente, a Conselheira Relatora se manifestou quanto a 
admissibilidade do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional. 
Esclareceu que o paradigma apresentado não se prestava a caracterizar a 
divergência, uma vez que o mesmo tratava de uma empresa que era apenas 
embaladora do produto final. Não havia industrialização na Zona Franca de 
Manaus. No caso dos autos, o contribuinte praticava todos os atos de 
industrialização (produção) na Zona Franca. Deste modo, no entender da 
relatora, a matéria fática era totalmente distinta daquela debatida no acórdão 
paradigma. Nesse sentido, votou por não conhecer do recurso da Fazenda 
Nacional.  
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Iniciados os debates, houve pedido de vista da Conselheira Maria Teresa 
Martínez.  

 
 
 

 
 
28 - Processo: 10314.002948/2001-17 - Recorrente: FAZENDA NACIONAL e 
Recorrida: LISTEL LISTAS TELEFÔNICAS S.A - RECURSO ESPECIAL DO 
PROCURADOR. 
 
Relator: HENRIQUE PINHEIRO TORRES 
 
Ementa do acórdão recorrido: 
Assunto: Normas de Administração Tributária Data do fato gerador: 18/07/2000 
Ementa: IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO-II e IMPOSTO SOBRE PRODUTOS 
INDUSTRIALIZADOS VINCULADOS À IMPORTAÇÃO-IPI. As listas telefônicas 
estão incluídas na imunidade prevista no art. 150, VI, ―d‖, da Constituição 
Federal, conforme precedentes do e. STF. RECURSO VOLUNTÁRIO 
PROVIDO MULTA DE OFÍCIO. Compete à autoridade julgadora fixar a 
quantidade de pena respeitados os limites legais, inteligência do art. 97 do 
Decreto-Lei nº 37/66. A autoridade julgadora pode reduzir a pena, vale dizer, 
graduá-la para menor, quando ambas estiverem dentro de um mesmo preceito 
legal que trata da penalização. RECURSO DE OFÍCIO NEGADO. 
 

Relatório: 
 
Definir se as listas telefônicas fariam jus à imunidade prevista alínea ―d‖, inciso 
IV do artigo 150 da Constituição Federal. 
 
Voto: 
 
O relator, na mesma linha de precedentes do Supremo Tribunal Federal (RE 
101441),  entendeu que o parâmetro para aplicação da imunidade é a 
expressão da informação, daí a possibilidade de enquadramento das listas 
telefônicas. Sendo assim, votou por negar provimento ao recurso da Fazenda 
Nacional 
 
Resultado: 
 
Por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.  
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29 - Processo: 10940.000484/00-77 - Recorrente: CARGILL AGRÍCOLA S/A 
e Recorrida: FAZENDA NACIONAL – RECURSO ESPECIAL DO 
CONTRIBUINTE. 
 
Relator: HENRIQUE PINHEIRO TORRES 
 
Ementa do acórdão recorrido: 
 
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Período de apuração: 
01/04/1995 a 31/12/1995 Ementa: CRÉDITO PRESUMIDO. REVISÃO DOS 
CÁLCULOS. A administração tributária pode e deve rever ressarcimento que 
contemple benefício que contrarie a lei ou que inclua período anterior à 
vigência da mesma. AQUISIÇÕES AONDE NÃO HAJA INCIDÊNCIA DE PIS E 
COFINS. Tendo a Lei 9.363/96 instituído um benefício fiscal a determinados 
contribuintes, com conseqüente renúncia fiscal, deve ela ser interpretada 
restritivamente. Assim, se a Lei dispõe que farão jus ao crédito presumido, com 
o ressarcimento das contribuições Cofins e PIS incidentes sobre as aquisições 
dos insumos utilizados no processo produtivo, não há que se falar no favor 
fiscal quando não houver incidência das contribuições na última aquisição, 
como no caso de aquisições de pessoas físicas ou de cooperativas. Recurso 
Negado. 
 

Relatório:  
 
Trata-se de pedido de complementação de crédito presumido de IPI, 
apresentado pelo contribuinte, objetivando a inclusão dos créditos oriundos 
das aquisições de insumos de pessoas físicas e cooperativas. Após o pedido 
de complementação do crédito, a Fiscalização alterou os cálculos anteriores 
(processo diverso), sob o fundamento de que essa revisão seria possível.   
 
