DF CARF MF

Fl. 1828
CSRFT3
Fl. 1.828

2

1.827

-2
9
0
0
2
/

MINISTÉRIO DA FAZENDA

CSRFT3

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS
89 FISCAIS

35
0
0.0

CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS

11020.003589/200922

Processo nº

9303005.438 – 3ª Turma

Sessão de

26 de julho de 2017

Matéria

IPI. FALTA DE RECOLHIMENTO

-C
D
FAZENDA
PG NACIONAL
NO
DOASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS  IPI

Recorrente
Interessado

A
R
E

ÃO

D
R
Ó
C
A

C
O
PR

Acórdão nº

G

F
R
A

O

S
ES

Especial do Contribuinte

Recurso nº

02
1
1

NATURAL PRODUCTS IND COM E SERVICOS LTDA

Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2008

REFRIGERANTES, REFRESCOS E NÉCTARES DA POSIÇÃO
2202.10.00. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. CONDIÇÕES. ATO
DECLARATÓRIO. PRODUÇÃO DE EFEITOS RETROATIVOS.
IMPOSSIBILIDADE.
A redução de 50% das alíquotas do IPI prevista para os produtos da posição
2202.10.00 depende de prévia emissão de ato declaratório da Secretaria da
Receita Federal.
Recurso Especial do Contribuinte negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em negarlhe provimento, vencidos os
conselheiros Tatiana Midori Migiyama, Demes Brito, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa
Marini Cecconello, que lhe deram provimento. Manifestaram intenção de apresentar declaração
de voto as conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Vanessa Marini Cecconello.

(assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas  Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza – Relator
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Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rodrigo da Costa
Pôssas, Charles Mayer de Castro Souza (suplente convocado), Andrada Márcio Canuto Natal,
Luiz Augusto do Couto Chagas (suplente convocado), Demes Brito, Tatiana Midori Migiyama,
Vanessa Marini Cecconello e Erika Costa Camargos Autran.

Relatório
Tratase de Recurso Especial de Divergência interposto tempestivamente pela
contribuinte contra o Acórdão nº 3302002.212, de 26/06/2013, proferido pela 2ª Turma da 3ª
Câmara da Terceira Seção do CARF, que fora assim ementado:

ASSUNTO:
IMPOSTO
INDUSTRIALIZADOS  IPI

SOBRE

PRODUTOS

Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2008
REDUÇÃO DE ALÍQUOTA.
A redução de 50% da alíquota incidente nas saídas de
refrigerantes da posição 2202 da TIPI está condicionada à
emissão prévia de ato declaratório pela RFB reconhecendo o
direito a utilização desse benefício.
EFEITOS DOS ATOS DECLARATÓRIOS EXECUTIVOS DE
RECONHECIMENTO DO DIREITO DE REDUÇÃO DE IPI.
A inexistência de manifestação de inconformidade, nos processos
específicos de petição de reconhecimento de direito da redução
de alíquota de IPI conforme NC 221, capítulo 22 da TIPI, contra
o “dies a quo” definido nos Atos Declaratórios Executivos
exarados pela autoridade competente, tornaos atos perfeitos e
vigentes, sendo impossível reformálos no âmbito de processo de
lançamento decorrente dos efeitos definidos nos mesmos.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.

ILEGALIDADE

E

A autoridade administrativa não é competente para examinar
alegações de ilegalidade/inconstitucionalidade de leis
regularmente editadas, tarefa privativa do Poder Judiciário.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. PREVISÃO LEGAL.
A exigência de juros moratórios calculados pela taxa SELIC
encontra respaldo na legislação de regência, não podendo a
autoridade administrativa afastar a sua aplicação.
Recurso Voluntário Negado.

