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Matéria

IP1

Recorrente

CI„ARION AGROINDUS MAL S/A

Recorrida

Ill'AU em JUIZ DE POR A - MC

Assom o: ImPosi 0 sontw PRono [Os INDusTRuslizADos - IN
Periodo de apuração: 01/01/2002 a 31/03/2002
IPI CREDITO PRESUMIDO, PESSOAS FÍSICAS
A lei não autoriza O ressarcimento ie! crente às aquisições que não softeram
incidência da comi ibuição ao Pis e da Cofins no Ibinecimento ao produnn
exportador
Recurso Voluntário Negado

Vistos, relatados e discutidos Os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento
ao 1 ceras° Vencido O (lonselbei-ro Antônio Lisboa Cardoso (Relator)., Designado, como
iedator, paul tedign o voto vencedor o Conselheno Mauricio Taveira e Silva Vencidos Os
(.!onsellu.s-itos Antônio Lisboa Cardoso (Relator), Praneisco Mantido Rabelo de Albuquerque
Silva e Maria I ereta Mar ( il vrei 1,ope:/:.
/(2 :7,4 r)
Rodrigo da (1-(Possas Presidente,
.,..--?
7„..--------/...-------..? 2
Marniel'o -Faveira e Silva

E cdatoi Designado

jr
Participaram do julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Possas, Jose
Adão Vitorino de Morais, Antônio 1 Ásbori Cardoso, IVIaur ido 'Faveira e Silva, Francisco
Mauricio Rabelo de Albuquerque Silva e Maria 'rereza. Marbnez Lopez.

(e '
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Relatório
Adoto o relatório da {)RJ de juiz de Fora/MG. de lis. 298/299, nos seguintes
termos:
Em julgamento o pedido dc iessat cimento de ti 01, i dativo ao 1" trimestie
de 2002,. no valor de R$ 322.525,86, fundado nos termos da Lei n" 10,176/2001 (credito
pries"amido — regime alternativo) Às lis 148/153 encontra-se a DCOMP vinculada ao pleito de
ressin cimento,
Os resultados da verificação da legitimidzide dos et éditos solicitados em
ressarcimento estilo consolidados na Conferência de Cálculo de ft 155 e no Despacho
Decisório de ti. 179/182 'Nesse último ato, a autoridade competente da DR.liiCniaba dotei ia
parcialmente a solicitação da Miei essada, reconhecendo o direito cieditório nc.) montante de R$
303 656,38 A. patcela indeferida do beneficio foi resultado da glosa de aquisições de soja em
ii1os efetuadas perante a empicsa VCN da Amazônia — Ti ansporte„ Comércio e Expoitação
Lida CNP.' 04.416 003/0001-61 c da aquisição de soja efetuada perante produto' anal (pessoa
lis ica).
A contribuinte apresentou manifestação dc inconformidade, às fis 192/203,
discordando do deferimento parcial Alega, de torna bastante sucinta:
Pede/ui, de que me)c-adoi . ias obieto
"A previnção da
destinadas d industrialLação
relacionadas,
Fiscais
Notas
das
não eltetualn à si iIfl,ÍOIUÇOCS (1(1 Conit ibuinte, não poderá, Sob
qualquer /2/ isma dc análise, pi-euileuei.
( )
A enn y são de documentos 'iscais. bem (mu° a Escrita um Livi os
Lspecífiun., realiwtla pela Coou, ibuinte se deu. alirme-so, em
respeito aos ditames legais em vigor. não _se admitindo qualquerilação em Yenticlo contrário
( )
(*;11(
Inniste no teperlório ji yeal previsão legal paia (7.
(10 responsabilidade do yujeito passivo da obr i!..n,ação de cmis.são
correta de documento fiscal, conto pretendo a Receita Pedelal
( )
O valor pago pela mercadoria lin In ecisamente contabilizado, de
tIL oi do com OS pf incípio.s de uonlabilidade gf.:vilmente aceitos,
constando de documentos anum obatórios
.)"
Quando da pia-nen:1 análise dos autos por esta iclatoi a, ficou evidenciado que
a empresa não havia sido intimada a comprovar as aquisições efetuadas perante a V( 'N da
Amazônia. Foram, então, baixados os autos em dili gência por intermédio do Despacho de tis
234/235 A fiscalização intimou a empresa segundo termo de tis 237/238 Fru atendimento,
como prova dos pagamentos efetuados à ViCN da Amazônia Ltda. ; a empiesa apresentou os
documentos de lis 260/312
Após a diligência solicitada, a contribuinte apresentou duas cópias das razões
adicionais de defesa as tis 319/3..33 e '336/350.
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O acórdão 10000-ido foi no sentido de deferir em parte a solieilaçrão de
sessareimento, e homologar apenas as compensações em relação ao crédito relativo às
aquisições cujos pagamentos foram efetuados diretamente às empresas emitentes das notas
fiscais, alio sendo aceitas as aquisições de empresa declarada inapta, confim-me sintetiza a
ementa de 11. 292, nos seguintes tet mos:
s stiml) JAIPO,STO ,s:onnE PRoDuros INDUST'RTAI1t4/ 0S
II,'
Período de apta ação 01 /01 /2002 T. 3 l,4)V2002
CRE1)11O PRESUARDO
DAS IOULSWÓES
Diante da compi ovação, pela lutei esvaia, do pagamerno
(lemados dii, giammie às empeças e mi te' s h' notas' fiscais
telativas a aquisiçães de amamos, é de se admitir a inclusão dos
eiM11)1110 da base de cálculo do
61071h111j eS C01 1 i'Spoildeilie