Argumentos do contribuinte: 
 
As decisões administrativas geram coisa julgada administrativa. Precedente 
da CSRF 01-03074. Não havendo recurso a matéria se torna definitiva em 
âmbito administrativo. (Relação de dois processos administrativos / dois 
pedidos de ressarcimento). Pedido original de ressarcimento de crédito de IPI 
(neste primeiro processo não relacionou a pessoa física) tratou apenas de 
aquisição de combustível e aquisição de trading company. Para esses créditos 
houve decisão favorável e não houve recurso da PFN. 
 
Após algum tempo (antes da decadência) a Recorrente verificou que naquele 
processo não haviam sido considerados os créditos de pessoa física e 
cooperativa. Foi protocolizado novo pedido de compensação (pedido 
complementar).  
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Ao protocolizar esse novo pedido o Fisco reviu aquelas matérias que já 
haviam sido julgadas em processo administrativo diverso, por entender 
possível a revisão de suas decisões de ofício no prazo de cinco anos. A 
Fiscalização argumentou que se não fosse possível a revisão de suas 
decisões, também não seria possível ao contribuinte pleitear a compensação 
dos créditos. No entanto, esses créditos jamais haviam sido objeto de pedido 
ou apreciação, razão pela qual não haveria que se falar em revisão. 
 
Voto: 
 
Primeiramente, o relator esclareceu que após a decisão do STJ no sentido de 
que é possível a inclusão na base de cálculo do crédito prêmio de IPI dos 
valores adquiridos de pessoas físicas, cooperativas, passou a ser possível em 
âmbito administrativo o recálculo do crédito. Nesse sentido, votou por dar 
provimento ao recurso do contribuinte.  
 
Resultado: 
 
Por maioria de votos, deu-se provimento ao recurso.  

 
 

 
30 - Processo: 13520.000279/98-36 - Recorrente: CARGILL AGRÍCOLA S/A 
e Recorrida: FAZENDA NACIONAL – RECURSO ESPECIAL DO 
CONTRIBUINTE. 
 
Relator: HENRIQUE PINHEIRO TORRES 
 
Ementa do acórdão recorrido: 
 
Assunto: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI 
Exercício: 1998 CRÉDITO PRESUMIDO. RESSARCIMENTO. APURAÇÃO. A 
apuração centralizada do crédito presumido do IPI deve observar as regras 
constantes dos atos normativos editados com fulcro no art.100 do 
CTN.Recurso negado. 
 

Relatório: 
 
Trata-se de pedido de ressarcimento de crédito presumido de IPI, com base 
na Portaria MF nº  38/97. O pleito do contribuinte foi indeferido, pois o 
estabelecimento requerente transferiu parte de sua produção para outro 
estabelecimento, de forma que nos termos do art. 6º da IN/SRF/n. 103, de 
30/12/1997, o crédito presumido deveria ter sido apurado, de forma 
centralizada, na matriz. 
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Voto:  
 
O Conselheiro relator entendeu que a lei concessiva do benefício (Lei n° 
9.363/96) previu que a regulamentação caberia ao Poder Executivo, daí a 
possibilidade de aplicação da IN/SRF n° 103/97, a qual estabelece, como 
regra, a apuração centralizada do beneficio fiscal nos casos dos produtos 
produzidos por um e transferidos para outro estabelecimento para 
comercialização no mercado interno ou de exportação por estabelecimento 
diverso do que produziu, como segue: "Art. 6° O crédito presumido deverá ser 
apurado de forma centralizada, na matriz sempre que I) - os produtos forem 
exportados por intermédio de estabelecimento diferente daquele que os 
produziu; II) - o estabelecimento produtor e exportador transferir, para outro 
estabelecimento, parte de sua produção para comercializa* no mercado 
interno." Portanto, a regra legal vigente, editada nos termos do art. 100 do 
CTN, restringiu a possibilidade de apuração descentralizada do crédito 
presumido de IPI.  
 
