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Recorrente : ADM DO BRASIL LTDA. (SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO DA
ADM EXPORTADORA E IMPORTADORA S/A
Recorrida : DRJ em Juiz de Fora - MG
IPI. CRÉDITOS BÁSICOS. SALDO CREDOR.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. É vedada a atualização de
créditos meramente escriturais por absoluta falta de previsão
legal (precedentes jurisprudenciais). Entretanto, devido a
atualização monetária, a partir da data de protocolização do
respectivo pedido de ressarcimento, com a utilização da taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia SELIC, acumulada mensalmente, até o mês anterior ao
pagamento e de 1% no mês do pagamento.
Recurso parcialmente provido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de recurso interposto por: ADM
DO BRASIL LTDA. (SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO DA ADM EXPORTADORA
E IMPORTADORA S/A
ACORDAM os Membros da Terceira Câmara do Segundo Conselho de
Contribuintes, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso, nos termos do
voto da Relatora-Designada. Vencidos os Conselheiros Antonio Bezerra Neto (Relator) e
Emanuel Carlos Dantas de Assis que negavam provimento. Designada a Conselheira Maria
Teresa Martinez López para redigir o voto vencedor.
Sala das Sessões, em 15 de junho de 2005.
"JÁ: ,,/
Antonio ;'ezerra Neto
Presidente
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Participaram, ainda, do presente julgamento os Conselheiros Leonardo de Andrade Couto, Silvia
de Brito Oliveira, Valdemar Ludvig e Francisco Mauricio R. de Albuquerque Silva.
Ausente, justificadamente, o Conselheiro Cesar Piantavigna
Eaal/inp
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Recorrente : ADM DO BRASIL LTDA. (SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO DA
ADM EXPORTADORA E IMPORTADORA S/A

RELATÓRIO
A empresa ADM DO BRASIL LTDA. (SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO
DA ADM EXPORTADORA E IMPORTADORA S/A, em 15/04/2001, requereu o
ressarcimento das importâncias de R$ 37.867,21, R$ 205.278,26, R$ 208.208,01 e R$
151.921,20 (totalizando R$ 603.274,68), referentes aos saldos credores de IPI dos quatro
trimestres do ano 2000, apurados de acordo com o disposto no art. 11, da Lei n° 9.779/99,
regulamentada pela IN n° 33/99. Pediu ainda a correção monetária desse valor, com base na Taxa
Selic, para totalizar R$ 657.951,49.
Na Informação Fiscal de fls. 110/114 ficou consignado o que segue:
- o estabelecimento industrializou derivados de soja tributados à aliquota zero e
um único produto classificado como NT (Não Tributado), o que justificou os continuados saldos
credores apontados em sua escrituração;
- as notas fiscais foram emitidas de acordo com as formalidades legais;
- o saldo credor do imposto foi corretamente anulado no Livro de Apuração do
IPI;
- foram identificadas algumas divergências na apuração dos créditos do imposto,
as quais foram corrigidas pela interessada;
- devia ser concedido o ressarcimento no valor original de R$ 603.274,68.
Às fls. 115/116, a DRF/Uberlândia — MG acolheu os termos da Informação Fiscal
de fls. 110/114 e autorizou o ressarcimento apenas do valor original, ou seja, R$ 603.274,68, em
decisão assim ementada:
"NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Cabe ressarcimento do saldo credor do apurado de acordo com o disposto no
artigo II da Lei 9.779/99 e atos complementares, cumpridas as normas
constantes da IN SRF n° 2010 de 30 de setembro de 2.002.
Descabe a correção dos valores objeto de ressarcimento."
Devidamente cientificada, a contribuinte apresentou a Manifestação de
Inconformidade de fls. 121/126, onde alegou tinha o direito à correção monetária dos valores a
serem ressarcidos, com base na Taxa Selic, conforme entendimento exarado pelo Parecer AGU
no 01/96 confirmado nos Conselhos de Contribuintes.
A autoridade julgadora de primeira instância indeferiu o pleito da interessada na
Decisão de fls. 145/149.
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Inconformada com essa decisão, a interessada, às fls. 153/166, interpôs recurso
voluntário tempestivo a este Segundo Conselho de Contribuintes, onde repetiu suas razões de
inconformidade, alegando ainda ser o presente pedido análogo à repetição de indébito tributário.
É o relatório.
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VOTO VENCIDO DO CONSELHEIRO-RELATOR
ANTONIO BEZERRA NETO
O recurso voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
A presente lide cinge-se ao pedido da recorrente para corrigir monetariamente
com base na Taxa Selic, o valor a ser-lhe ressarcido, decorrente dos saldos credores de IPI dos
quatro trimestres do ano 2000, apurados de acordo com o disposto no art. 11, da Lei n° 9.779/99,
regulamentada pela IN n° 33/99.
A recorrente aduz que a correção monetária trata de simples atualização do valor e
traz a seu favor o Parecer AGU n° 01/96 e a jurisprudência administrativa dos Conselhos
Contribuintes. Alega, ainda, que ao ressarcimento deve-se aplicar, por analogia, as regras
atinentes à restituição.