C LISTO 1

ROT) cti O

Não iniegiaal a base de álc:nlo do crédito presumido as
aquistçÍics de lastimas (,;kanidirs de não-contribuintes. do PIS e
detei Inalação il.-pressa comida 0w1 atos
da Cglins,
noi inativos da Seci 010//O da Rei ma Fedei ai
Rew/Ra,s net ainPaik —

1 laynolo

lin Pai ié!

Cientificada em 1 l/02/2008, conforme Aviso de Recebimento acostado à 11
365, a Recorrente interpõe o recurso de fls. 367/402, em 1 1/03/2008, conforme informação da
DR.F/Cl'uiabá (ft 404), alegando, em síntese, o seguinte:
a.) Preliminar de prescrição e decadência, tendo em vista que a fiscalização
se reteve às operações excluídas no Qt TAR . 1 O trimestre do ano de 2001,
estando "1,1escilfo desde 01/01/2002", "o prazo do decadência para que
.já se c.xlinguiu em 1/1/2007,
a fazenda Publica pudesse (..vbral,
coinando-s-e alé O primeiro dia do ano seguinte do falo gerador";
Argumenta ainda que a. prescrição intereor rente é unia realidade no
ordenamento jui idico pátrio "(una vez Itanseorrido o prazo superior a 5
anos paia que O eycpieme (4/01 a empresa devedora dos ti ibuios,
mesmo os responsáveis legais, há que se leconliccer a ocorrência da
p( escoção in lel (:Arren le"; C11.1 favor de sua lese transcreve c,itaç,ões
jutisprudenciais do ST.1 e STF;
b) Quanto ao mérito alega não ser revendedora de soja ern grão c sim
industrializadora de produtos de sola, como óleo e farelo para consumo
humano e animal, logo todas as suas .matérias primas adquiridas foram
indust ri aliadas e exportadas
Sobre a situaç',io cadastral de algumas das empresas fornecedoras, aduz
que as mesmas estariam em situação cadastral "inapta" em 2004, sendo
que as aquisições dessas empresas se deram no ano de 2002. Alguns

\ -

pagamentos foram cid:Irados a ter ceit os, poi
tOrnecedor es,

corda e ordem dos

e) Alega impossibilidade da aplicação da multa de oficio quando há
dedal ação espontânea do corri] ibuinte, inclusive de acoi do COM julgados
da 'Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Belém, nos seguintes
termos:
"Lid.k. N171 1)11.1 CONTIS.S'A)
1)1111M M1.11.14 1)1;
01 :íCIO iu débitos tributários I elativos
COPINS
dee:lutados
idi ilmálos os t.:kilos. de <.oidissão de
di• ula, até o ano-calemlátio de I995, não ,sc aplicando a
~ha de oficia a mis débitos
(Acrii dão a" 2$90 de 2$ de
obtil de 2004)
Sustenta ainda que o STJ já firmou esse mesmo entendimento, qual seja,
a apresentação de DC.
ou (AA. ou outra declaração dessa mesma
natureza, prevista em 1C1, é modo de formalizai a exigência (igual a
constituir) do crédito li ibutário, dispensando qualquer outra providência
poi parle do fisco.
1(1 ielatór io