Irresignada, a Recorrente se insurgiu contra o entendimento esposado no
acórdão recorrido quanto aos requisitos para a saída de refrigerantes e refrescos contendo suco
de fruta ou extrato de sementes de guaraná, classificados no código 2202.10.00, com redução
de 50% na alíquota do IPI. Alega divergência com relação ao que decidido nos Acórdãos nº
20207.657 e 20177.930.
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O exame de admissibilidade do recurso encontrase às fls. 1814/1816.
Intimada, a Procuradoria apresentou contrarrazões ao recurso especial (fls.
1820/1826).
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza, Relator
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, entendemos que o recurso
especial interposto pela contribuinte deve ser conhecido.
Com relação ao tema nele proposto, enquanto o acórdão recorrido entendeu
que o benefício fiscal tratado nos autos – a redução de 50% das alíquotas do IPI, para os
produtos da posição 2202.10.00 –, dependeria de prévia emissão de ato declaratório da Receita
Federal, o paradigma concluiu não representar a perda do mesmo direito à redução a
inexistência de declaração da SRF, se fosse patente o cumprimento dos requisitos ínsitos na
NC 221 da TIPI/98 (o art. 57 do RIPI/98 e o art. 65 do RIPI/2002 têm a mesma redação, o que
viabiliza a admissibilidade do recurso).
Contudo, embora conhecido, é de se negar provimento ao recurso especial.
É o que se passa a demonstrar.
A Norma Complementar  NC nº 221 à Tabela de Incidência do IPI  TIPI
tem a seguinte redação:
“NC (221). Ficam reduzidas de cinqüenta por cento as alíquotas
do IPI relativas aos refrigerantes e refrescos, contendo suco de
fruta ou extrato de sementes de guaraná, classificados no código
2202.10.00, que atendam aos padrões de identidade e qualidade
exigidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento e estejam registrados no órgão competente desse
Ministério.”

Já o art. 65 do Decreto n° 4.544, de 26 de dezembro de 2002 (RIPI/2002),
vigente à época dos fatos, exigia declaração prévia da SRF, hoje RFB:

“Art. 65. Haverá redução:
I  das alíquotas de que tratam as Notas Complementares NC
(211) e NC (221) da TIPI, que serão declaradas, em cada
caso, pela SRF, após audiência do órgão competente do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
MAPA, quanto ao cumprimento dos requisitos previstos para
a concessão do benefício;(...)” (g.n.)

Portanto, inexistindo a declaração de que trata o dispositivo acima, não há
como dar guarida à pretensão recursal, tanto que a Portaria Interministerial nº 113, de 04 de
3
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março de 1977, obriga o órgão local da Receita Federal a informar os antecedentes fiscais do
requerente no processo que deverá ser encaminhado ao órgão local do Ministério da
Agricultura, com posterior retorno para a emissão do competente Ato Declaratório,
evidenciando a necessidade de prévia expedição do ato administrativo como condição ao
aproveitamento da redução (a redução de alíquotas aqui tratada foi estabelecida no Decreto nº
75.569, de 25 de abril de 1975). Confirase:

Art. 1º. Consideramse incluídos no destaque ("ex") constante do
Anexo V do Decreto nº 75.659, de 25 de abril de 1975, com a
redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 75.808, de 2 de junho
de 1975, os refrigerantes e refrescos, naturais, que contenham
extrato de semente, de acordo com os padrões fixados pelo
Ministério da Agricultura, e que possuam "Certificado de
Registro" expedido pelo órgão competente daquele Ministério.
Art. 2º. A redução de alíquota conferida pelo artigo 1º do
Decreto número 75.659, de 25 de abril de 1975, relativas a
bebidas incluídas no destaque constante no Anexo a que se
refere o artigo anterior, será declarada pela Secretaria da
Receita Federal, em cada caso, após audiência do órgão
competente do Ministério da Agricultura quanto à
conformidade do produto com as características exigidas nos
padrões de identidade e qualidade estabelecidas pelo Decreto
número 73.267, de 6 de dezembro de 1973, e pelos atos
complementares baixados por aquele Ministério.
Art. 3º. Os Ministros da Fazenda e Agricultura expedirão as
normas complementares necessárias a execução do disposto
neste Decreto.
Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, salvo quanto ao disposto em seu artigo 2º, que
vigorará a partir de 1 de novembro de 1976. (g.n.)

Em recente decisão que relatamos, esta mesma Turma também assim decidiu:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS  IPI
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/09/2006
REFRIGERANTES, REFRESCOS E NÉCTARES DA POSIÇÃO
2202.10.00. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. CONDIÇÕES. ATO
DECLARATÓRIO. PRODUÇÃO DE EFEITOS RETROATIVOS.
IMPOSSIBILIDADE.
A redução de 50% das alíquotas do IPI prevista para os produtos da posição
2202.10.00 depende de prévia emissão de ato declaratório da Secretaria da
Receita Federal.
PRODUTOS
DE
HIGIENIZAÇÃO.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

LEGISLAÇÃO

DE

IPI.