Divergência: 

 
Parte dos conselheiros entendeu que a Instrução Normativa, constitui espécie 
jurídica de caráter secundário, cuja validade e eficácia resulta, imediatamente, 
de sua estrita observância dos limites impostos pela lei. Deste modo, até o 
advento da Lei n° 9.779/99, era opção do contribuinte realizar a apuração do 
crédito presumido de forma centralizada ou descentralizada. No caso em 
análise as operações se reportavam ao ano de 1998, inexistindo, 
obrigatoriedade de apuração centralizada.  
 
Resultado: 
 
Por maioria de votos, dar provimento ao recurso especial do contribuinte por 
entender possível a apuração dos créditos de IPI, para fins de ressarcimento 
de crédito presumido, sob a égide da Lei n° 9.363/96 e até o advento da Lei n° 
9.779/99, poderia se verificar de forma descentralizada e/ou centralizada.   

 
 

 
33 - Processo: 10380.016698/00-76 - Recorrente: PONTES INDÚSTRIA DE 
CERA LTDA. e Recorrida: FAZENDA NACIONAL - RECURSO ESPECIAL 
DO CONTRIBUINTE. 
 
Relatora: NANCI GAMA 
 
Ementa do acórdão recorrido:  
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ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS  Período de 
apuração: 01/07/2000 a 30/09/2000 RESSARCIMENTO DE CRÉDITO 
PRESUMIDO DE IPI. LEI N° 9.363/96. ATUALIZAÇÃO. TAXA SELIC. Incabível 
qualquer forma de atualização do ressarcimento do crédito de IPI, diante da 
inexistência de previsão legal. Recurso Voluntário Negado. 
 

Resultado: 
 
Análise do processo sob a sistemática do artigo 62-A do RICARF. Aplicação 
do entendimento do STJ quanto a possibilidade de atualização monetária pela 
Selic quanto ao ressarcimento de crédito presumido de IPI. (Resp n° 
1035847/RS) A atualização deverá incidir a partir da protocolização do pedido 
até a efetiva compensação. 
 
Por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso especial do contribuinte.  

 
 

 
 
 
 
 
51 - Processo: 13819.001577/2002-36 - Recorrentes: KENTINHA 
EMBALAGENS LTDA. e FAZENDA NACIONAL – RECURSO ESPECIAL DO 
CONTRIBUINTE, RECURSO ESPECIAL DO PROCURADOR. 
 
Relator: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO 
 
Ementa do acórdão recorrido: 
 
Assunto: CRÉDITO DE IPI. INSUMOS TRIBUTADOS. PRODUTO FINAL 
SUJEITO À ALÍQUOTA ZERO. DIREITO AO APROVEITAMENTO DOS 
CRÉDITOS DAS AQUISIÇÕES DOS INSUMOS. As aquisições de insumos 
tributados pelo IPI para a confecção de produto não sujeitado à cobrança de tal 
exação não implica a desconsideração dos créditos incorporados por conta das 
compras realizadas. Exegese do princípio da não-cumulatividade e do artigo 11 
da Lei nº 9.779/99. Os créditos de IPI invocados extemporaneamente pela 
empresa (créditos escriturais) com a finalidade de apurar o valor devido de tal 
exação, não podem ser atualizados por falta de previsão legal necessária a 
tanto. Recurso parcialmente provido. 
 

Resultado: 
 

Aplicação da Súmula nº 16 do CARF: “O direito ao aproveitamento dos 
créditos de IPI decorrentes da aquisição de matérias-primas, produtos 
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intermediários e material de embalagem utilizados na fabricação de produtos 
cuja saída seja com isenção ou alíquota zero, nos termos do art. 11 da Lei No- 
9.779, de 1999, alcança, exclusivamente, os insumos recebidos pelo 
estabelecimento do contribuinte a partir de 1º de janeiro de 1999.” 

Por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso da Fazenda Nacional. 
Recurso do contribuinte não conhecido, por perda de objeto,  

 
 
 

 
54 - Processo: 11831.000623/99-66 - Nome do Contribuinte: FRIGORÍFICO 
BERTIN LTDA. - RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE. 
 