Voto Vencido
(..'"onselheiro Antônio Lisboa Cardoso, Relator
PRESCRIÇÃO IN I E.R.CORRENI h. PIMCESS(,) ADMINISTRATIVO
Nilo se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal..
(S6mula n"7 do 2° Conselho de C'ontribu ritos)
AQUISIÇÕLS Dl PESSOAS 'FÍSICAS PRODIllORIiS RURAIS_ incluemse na base de cálculo do crédito presumido as aquisições feitas de não
contribuintes das contribuições para o PIS e da CUINS.
O recurso merece ser conhecido, porquanto tempestivo e revestidos dos
demais requisitos legais pertinentes,
Trata o presente caso de recurso em face da decisão da DR1 de Juiz de
Fora/MG que deferiu, apenas em parte, a solicitação de ressarcimento do crédito presumido de
IP1 (regime alternativo), relativo ao I" trimestre de 2002, nos terinos da Lei n" 10.176/2001..
O pedido de ressin cimento en.contra-se cumulado com (teclar ação de
compensação (PER/DE,C.V)MPS lis. 148/153), a qual toi homologada em parte, sendo a
recorrente intimada a recolher o débito remanescente e respectivos acréscimos legais, ou
apresentar recurso no prazo legal de 30 (trinta) dias
.f..)c acordo com o Estatuto Social rla reeorr ente (il. 124), que a sociedade "Iam
por objetivo as' atividades de industrialização e eomerciali7oção dc ("deo de soja e de milho,
Inato e degamado,bort as de 7elinação, farelo de .N ala e milho, a a comei (adi:ação de cereais,
franspe, tes. rodoviários de cat .5.MS, hen, (VIVO (.) genCialnellú?
a prestação de ..serviça.s
desses ,serviços e a incluso ialização e a comer dali:ação
r7l.:170
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Preliminar de Prescrição Intercorrente

I

A preliminar de prescrição inter corrente deve ser rejeitada, porquanto o
assunto encontra-se devidamente sumulado no âmbito administrativo, conforme entendimento
consolidado através da Súmula n" 7, do Segundo Conselho de Contribuintes, in l'el 1.ns
,S?Ai UI 4 iV 7
sc!

Niio

aplica
alivo fiscal

1)Í est:Tição

nue, 001/ enie

moe0,,,

Assim sendo não Itz) que se falai em presciição dos fatos geradores ocorridos
no ano dc 2002
Quanto ao ináito, enuetauto, não vejo como piosperar as glosas sobte as
aquisições de não contlibuintes do PIS e da Co rins, pois, no entendei do órgão julgador as
tquisições cituadas dc titio contribuintes do 'PIS e da Cotins, nos termos da IN SR1' 69/2.001,
não integram O cálculo do ct édito presumido do 1P1
2

Produtos adquiridos de não conte ibuintes.

O beneficio fiscal instituído pela Lei n" 9.363/96, não é demais repern, visa a
desonerai as exportações de produtos manufaturados brasileiros, mediante o ressarcimento, na
forma de créclao presumido de Imposto sobre Produtos Industrializados (111), das
Conti ibuições para o PI oguitua dc Integi aça() Social (PIS) e pata Financiamento da Seguridade
Social (0:-.)l'INS) incidentes sobi e os insultos adquiridos para consumo no processo produtivo
de bens nacionais destinados ao mercado externo
Tendo em vista que, segundo o ai É 1 da Lei n" 9:363/96, o benefício Fiscal
consiste no ressarcimento das contribuições ,incidentes sobre as aquisições dos insumos,
dei:enchi-se O entendimento de que não entrariam no cômputo da base de cálculo os valores
oduros cujos fornecedores não se encontrem sujeitos à
despendidos nas aquisições de
inci.&,'ncia. de PIS nem de C.01' IN SI
Os trechos a seguit transcritos do voto condutor pio Foi ido pelo ilustie
Conselheiro MARCOS VINknus .N1-, 1)1 t DE LIMA, ao ensejo do julgamento do Recuso n"
108 027, bem resumem os finidamentos deste entendimento:
‘o,o
o
rerifica-e que! O til 11, 0 1 " k"..Wri
respectivas
inCide1I1UN
C01111
i1)lI1VW
S
rIO
(.11170,110
k;a1
C`i
aquisições' LM que pese ri inip;oprieda4 da 1 ((fação da !guina,
ciç que nào há incidèfic ia sob) e aquis!iciies de iiieraulotio na
1Cgo. C:01111ibiliç :ÓCS Sütjak, a Ine11101 Cl.egee (:frio
sentido d0 que o fel /em de .5Vi' 0/Crida à incidência de COFIAIS
e de PIS w.dm O as °per açõe inerconhs que compõem o
a locik,ãO
lâtinaincino da twqvc.! n a. fornccedof a Ou
0W1c10i1Cht
Will110
51(.;00
`
n
i'VW.C111't
s 1
• iliCirkilWÇ sOhl
polO Li
fleCCd01
pe10
adaS
opcuaçiie
,(N.
I
da1
(10 1
jObre 05
<uni)) (!sa prwhilOra O exporiadoi
)

