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NOLEM COMERCIAL IMP. EXP. LTDA.

Período de apuração: 01/10/2000 a 31/12/2000, 01/07/2001 a 30/09/2001
EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS CLASSIFICADOS NA TIPI COMO
“NT”.
O art. 1º da Lei nº 9.363/96 prevê crédito presumido de IPI como
ressarcimento de PIS e COFINS em favor de empresa produtora e
exportadora de mercadorias nacionais. Referindose a lei a “mercadorias” foi
dado o benefício fiscal ao gênero, não cabendo ao intérprete restringilo
apenas aos “produtos industrializados” que são uma espécie do gênero
“mercadorias”.
Recurso Especial do Contribuinte Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar
provimento ao recurso especial. Vencidos os Conselheiros Henrique Pinheiro Torres, Gilson
Macedo Rosenburg Filho, Rodrigo da Costa Possas e Carlos Alberto Freitas Barreto, que
negavam provimento.
(assinado digitalmente)

Rodrigo da Costa Pôssas  Presidente Substituto e Redator ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Henrique Pinheiro
Torres, Nanci Gama, Judith do Amaral Marcondes Armando, Rodrigo Cardozo Miranda,
Gilson Macedo Rosenburg Filho, Leonardo Siade Manzan, Rodrigo da Costa Pôssas, Maria
Teresa Martínez López, Susy Gomes Hoffmann e Carlos Alberto Freitas Barreto.
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Na condição de Presidente Substituto do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, no uso das atribuições conferidas pelo art. 17, inciso III1, do RICARF,
designome Redator ad hoc para formalizar o presente acórdão.
Tratase de pedido de ressarcimento de crédito presumido do IPI a que se
refere a Lei nº 9.363/1996. A matéria devolvida a este Colegiado referese à inclusão a base de
cálculo do crédito presumido do IPI das exportações dos produtos classificados na TIPI como
não tributados.
O julgamento deste recurso tem como paradigma o Recurso nº 214.566,
julgado na sessão imediatamente anterior a esta, sendolhe aplicada a mesma tese daquele
julgado, nos termos do art. 47 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF nº 256, de 22 de junho de 2009.
Em apertada síntese, este é o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Redator ad hoc
A teor do relatório acima, este voto segue as disposições do § 2º, in fine, do
art. 47 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF nº 256, de 22
de junho de 2009. Para tanto, ressalvando o entendimento pessoal, adotase a tese prevalente
no julgamento do Recurso nº 214.566:
"A matéria tratada nos presentes autos já foi objeto de discussão na antiga 4ª
Câmara do extinto Segundo Conselho de Contribuintes. Por concordar com as
palavras do ilustre exConselheiro JORGE FREIRE, no julgamento do Recurso n.º
133931, com a devida vênia, faço minhas suas palavras:
“A EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS CLASSIFICADOS COMO NT NA
TABELA DE INCIDÊNCIA DO IPI
Outra insurgência da recorrente é que ela entende que o valor da
receita de exportação das mercadorias a ser adotada no cálculo
1