Relator: RODRIGO DA COSTA PÔSSAS 
 
Ementa do acórdão recorrido: 
 
Assunto: IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. ATUALIZAÇÃO. UFIR. TAXA SELIC. 
Incabível qualquer forma de atualização do crédito presumido de IPI, diante da 
inexistência de previsão legal. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. 
ANALOGIA. EQÜIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESSARCIMENTO. 
DISTINÇÃO.Tratando-se o ressarcimento de créditos de IPI de instituto diverso 
da repetição de indébito, inclusive com distinção contemplada em lei, descabe 
a aplicação da analogia ou da eqüidade para fins de concessão da atualização 
pleiteada.Recurso negado. 
 

Resultado: 
 
Análise do processo sob a sistemática do artigo 62-A do RICARF. Aplicação 
do entendimento do STJ quanto a possibilidade de atualização monetária pela 
Selic quanto ao ressarcimento de crédito presumido de IPI. (Resp n° 
1035847/RS) A atualização deverá incidir a partir da protocolização do pedido 
até a efetiva compensação. 
 
Por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso especial do contribuinte. 

 
 
 

 
57 - Processo: 10860.004727/2001-89 - Nome do Contribuinte: 
PILKINGTON BRASIL LTDA. - RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE. 
 
Relator: RODRIGO DA COSTA PÔSSAS 
 
Ementa do acórdão recorrido: 
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Assunto: CRÉDITO PRESUMIDO. INSUMOS. CONCEITO JURÍDICO. 
ENERGIA ELÉTRICA. Só geram direito ao crédito presumido os materiais 
intermediários que se enquadrem no conceito jurídico de insumo, ou seja, 
aqueles que se desgastem ou sejam consumidos mediante contato físico direto 
com o produto em fabricação. Parecer Normativo CST nº 65/79. Recurso 
negado. 
 

Relatório: 
 
Trata-se de exclusão da base de cálculo do crédito presumido de IPI, os 
valores ao custo de aquisição de energia elétrica. 
 
Resultado: 
 

Aplicação da Súmula nº 19 do CARF: “Não integram a base de cálculo do 
crédito presumido da Lei No- 9.363, de 1996, as aquisições de combustíveis e 
energia elétrica uma vez que não são consumidos em contato direto com o 
produto, não se enquadrando nos conceitos de matéria-prima ou produto 
intermediário.” 

 

Por unanimidade de votos, recurso não conhecido.  

 
 
 

 
 
62 - Processo: 10830.001238/2006-37 - Recorrente: FAZENDA NACIONAL e 
Recorrida: UNIÃO CENTRAL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 
SÉTIMO DIA - RECURSO ESPECIAL DO PROCURADOR 
 
Relator: SUSY GOMES HOFFMANN 
 
Ementa do acórdão recorrido: 
 
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador: 
31/07/2002, 31/10/2002, 31/01/2003, 30/04/2003, 31/07/2003, 31/10/2003, 
31/01/2004, 30/04/2004, 31/07/2004 OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CRIADA 
PELA RFB. PENALIDADE APLICÁVEL. A falta de apresentação de DIF- Papel 
Imune no prazo estabelecido na legislação enseja a aplicação da multa prevista 
no art. 507 do RIPI12002 e não a prevista do art. 505, também do RIPI12002. 
Recurso voluntário provido. 
 

Relatório: 
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Falta de apresentação da DIF – Papel imune. Cabimento de multa. 
 
Resultado: 
 
Por unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso da Fazenda 
Nacional, por entender pela aplicação do art. 505 do RIPI/2002, por se tratar 
de obrigação necessária e específica, portanto deve ser restabelecida a multa 
de ofício, aplicando a norma mais benéfica (Lei 11945/09). 

 
 

 
 
77- Processo: 11080.009255/2002-81 – Recorrente: RIO GRANDE ENERGIA 
S/A e Recorrida: FAZENDA NACIONAL RECURSO ESPECIAL DO 
CONTRIBUINTE. 
 
Relator: RODRIGO CARDOZO MIRANDA 
 
Ementa do acórdão recorrido: 
 
Assunto: COFINS COMPROVANTE DE 'ÉAGAMENTO. Comprovado que a 
Cofins, cobrada foi:paga pela conversão em renda de depósito judicial, correta 
a ,anulação, do auto de infração quanto ao ponto.  Multa isolada objeto de, 
lançamento anterior isolada, correta a exclusão da penalidade, pois já esta 
sendo cobrada. Recurso de Oficio negado. MULTA DE MORA. Atraso no 
pagamento da contribuição implica em incidência de multa de mora, que não se 
confunde com a multa punitiva devido a sua natureza jurídica compensatória ou 
reparatória. Recurso Voluntário negado. 
 