Não são produtos intermediários, para fins de creditamento do IPI, os
produtos de limpeza utilizados em máquinas, equipamentos e em vasilhames
utilizados na industrialização de refrigerantes.
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Recurso Especial do Contribuinte negado (Acórdão nº 9303005.162,
17/05/2017).
Ante o exposto, conheço do recurso especial e, no mérito, negolhe
provimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza
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Declaração de Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama.
Em análise dos autos do processo, especificamente a matéria trazida em
Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, peço vênia ao ilustre Conselheiro Charles
Mayer de Castro Souza, que tanto abrilhanta esse Colegiado com suas ricas ponderações, para
manifestar meu entendimento em relação a fruição do benefício fiscal – redução de 50% das
alíquotas de IPI para os produtos da posição 2202.10.00.
Eis que entendo que assiste razão ao sujeito passivo, pois inegável que é o
órgão do Ministério  MAPA que atesta a presença dos requisitos e a possibilidade de
classificação do produto, com o seu consequente enquadramento nas Notas Complementares
beneficiadas com a redução do imposto, tendo o Ato emitido pela Receita Federal apenas efeito
declaratório.
Tanto é assim que a própria Cosit – Coordenação Geral de Tributação  veio
a esclarecer esse entendimento em Solução de Consulta Cosit 92, de 31 de março de 2015.

Traz a Solução de Consulta Cosit em sua ementa (Grifos meus):
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS  IPI
REDUÇÃO OBJETIVA. ALÍQUOTA. REFRIGERANTES E REFRESCOS.
As pessoas jurídicas que industrializam refrigerantes e refrescos têm direito
à redução da alíquota do IPI prevista na NC (221) da Tipi, desde que
atendidas as condições previstas nessa nota complementar e na Instrução
Normativa RFB nº 1.185 de 26 de agosto de 2011.
Não há que ser feita qualquer solicitação à Secretaria da Receita Federal
do Brasil pelo fabricante para que os mencionados produtos possam gozar
dessa redução objetiva.”

Tal Solução traz como fundamentos:
“[...]
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iii) publicação da Instrução Normativa RFB nº 1.185 de 26 de agosto
de 2011, que “dispõe sobre a redução da alíquota do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) aplicável a refrigerante, refresco e extrato
concentrado para elaboração de refrigerante que contenham suco de fruta
ou extrato de sementes de guaraná em sua composição”.
21. Com isso, notase que, nos termos da Instrução Normativa RFB nº
1.185 de 2011, publicada posteriormente à apresentação da consulta, não há
que ser feita qualquer solicitação à Secretaria da Receita Federal do Brasil
pelo fabricante de refrigerantes e refrescos para que esses produtos possam
gozar da redução objetiva do IPI prevista na NC (221) da Tipi.
22. Nesse sentido dispôs o Parecer Normativo Cosit nº 28, de 20 de
dezembro de 2013:
5. Nos termos do art. 1º do Decreto nº 8.017, de 2013, foi criada a
Nota Complementar NC (211) no Capítulo 21 da Tabela de Incidência do
IPI (Tipi), aprovada pelo Decreto nº 7.660, de 2011, nota esta que reduz as
alíquotas do IPI relativas aos extratos concentrados para elaboração de
refrigerantes classificados nos “ex” 01 e 02 do código 2106.90.10, desde que
atendam aos padrões de identidade e qualidade exigidos pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e estejam registrados no
órgão competente daquele Ministério.
6. A redução referida no item 5, nos termos do art. 1º da Instrução
Normativa RFB nº 1.185, de 26 de agosto de 2011, independe de
requerimento do fabricante e do reconhecimento por parte da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), devendo, no entanto, ser observada
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especificação expedida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa), quanto aos produtos que atendem ao disposto nas
Notas Complementares NC (211) e NC (221) da Tipi, conforme o parágrafo
único do mesmo art. 1º.
[...]”