Quanto ao argumento de que o ressarcimento equipara-se à restituição, cumpre
destacar que os institutos não se confundem e não mantém relação de gênero e espécie. De
acordo com o art. 165 do C'TN, tem direito à restituição o sujeito passivo que pagou tributo
indevido. Já o ressarcimento que trata a Lei n° 9.779/99 é uma forma de incentivo fiscal
concedido ao sujeito passivo, para manter em sua escrita fiscal créditos do IPI relativos a
determinados bens, produtos ou operações, para utilização mediante compensação na própria
escrita fiscal com os débitos escriturados ou, de forma residual, para serem ressarcidos em
espécie (NOTA MF/SRF/COSIT/COOPE/SENOG n° 165).
A lei estabelece que apenas nos casos de compensação ou restituição de tributos e
contribuições pagos indevidamente ou a maior haverá a incidência de juros equivalentes a
Taxa Selic a partir de 10 de janeiro de 1996. Em se tratando de ressarcimento, não existe previsão
legal específica para essa incidência.
Em relação à correção monetária dos valores pleiteados a título de ressarcimento
do IPI, é pacífico o entendimento neste Colegiado de que essa atualização visa apenas
restabelecer o valor real do incentivo fiscal, para evitar o enriquecimento sem causa que sua
efetivação em valor nominal adviria à Fazenda Nacional.
Entretanto, a atualização do ressarcimento não pode se dar pela variação da Taxa
Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia — Selic, que tem natureza de juros e
alcança patamares muito superiores à inflação efetivamente verificada no período, e que se
adotada no caso causaria a concessão de um "plus", que só é possível por expressa previsão
legal.
No processo administrativo o julgador restringe-se à lei, pela sua competência
estritamente vinculada. Se impossibilitado de adotar a Selic como índice de atualização
monetária, não pode fixar outro índice, sem que haja previsão legal para tanto.
Pelo exposto, concluo que a Taxa Selic não pode ser utilizada como índice de
correção monetária no ressarcimento pleiteado e voto no sentido de negar provimento ao recurso.
Sala de sessões, 15 de junho de 2005.
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VOTO DA CONSELHEIRA MARIA TERESA MARTINEZ LÓPEZ
RELATORA-DESIGNADA
Ouso divergir do respeitável Conselheiro. A matéria cinge-se exclusivamente
à possibilidade de atualização monetária de crédito, lançado no Livro Registro de Apuração de
IPI, meramente escritural. Em sendo devida a atualização monetária, qual índice aplicável e a
partir de quando a sua utilização.
O STJ, orientado pela jurisprudência do STF, não reconhece o direito à correção
monetária dos créditos meramente escriturais, como é o caso, porquanto, fundamentalmente, nos
casos de compensação, a correção se aplicada aos créditos escriturais, ensejaria a correção dos
débitos da mesma conta, sendo inalterável o resultado final e efetivo, se comparado aos valores
históricos'. Nesse sentido, também é a jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes. 2
No entanto, a partir da data de protocolização do respectivo pedido e o do efetivo
ressarcimento, por imposição dos princípios constitucionais da isonomia e da moralidade, nada
mais justo que à contribuinte titular do direito ao crédito de IPI, garanta-se o direito à atualização
monetária pela taxa SELIC, nesse período, nos moldes aplicáveis na restituição. Nesse sentido,
vejam-se precedentes jurisprudenciais reconhecendo a aplicação da taxa SELIC. 3
Isto porque a demora própria do andamento fiscal, e a correspondente defasagem
monetária do crédito, não podem ser carregadas como ônus do contribuinte, sob pena de ficar
comprometido, pelo menos em parte, o valor ressarcido, que se busca preservar.
De outra frente, poder-se-ia invocar que a taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - SELIC, não seria apropriada em razão de não ser especificamente
taxa de atualização monetária. Penso que a sua aplicação vai de encontro ao adotado na
legislação, nos pedidos de restituição, compensação e cobrança de créditos da União.
Há de se lembrar que o crédito presumido, quando aproveitado a maior ou
indevidamente, também é pago com o acréscimo da SELIC.
Observo inexistir texto legal específico conceituando a taxa SELIC. Pode-se dizer
que a taxa SELIC é por sua composição, híbrida, eis que comporta juros e atualização monetária.
Algumas Resoluções antigas do Banco Central, como as de n's. 2.672/96, 1.693/90 e 1.124/86,
REsp 667308/ SC; REsp 412.710/SC, Rel. Min. Franciulli Netto, DJU 08/09/2003. EAREsp
416.7761RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJU 16/022004 e REsp 541.505/PR, Rel. Min. José Delgado, DJU
20/10/2003, e REsp 412.710/SC.
2 Veja-se os Acórdãos n's 203-02.719/96, 202-08.583/96, 202-08.594/96 e 203-02.719/97.
3 A matéria já foi objeto de vários julgados dos Conselhos de Contribuintes, (ACÓRDÃO n° 202-13.920,
Sessão de 09/07/2002; ACÓRDÃO n° 201-77.484, Sessão de 16/02/2004, incluindo CSRF (CSRF/0201.732, Sessão de 13 de setembro de 2004; e CSRF/02-0.762, DOU de 06/08/99; Acórdão n° CSRF/020.708, de 04/06/98), reconhecendo, tratando-se de restituição de crédito de IPI, o direito à atualização do
crédito pela taxa SELIC.