Art. 17. Aos presidentes de turmas julgadoras do CARF incumbe dirigir, supervisionar, coordenar e orientar as
atividades do respectivo órgão e ainda:
(...)
III  designar redator ad hoc para formalizar decisões já proferidas, nas hipóteses em que o relator original esteja
impossibilitado de fazêlo ou ñão mais componha o colegiado;
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independe de as mercadorias exportadas serem ou não considerados
produtos industrializados pela legislação do IPI.
Como é do conhecimento desta Câmara, esse é meu posicionamento,
pois sempre entendi que as mercadorias exportadas classificadas na
TIPI como NT, desde que produzidas pelo estabelecimento da
beneficiária do benefício fiscal em debate, devem ter seu valor
correspondente incluso no beneplácito controvertido. Igualmente bem
conhecida meu sentir de que as leis instituidoras de benefícios fiscais
devem ser lidas de forma restritiva, com acima expus. Contudo, tal
exegese não pode ir a ponto de restringir o que a lei não restrige.
A leitura feita pela decisão vergastada é no sentido de que os produtos
NT estão fora do campo de incidência do IPI, sobre eles não haveria
incidência da Lei 9.363. Entretanto, para chegarmos a tal conclusão só
se formos em busca de normas infralegais, pois a lei instituidora do
crédito presumido não faz tal restrição. E não precisamos nos alongar
para afirmarmos, pois cedido o é, que onde a lei não restringe não
cabe à Administração fazêlo, sob pena de cometimento de ilegalidade.
O que diz a lei é que os produtos exportados devem ser produzidos e
Art. 1º A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais
fará jus a crédito presumido do Imposto sobre Produtos
Industrializados, como ressarcimento das contribuições de que tratam
as Leis Complementares nºs 7, de 7 de setembro de 1970; 8, de 3 de
dezembro de 1970; e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre
as respectivas aquisições, no mercado interno, de matériasprimas,
produtos intermediários e material de embalagem, para utilização no
processo produtivo.
...
Art. 3º Para os efeitos desta Lei, a apuração do montante da receita
operacional bruta, da receita de exportação e do valor das matérias
primas, produtos intermediários e material de embalagem será
efetuada nos termos das normas que regem a incidência das
contribuições referidas no art. 1º, tendo em vista o valor constante da
respectiva nota fiscal de venda emitida pelo fornecedor ao produtor
exportador.
Parágrafo único. Utilizarseá, subsidiariamente, a legislação do
Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados para o
estabelecimento, respectivamente, dos conceitos de receita operacional
bruta e de produção, matériaprima, produtos intermediários e
material de embalagem. (grifei)
Analisando os termos da lei, não identifico qualquer referência a que
os produtos exportados tenham que ser produtos industrializados nos
termos da legislação do IPI. Até porque, não devemos nos olvidar, a
legislação do IPI foi usada, apenas, como forma e instrumentalização
do ressarcimento do benefício controvertido na esteira do que já havia
sido feito como o créditoprêmio (artigo 1º do DL 491/69), pois o que
se ressarce não é IPI e sim PIS e COFINS que tenham INCIDIDO ao
longo da cadeira produtiva de produtos que tenham sido produzidos e
exportados pela empresa PRODUTORA E EXPORTADORA.
O requisito estabelecido pelo legislador ordinário foi que a empresa
beneficiária do crédito presumido (e nova redação do artigo 1º na
redação originária da norma não deixa dúvida que o benefício não foi
para o estabelecimento industrial, como, apressadamente, quisse fazer
crer) produzisse e exportasse mercadorias, não fazendo qualquer
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menção a que a mercadoria exportada fosse produto industrializado,
como entende a r. decisão.
Demais disso, repilo a assertiva de que a legislação do IPI deveria ser
usada na identificação do alcance dos produtos exportados, pois a tal
ponto não foi o legislador. O que este asseverou no parágrafo único do
artigo 3º da Lei 9.363, suso transcrito, foi que a legislação do IPI seria
usada SUBSIDIARIAMENTE e, tãosomente, para o estabelecimento
do conceito de matériaprima, produtos intermediários e material de
embalagem. Portanto, como também já tive oportunidade de me
manifestar em outros julgados, só há que se buscar na legislação do
IPI, e mesmo assim se a própria norma instituidora do incentivo em
debate for omissa (pois é isso que determina a expressão
SUBSIDIARIAMENTE), em relação ao alcance dos conceitos de
matériaprima, produto intermediário e material de embalagem, como
vimos fazendo para identificar quais insumos podem ter seus valores de
aquisição computados no cálculo do crédito presumido.
Portanto, em face de tais considerações, entendo que o que deve restar
provado, e nestes autos a questão é inconteste, é que a empresa
beneficiária do incentivo da Lei 9.363/96 produziu a mercadoria e a
exportou, independentemente de ser esta NT, e, por conseguinte, fora
do âmbito de incidência do IPI, pois a lei não fez tal restrição.
E o termo produção, como bem apreendido na articulação recursal, é
no sentido de que a mercadoria a ser exportada tenha tido sua natureza
modificada pela empresa exportadora, mesmo que para a legislação do
IPI a empresa produtora não seja contribuinte do IPI, pois a lei é mais
genérica quando utilizou o termo “mercadorias”, não fazendo menção
a produto industrializado. O que não seria o caso se a empresa
comprasse a mercadoria e a revendesse no estado em que a comprou.
E nesse sentido, venho esposando meu entendimento, conforme se
denota da ementa a seguir transcrita, no Acórdão 20175229, julgado
em 21/08/2001, sendo relator o Dr. Serafim Fernandes, cujo voto
acompanhei.
IPI  CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI NA EXPORTAÇÃO 
PRODUTOS EXPORTADOS CLASSIFICADOS NA TIPI COMO NÃO
TRIBUTADOS  O art. 1º da Lei nº 9.363/96 prevê crédito presumido
de IPI como ressarcimento de PIS e COFINS em favor de empresa
produtora e exportadora de mercadorias nacionais. Referindose a lei
a “mercadorias” foi dado o benefício fiscal ao gênero, não cabendo ao
intérprete restringilo apenas aos “produtos industrializados” que são
uma espécie do gênero “mercadorias”. Recurso provido.
Forte nestas considerações, entendo que deva ser dado provimento ao
recurso."

Nos termos do voto paradigma transcrito linhas acima, dáse provimento ao
recurso especial do sujeito passivo para reconhecer o direito de usufruir do crédito presumido
do IPI em relação às exportações dos produtos classificados na TIPI como não tributados (NT).
(assinado digitalmente)

Rodrigo da Costa Pôssas
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