u./ 5 50 as 110/1da 5 410 ¡TIMM/OS (,'IettladaS pela l0r0e4' <:(101'
a
pata luto, n sada não 5O/e/ CLOM a niVidênt . 211 (10 1011ff /1./U/Ç:(70,
cOnla haver O reS5OrCin/0//10 p/ evisto na nOrma
nãO
ern alguma etapa oullc?rioi. houve o pa;.(nriewto de
Comi ibuição ao MN o de CUPINS, o i Cs Nur cimento, tal como foi
(micebido, não alcança (., se pa, finte111.0 05/04' iticv
sob, e
eonGedendo O (OS sarcimodo de canil ibuições
do
onmorcial
e'delia
a
(.!ompão
que
aq1li5re'50 5 (10 teV Cen• OS
do
o
produtor.
do
aquisiçõe!:
respectivas
produto O não das
exportador previstas no (ui 1"
Inuçâo. Si' «alojada com (2
O 1O11110-5e1)50 (1/01) (010 elo 550
deSVnel'ai O valor dos produtos
finalidade do in(eatiP0
eXpol lados de (libidos sobre ele incidentes, resolve-se em função
C011n"Ole 0 InVileidade
didade
do opção do leislador pela
do incentivo
( )
l(//s picifliSSOS, lin a de instinto, a
O escopo do lei, parlaulo
iiltdO de C51 1. 1711110 fiS-cal, lim incentivo (Onsubsionciado num
e1 édit0 prestiMido culenlodo sobre o valor das notas fiscais tie
aquisição (10 i11ç0)1105 de contribuintes stjeitos às reler idas
corar 'Inações sociais 1., Gewto que esse crédito n110 tem pOt
()blefá() reS.Saten' 101/01, (15 tributos 9110 incidem na cadela de
i1(1/105`dhlidadi:
OdiN (-20 dt1 InereadOila. Cai'?
contribuinte!
da parcela mais
o
TOda yal, «ioga a desonerar
(.) prOdn10
50/2(
¡nen:leia(
carga 1/ 1/11(1(1/111
sivaficafivo
e:YpOi
A opção do legislado, por o.ssa determinada sistemática do
apta ação 1/0 imentivo (/ e\7)00l1n .005 dee0f1 C (1.(1 COnn 0/1054.*00
de dO/S valores i,svallinente. relevantos O primeiro eu ida
°Meação do borm-estar social (dou desenvolvimonto nacional
ali avos do cumprimento das metas ceomimieas de exportação
fixadas pelo Is'stado O maio (loco,' te da necessidade de' coibir
aplicação
dos 170 de /04' 111.505 públicos e do ,garanti, a 41
(.)
Direito
de
regra
(1(.)s ineentiVOS na _finalidade per s(,guida 1 )o1a
a
evilum
Fstado tem de dispo, do meios de verificação que
l ailiJ ação do beneficio fiscal apenu.s para fii g n do pagamento do
1/oito devido
Daí o logishulot buseou atingir tais OblenVOS de IliddiCa
CCOnÓmica, Sem inviabili:at o indiTensáve/ eyanle da
legitimidade dos. éditos pela 17az1'nda Oco, te que, para pe.s.soa
física, não há uh /110/01 iodade de manter escrituração fis(.01,
nem (IC registrar suas operações merumtis ora 1111 os fiscais ou
einitii os dOuMnentos- fiscais fe,spe ,(tivo% A comprovação das
operações envolvendo a compra de produtos ne550'n Ca1/d105e5„
de difícil realização A.ssim, a eÁclusfier dessas aquisições no
«impilo do 111(011/1 ('e) tem por linalhlade tornar factível O
4' 0/11)0/e do incentivo
que a
Nesse sentido, a Lei o' 9 3ó3/9(.i dispõe, em seu co figo
do
valor
1(5/21)1
/0
5
01)
de
da
Receita
Ii,
ma,
Re(eita
aparação da
nOlnitts
das
mos
nos
101
efiluoda
svrá
do
instamos
das aquisiç ôes
que regem a incidència (10 PIS e da COPIN,S, tendo em vista o
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do illinistro da 1'w:crida, que permitam o cliiivo controle das
optaaçães em »ruo' ((1r ria meu)
kessa/u-se. pai 1 del ,alite, q110 a 1117711N110 da Falcilda. (111101 da
proposhl., 51010111a que a dispensa de apteventação de guias de
r•cco/huncruo das contribuições par pai* ilas i07 fleCCdare'S,
decaí IV uniramente tia simplificação do 5 MCCIMISMON de
corar ole
( )
no e yposto, cone/ui-it.' que, mesmo que. Ne admita que o
remir cimento pise des'emerar Os msumos de incidêm ias
ante/ rores, a lei, ao estabelecer a mamãl a de SC Ope/ CICIOHU1120/
o //1(V///ia'(4 CXe //til! dO total de aquisiçães aquelas que não
NO eialn ineide".'nura na última etapa Como se vê, o pilai fundamental do entendimento até agora prevalentc é o
disposto no artigo 5' da Lei n" 9 363/96, que deka mina que "a eventual re,stilitiçao, ao
J.
lOinet:vdot, das impor réincias recolladds em pagamento tias (0011 ilmit, ( ;C:5 1 0/0/ 1(1(2 170 art.
lrern assim a compensaçâo mediante cri".dito„Wiplica imediato estorno, pelo produtor
cAportador, do valor i'01. 1 eSpOndellIC ", pois, ao detem-ri par que o PIS e a COFINS restituídos a
f loinecedores devem sei estotnados do valoi do lessarcimento, teria o legislador optado "por
condid011ar O ineerni1,0 à existència de tribulação na últnna etapa-, o que impedir ia a inclusão
de aquisições feitas de não contribuintes som n e cuja receita naturalmente não incidem o PIS e
a C01 1 INS --.. na base de cálculo do beneficio fiscal
Ocori e, porém que o artigo 5`' da Lei n" 9.363/96 é
inaplicabilidade esta que se levela, 1)1in-feito, e de tbrina sintomatica, quando se
exame das Poi latias M inistei iais e Instruções Not inativas da Secretaria da Receita
regulam e i egularam. a matei ia, que não existe e umica existiu qualquet norma a i
lo..