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permitem inferir que essa taxa corresponde àquela média mensal apurada no Sistema Especial de
Liquidação - SELIC para os rendimentos dos títulos federais dentre os quais se inserem as Letras
do Banco Central. Outrossim, inexiste definição legal quanto à composição dessa mesma taxa.
Como corresponde ela aos rendimentos dos títulos federais, deve albergar conjuntamente os
juros remuneratórios do capital empregado na aquisição desses títulos e, ainda, a correção
monetária, que, a despeito de suprimida relativamente às demonstrações financeiras, para fins
de apuração do imposto de renda (art. 4° da Lei n° 9.249/95), continua presente na economia
nacional e é reconhecida através da publicação de vários índices oficiais ou oficiosos. Aliás, não
é por outra razão que essa taxa varia mensalmente. Embora o livre jogo do mercado financeiro
possa influir nessa variação, o componente relativo à inflação mensal é nela indescartável.
De fato, a taxa SELIC não corresponde exclusivamente a juros moratórios em
matéria tributária, pois sua incidência ocorre, também, quando do exercício do direito legalmente
assegurado de pagar parceladamente os tributos. É o que sucede com o pagamento parcelado do
imposto de renda da pessoa física, tal como autorizado já desde o disposto pelo art. 14 da Lei n°
9.250/95, segundo o qual o saldo de tal imposto poderá, à opção do contribuinte, ser parcelado
em até seis quotas iguais, mensais e sucessivas, acrescidas de juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, - SELIC para títulos federais. Esse
pagamento se faz ao abrigo da lei e essa taxa incide não obstante inexistente inadimplemento e
conseqüentemente mora. Logo, não havendo mora na hipótese, a taxa equivalente à SELIC
somente pode se reportar à correção monetária das parcelas do débito tributário pagas no
decorrer do parcelamento, a menos que se entenda que o Poder Público exige juros
remuneratórios.
Em verdade, o Fisco exige ou paga ao contribuinte aquilo que a União paga para
tal captação. Nesse sentido, "os juros" são devidos por representar remuneração do capital, que
permaneceu à disposição da empresa, e não guardam natureza de sanção.
Também deve ser considerado o disposto no art. 39, § 40 da Lei n° 9.250/95, que
preceitua que, a partir de 1° de janeiro de 1996, em lugar da UFIR, a compensação ou restituição
de tributos deve ser acrescida de juros equivalentes à taxa referencial SELIC para títulos
federais, acumulada mensalmente, juros esses calculados a partir da data do pagamento indevido
ou a maior até o mês anterior ao da compensação ou restituição. Ora, na repetição do indébito,
consoante o disposto no parágrafo único do art. 167 do CTN, os juros moratórios são devidos
apenas a partir do trânsito em julgado da decisão que a determinar. Logo, infere-se que tal
incidência não se faz a titulo de juros moratórios, pois estes estão vedados pelo Código
Tributário Nacional nesse mesmo parágrafo único do art. 167.
As Instruções Normativas da Receita Federal indicam ser a taxa SELIC adotada
como referencial de juros moratórios, verdadeiro substitutivo da correção monetária. Mas, se a
inflação, mesmo oficial, ainda permanece, não há como reconhecer apenas juros moratórios em
favor do Fisco credor, sendo a correção elemento integrativo do próprio tributo devido e, pois,
inseparável deste. Em verdade, o que ocorre é a substituição de um indexador por outro, de
forma a repor o valor real do indébito a ser restituído. O mesmo, de resto, sucede quando credor
o Fisco, com a atualização de seus créditos mediante uma taxa de supostos juros moratórios
correspondentes à taxa referencial SELIC. 4
4 Também

deve-se levar em consideração que o próprio Banco Central do Brasil, que apura a taxa SELIC,
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Por esses motivos, a exemplo do ocorrido na cobrança, restituição ou
compensação dos tributos e contribuições federais é que entendo que a escolha da taxa SELIC
reflete a melhor opção.
•
Conclusão
Em face do acima exposto e da jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes,
voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário para admitir a atualização
monetária, a partir da data de protocolização do respectivo pedido de ressarcimento, com a
utilização da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC,
acumulada mensalmente, até o mês anterior ao pagamento e de 1% no mês do pagamento.
Sala das Sessões, em 15 junho de 2005.

MARIA TERES MARTINEZ LÓPEZ

reconheceu em sua Circular n° 2.672/96, ao regulamentar Linha Especial de Assistência Financeira do
Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional (PROER),
ser a taxa SELIC diferenciada dos juros. Tanto assim que cobra encargos financeiros capitalizados
diariamente e exigíveis trimestralmente à taxa equivalente à taxa média ajustada de todas as operações
registradas no SELIC, acrescida de juros. Portanto, distinguem-se os juros dessa última taxa.
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