Tal solução entendeu que a fruição do benefício independe do
reconhecimento por parte da Receita Federal do Brasil, mas sim do atestado do MAPA. O que
ocorreu no caso vertente.
O Parecer Normativo Cosit 28 citado nos fundamentos da r. solução de
consulta apenas ratificou que o Ato da Receita Federal somente possui efeito declaratório, e
não constitutivo, tal como trouxe o próprio art. 65 do Decreto 4.544/02 (vigente à época dos
fatos – Grifos meus):
“Art. 65. Haverá redução:
I  das alíquotas de que tratam as Notas Complementares NC (211) e NC
(221) da TIPI, que serão declaradas, em cada caso, pela SRF, após
audiência do órgão competente do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento  MAPA, quanto ao cumprimento dos requisitos previstos
para a concessão do benefício;(...)” (g.n.)
Por esse dispositivo, resta claro que o Ato da Receita Federal do Brasil possui
caráter declaratório e que o órgão responsável por atestar o cumprimento dos requisitos para a
fruição do benefício é o MAPA. Tal como clarificou a Cosit em solução de consulta e pela IN
1.185/2011.
Cabe esclarecer ainda que a IN SRF 1396/2013, que dispõe, entre outros,
sobre o processo de consulta relativo à interpretação da legislação tributária, traz em seu art. 9º
8
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que a solução de consulta Cosit tem efeito vinculante perante a Receita Federal do Brasil e
resguardam o sujeito passivo que as aplicar, independentemente de ser o consulente, desde
que se enquadre na hipótese por elas abrangida e a solução seja publicada a partir de 17.9.2013
– o que é o caso, pois é de 2015.
Ademais, importante trazer também o entendimento exposto pelo ilustre
Conselheiro Demes Brito constante do acórdão 9303004.143 – o que peço vênia para
transcrever parte:
“[...]
Além disso, não se pode deixar de se referir que os mesmos produtos
também tiveram o benefício de redução de alíquota reconhecido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, por meio das Delegacias da Receita
Federal do Brasil de Porto Alegre e Santo Ângelo.
Conforme conta no Ato Declaratório Executivo DRF/POA nº 111, de
18 de maio de 2007, e o Ato Declaratório Executivo nº 10, também de 18 de
maio de 2007, foi reconhecido em favor de duas filiais da contribuinte o
direito à aplicar a redução de alíquota de 50% para produtos idênticos
àqueles cujas operações realizadas deram azo ao lançamento em discussão.
Para tanto, entendo que para melhor solução da divergência, é
importante lembrar que a redução de alíquota sob análise tem como
requisito a concessão do registro do produto pelo Ministério da Agricultura.
Logo, o que constitui o direito da contribuinte ao benefício fiscal é a
constatação dos requisitos pelo MAPA, ressalvando que a expedição de Ato
declaratório Executivo a partir da solicitação da contribuinte é formalidade
complementar a ser cumprida, contudo, é de se observar que todos os
contribuintes devem obedecer aos comandos e normas para usufruírem da
redução pretendida. Nada obstante, penso de modo isolado, neste caso, que
a contribuinte não pode ser punida.
Nestes termos, o registro do produto somente é conferido após o órgão
atestar que o item submetido à sua análise atendia aos padrões de identidade
9
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e qualidade exigidos pelo Ministério para registro do produto como tal
(refrigerantes). Ressaltase que estes critérios intrínsecos foram, no caso dos
produtos da contribuinte, analisados e atestados pelo Ministério, tendo sido
expedidos os respectivos registros dos produtos, conforme demonstrado no
quadro acima.
Conforme verifico nos autos, a contribuinte protocolou o pedido junto
a Receita Federal pleiteando a redução do imposto. Neste ponto, penso que a
declaração da SRF que reconhece o benefício fiscal em razão da constatação
do preenchimento dos requisitos pelo Ministério da Agricultura tem efeito
declaratório, conforme dispõe o artigo 50 e 336 do Decreto 84.637/80:
“Art. 50: O artigo 336 do Regulamento do Imposto sobre Produtos
Industrializados aprovado pelo Decreto n.º 83.263, de 9 de março de 1979,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 336: As reduções de alíquotas de que tratam as Notas
Complementares NC (211) e NC (222) da Tabela serão declaradas, em cada
caso, pela Secretaria da Receita Federal,após audiência do órgão
competente do Ministério da Agricultura quanto ao cumprimento dos
requisitos previstos para a concessão do benefício. Parágrafo único. Os
Ministros da Fazenda e da Agricultura poderão expedir normas
complementares para execução do disposto neste artigo."
Destaco ainda, a similaridade dos dispositivos legais que permanecem
irradiar efeitos mesmo com alterações posteriores, sendo que a redação dos
Regulamentos do IPI de 1998 e de 2002 – aplicáveis ao período guerreado,
são no seguinte sentido, verbis:
[...]
Como bem se observa, tornase clara a natureza declaratória do
Pedido de Redução de alíquota objeto da lide, apesar da contribuinte não ter
obedecido todos os comandos legais, mesmo assim, esta coerente com as
demais disposições normativas, no sentido de que a Secretaria da Receita
tem como função validar somente o procedimento, pois a questão técnica de
verificar o cumprimento dos requisitos exigidos dos produtos é o MAPA que
irá constatar a presença dos requisitos e a possibilidade de classificação
como “refrigerantes/produtos”, com o conseqüente enquadramento dos
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produtos nas Notas Complementares beneficiadas, o que em via reflexa
ocasiona a redução do imposto. E nem poderia ser diferente, considerando a
capacidade técnica do MAPA para efetivar as análises referentes às
características e os padrões de qualidade e identidade, que são exigíveis
para classificação de produtos do gênero.
Portanto, entendo que o pedido de Redução de alíquota condicionado
ao Ato Declaratório junto a Receita Federal, tratase de natureza
declaratória e não constitutiva.
Nesta linha, nos autos do processo nº 139.004154/200230, o colegiado
decidiu por maioria de votos que não representa perda do direito à redução
da alíquota do IPI a inexistência de Ato Declaratório para SRF. Vejamos:
"IPI. REFRIGERANTES, REFRESCOS E NÉCTARES DA POSIÇÃO
2202.10.00. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. ARTIGO 57 DO RIPI/98, C/C A
NC 221 DA TIP1198.
Não representa perda do direito à redução da alíquota a inexistência
da declaração da SRF relativa à permissão ao exercício do direito, se este é
patente pelo cumprimento dos requisitos mitos na NC 221 da TIPI/98.
Recurso provido."