inaplicavel,
vai inça, do
Federal que
egulamentà.:

Pelo exposto, entendo lei a Reeon ente direito ao el édit0 piesumido de IP I de
que trata a Lei n" 9 363/96., mesmo quando os instintos Mai/actos no pioeesso produtivo de
bens destinados ao mercado externo sejam adquiridos de não emiti ibuintes de PIS e de
CUPINS, haja vista ser este o único entenditilento capaz de atingi] os lins a que se destina a lei
e compatível às exigéncias do bem comum
hm relação a multa alegada no icernso, trata-se de matéria estranha ao
processo
hm litcc do exposto, voto no sentido de dai movimento parcial ao icem so, a
de ressarcimento e homologar as compensações leque' idas, em ielitção
pedido
del
l
e
r
ir
o
fim de
às aquisições de ivssi as tísica: canado em 1)C I I'
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Voto Vencedor
Consellicii(i Mauricio 'l'aveit a e Silva, Redator 1)esignado
Reporto-me ao relatório e voto de lavra do ilustre conselheiro António Lisboa
Cardoso, de quem ouso diveigir da lese que sustenta, em relação às aquisições de insumos
pessoas lisicas
A intcrpret.zrçao do beneficio trazido pela Lei n" 9...363/96, diverge daquela
apresentada pelo ilustre relatar. consoante os argumentos que se seguem
A norma instituidora do beneficio iem a natureza incentivadora que a ordem
jui idica considera conveniente estimular O incentivo em mr,..stâo consiste em um crédito fiscal
concedido pela Fazenda Nacional em função do valor das aquisições de insumos aplicados em
produtos exportados 'rem pol finalidade permiti] maior competitividade desses produtos no
mercado externo
A li ri ição deste incentivo fiscal deve, destarte, se, analisada nos estritos
termos do ai t. 1" da MP n" 91S/95, posterior mente convertida na Lei n" 9 .36.3/96.
Par a menu)i análise, transe' cve-se o reter ido artigo:
1"- O produtor evporiador th! mercadorias ',racionais fará
pf e\ Wilid0 cIO I1u.,0\10 sobre PI °tintos.
lalizados, COMO revsareintento das contribuições de que
iim(1711 as Leis Cwnplemenlares mUnero.s 7, de 7 de setembro de
1970, N, de de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dc ,. :embr O de
1 0 91, incidentes sobre as respectivas aquisições, no mercado
interno, de nuffi'v
odutos naí mediái los a mate, ia/
de emboloem, para a utilização no processo produtivo
(Gr