Resultado: 
 
Por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso do contribuinte. 
Aplicação da súmula nº 360/STJ: “O benefício da denúncia espontânea não 
se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente 
declarados, mas pagos a destempo.” 

 
 

 
82 - Processo: 13709.001612/2001-83 - Recorrente: FAZENDA NACIONAL e 
Recorrida: RDC SUPERMERCADOS LTDA. - RECURSO ESPECIAL DO 
PROCURADOR. 
 
Relator: RODRIGO CARDOZO MIRANDA 
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Ementa do acórdão recorrido: 
 
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração: 01/09/1988 
a 30/04/1990 Ementa: PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DE 
TERCEIRO. CESSÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. A cessão de créditos 
homologada judicialmente é válida, passando ao cessionário todos os direitos 
sobre os valores cedidos, como se dele fossem, viabilizando, então, a 
compensação de valores, nos moldes do art. 74 da Lei n.° 9.430/96, não 
cabendo discutir na via administrativa decisão proferida na esfera judicial. 
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO. 
 

Relatório: 
 
Trata-se de pedido de compensação de direito creditório em nome de terceiro 
com débitos existentes em nome da interessada. O direito creditório em 
questão diz respeito a valores recolhidos, a titulo de "quotas de contribuição 
ao 1BC". A DRJ indeferiu o pedido de compensação, com fundamento no art. 
74 da Lei n.° 9.430/96,  sob o argumento de que se tratava de crédito de 
terceiros. Já o acórdão recorrido, entendeu que com a ocorrência da cessão 
dos créditos judiciais através de homologação pelo Poder Judiciário, passou a 
Recorrente a ser detentora dos referidos valores, já que transferiu-se o pólo 
ativo da demanda executiva.  
 
Sustentação oral da Procuradoria da Fazenda Nacional: 
 
O Procurador sustentou que a compensação deve ser feita pelo titular do 
crédito e não por terceiros, sob pena de infração ao artigo 74 da Lei n° 
9.430/96. A decisão judicial mencionada pelo acórdão a quo trata apenas da 
execução, não adentrou o mérito/legalidade da compensação.  
Após a sustentação oral promovida pelo Procurador da Fazenda Nacional, 
houve pedido de vista do Conselheiro Gilson.  

 
 

 
92 - Processo: 11065.001339/2004-27 - Nome do Contribuinte: MAKOUROS 
DO BRASIL LTDA. - RECURSO ESPECIAL DO PROCURADOR. 
 
Relator: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO 
 
Ementa do acórdão recorrido: 
 
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE 
SOCIAL – COFINS Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004 COFINS. 
INCIDÊNCIA SOBRE CONTRAPRESTAÇÕES DA TRANSFERÊNCIA 
ONEROSA DE SALDOS CREDORES DE ICMS. DESCABIMENTO. A cessão 
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onerosa de saldo credor acumulado de ICMS não oferece em contrapartida 
para a pessoa jurídica cedente a percepção de receitas, motivo pelo qual é 
descabida a exigência de COFINS sobre referidas importâncias. CORREÇÃO 
MONETÁRIA DOS CRÉDITOS. TAXA SELIC. Dada a expressa determinação 
legal vedando a atualização ou a remuneração de créditos do PIS e da Cofins 
não-cumulativos nos pedidos de ressarcimento, é inadmissível a aplicação da 
Selic aos créditos não aproveitados na escrita fiscal por insuficiência de débitos 
no respectivo período de apuração, devendo o ressarcimento de tais créditos 
se dar pelo valor nominal. Recurso voluntário provido em parte. 
 

Relatório: 
 
Definir se a cessão onerosa de ICMS compõe ou não a base de cálculo do 
PIS e da COFINS. 
 
O processo foi retirado de pauta e ficará sobrestado até que o STF se 
manifeste sobre a matéria, haja vista o reconhecimento de repercussão geral 
(RE 606107). 

 
 

 