Por todo o exposto, vêse claro que não há que ser feita qualquer solicitação à
Secretaria da Receita Federal do Brasil pelo fabricante para que os mencionados produtos
possam gozar dessa redução objetiva.
E, considerando ainda se tratar da mesma hipótese apreciada em Solução de
Consulta Cosit, que possui efeito vinculante perante a Secretaria da Receita Federal, Parecer
Cosit e legislação vigente à época, é de se entender que o efetivo enquadramento para a fruição
do benefício já havia sido atestado pelo órgão legítimo – MAPA. O que, por conseguinte, é de
se dar provimento ao recurso interposto pelo sujeito passivo.
É o meu voto.
11
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(assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama
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DECLARAÇÃO DE VOTO

Conselheira Vanessa Marini Cecconello

Com a devida vênia ao excelente voto do Ilustre Conselheiro Relator, ousei
divergir do seu entendimento, por entender assistir razão à Contribuinte, conforme razões que
são aqui declaradas.
A controvérsia posta no recurso especial interposto pela Contribuinte delimitase
à averiguarse a obrigatoriedade da apresentação do ato declaratório previsto no art. 65, inciso I
do Decreto nº 4.544/2002 (Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados 
RIPI/2002), vigente à época dos fatos, para usufruir da redução de 50% (cinquenta por cento)
das alíquotas do IPI relativas aos produtos classificados no código 2202.10.00 que atendam a
requisitos específicos previstos na NC 221 da TIPI/2002. O auto de infração abrange os fatos
geradores compreendidos no período de janeiro de 2005 a dezembro de 2008.
Os dispositivos legais pertinentes à análise da matéria, à época dos fatos
geradores, possuíam a seguinte redação:

Decreto nº 4.544/2002 (RIPI/2002)

Art. 65. Haverá redução:
I  das alíquotas de que tratam as Notas Complementares NC (211) e NC
(221) da TIPI, que serão declaradas, em cada caso, pela SRF, após
audiência do órgão competente do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento  MAPA, quanto ao cumprimento dos requisitos previstos para
a concessão do benefício; e
[...]

Decreto nº 4.542/2002 (TIPI/2002), posteriormente alterada pelo Decreto nº
6.006/2006 (TIPI/2006)
Nota Complementar (NC) da TIPI
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NC (221) Ficam reduzidas de cinqüenta por cento as alíquotas do IPI
relativas aos refrigerantes e refrescos, contendo suco de fruta ou extrato de
sementes de guaraná, classificados no código 2202.10.00, que atendam aos
padrões de identidade e qualidade exigidos pelo Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento e estejam registrados no órgão competente desse
Ministério.