pis

O legislador estabeleceu que o incentivo iiscal deve ser concedido como
ressarcimento da contribuição ao Pis e. da Cofins A empresa produtora exportadora paga o
tributo embutido no preço de aquisição do insumo e recebe, poste1 iormente, a restituição da
quantia desembolsada, mediante compensação do crédito presumido.
Portanto, o crédito presumido é urna 'forma de compensação pelos tributos
pagos na etapa anterior, tanto que a própria lei o tratou como ressarcimento de contribuições.
O ressarcimento de créditos por valores estimados, ti atamento enipi egado
pelo legislado] na concessão de incentivos, visa facilitar os mecanismos de execução e
contiole
O crédito presumido é uma. lorma. de compensação pelos tributos pagos na
etapa anterior Nesse diapasão, veti fica ,se que o artigo 1" icsninge o beneficio ao
essarcimento de contribuições
incidentes nas respectivas aquisições",

ecp
(

-No presente caso os insumos adquiridos pela recorrente de pessoas lisicas
não sofreram a incidência de contiibuição e portanto, não há como havei o i essateimento
previsto na norma. Se eni alguma etapa ante' im houve o pagamento de contribuição ao Pis e de
Cotins, o ressarcimento, tal como foi concebido, não alcança esse pagtunento especifico Estarse-ia concedendo o ressarcimento de contribuições "inciderdos - sobre aquisições de terceiros
que compõem a cadeia comercial do produto e não das respectivas aquisições do produtor e
expor tador previstas no artigo I"
O estimulo concedido foi materializado corno crédito presumido calculado
sobre o valor das notas fiscais de aquisição de irisamos de conn ibuintes sujeitos zj'is referidas
contribuições sociais. Instituir uma sistemática que permitisse o crédito de todo o valor dos
tributos/contribuições, que, direta ou indiretamente, houvesse 011efadO O produto expolindo, é
tat ela complexa e de muito diticil controle, pela qual não optou o legislador
Esse entendimento é rettnçado através do que dispõe O art 5" da 1 ei n"
abaixo
transcrito, o qual prevê o imediato estorno a sei promovido pelo produtor
9..363/96,
exportador, quando o seu lOrnecedor se benctichn, ati aves de restituição ou compensação, da
contribuição que havia sido pay,a
ih ill11)01
IICL.C41(
lii 51 eventual festim/cão.
it1(11 tio auI 12,
po„
~
unlo
da
ionti
tccolhidas
âncdinto
«mipensew'..io
incylünne
Lu-Mito;
bem assim a
esioi no, pelo produto/. expol iadot, do valot correwondcine
Conforme se verifica, a despeito de que a lei isentiva deva ser interpretada
literalmente, conlórme preceitua o ar t. I l 1 do C1N, e no caso presente não havei qualquer
1 esquiei]) aunnizativo de utilização dos instintos adquiridos de pessoas físicas.; nos quais não
ocorreu a incidência da contribuição em sua última etapa, ainda (RIO a interpien'issernos de
modo sistêmico o resultado ser ia o mesuro, ou seja, não há previsão para tal beneficio Alargar
as hipóteses de fruição de tal beneficio equivale a criar legfa illlídieZ1 nova
Portanto, não foi a IN SIZIj n" 23/97 que limitou a utilização dos cr éditos, e
sim a plómia Lei IV 9 . 363/96 instituidora do beneficio
Desse modo, 00.01.01me demonstrado, quanto aos instintos adquilidos de
pessoas lisicas, não há o que ressarci', uma vez que os tóinecedotes não são contribuintes das
rel'evidas conti ibuições
Isto posto, nego provimento ao recluso voluntário..
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