Inferese das normas constituírem requisitos para a obtenção da redução de
alíquotas que os produtos classificados no código 2202.10.00 atendam aos padrões de
identidade e qualidade exigidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
MAPA e estejam registrados no referido órgão. A declaração a ser expedida pela Secretaria da
Receita Federal não é requisito indispensável para a fruição do benefício da redução das
alíquotas, sendo obrigatório tão somente o atendimento aos requisitos exigidos pelo MAPA.
Tanto é assim que, como condição de validade do ato declaratório a ser expedido pela SRF, a
Autoridade Administrativa deverá observar se foram atendidos pelos produtos os citados
padrões do MAPA.
Na definição da possibilidade de redução das alíquotas no caso em exame não
há espaço para discricionariedade da Secretaria da Receita Federal, pois uma vez atestado pelo
MAPA estarem preenchidos os padrões de qualidade e identidade por ele exigidos, ficará a
SRF obrigada à expedição do ato declaratório.
Os produtos fabricados pela Contribuinte, que foram objeto de autuação,
encontravamse registrados no MAPA (fls. 1.591 a 1.624), com os respectivos certificados
emitidos pelo órgão atestando o atendimento às exigências por ele impostas para fruição do
benefício da redução das alíquotas do IPI em 50% (cinquenta por cento). Portanto, no período
compreendido pela autuação, todos os produtos da Contribuinte e objeto de operações de saída
com redução da alíquota do IPI em 50% (cinquenta por cento) preenchiam as condições
previstas na NC 221 da TIPI/2002 para fazer jus à benesse fiscal.
Nessa linha relacional, consignese ter sido dispensado pelo Regulamento do
Imposto sobre Produto Industrializado em vigor (Decreto nº 7.212/2010) o ato declaratório
expedido pela SRF para fruição do benefício da redução de alíquota, bastando a conferência
junto ao site do MAPA para verificação do atendimento das condições previstas na NC 221 da
TIPI.
Além disso, ainda que permanecesse o entendimento de ser imprescindível ato
declaratório da SRF, há de ser considerado que, conforme afirmado no recurso especial, a
14
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Recorrente obteve o direito à fruição do benefício da redução de alíquotas de IPI em 50%
(cinquenta por cento) para os produtos por ela fabricados e que foram objeto da autuação, por
meio dos Atos Declaratórios Executivos nºs 56, de 02/09/2009 e 63, de 14/09/2009, expedidos
pela Delegacia da Receita Federal em Caxias do Sul/RS, por meio dos quais reconheceu o
direito à redução da alíquota do IPI.
Embora os Atos Declaratórios referidos tenham produzido efeitos tão somente
após a sua publicação, em 04/09/2009 (ADE nº 56) e 17/09/2009 (ADE nº 63), e não nas datas
dos registros de tais produtos no MAPA, os mesmos atestaram terem a Contribuinte atendido
aos padrões de identidade e qualidade exigidos pelas normas vigentes.
Para evidenciar as assertivas postas na presente declaração de voto, pertinente
transcrever o teor dos Atos Declaratórios constantes dos autos:

ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO Nº 56 (fl. 1.589 e publicação à fl. 1590)
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ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO Nº 63 (fl. 1.593)

A expedição dos atos declaratórios pela Secretaria da Receita Federal, portanto,
evidencia a preexistência dos requisitos estabelecidos na NC 221 da TIPI/2002 para concessão
do benefício da redução da alíquota do IPI em 50% (cinquenta por cento), desde a data em que
concedidos os registros dos produtos junto ao MAPA, desde agosto de 2001 (fl. 1624),
momento anterior à lavratura do auto de infração.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado no julgamento
do recurso especial nº 1525653, o ato administrativo de natureza declaratória apenas declara
um direito preexistente e tem efeitos "ex tunc", com eficácia desde a data em que se
encontravam preenchidos os requisitos para a fruição do benefício fiscal. Essa é a lição
extraída da decisão monocrática proferida pelo STJ no recurso especial referido, in verbis:
16
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PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA EM QUE SE
DISCUTE SOBRE OS EFEITOS DA CONCESSÃO DE ISENÇÃO DO IPVA
(SE DEVE SER CONCEDIDA A ISENÇÃO COM EFEITOS EX NUNC OU
SE COM EFEITOS RETROATIVOS À DATA EM QUE A PESSOA REUNIU
OS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA O RECONHECIMENTO DO
BENEFÍCIO).
PREMISSAS FÁTICAS INCONTROVERSAS NOS AUTOS E DELINEADAS
NO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INAPLICABILIDADE DA
SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Hipótese em que o Tribunal de origem denegou a segurança, em que se
requer a isenção do IPVA de veículos da impetrante, relativo ao ano de 2011,
porquanto, de acordo com a autoridade impetrada, fora o pedido indeferido,
visto que a requerente postulara o benefício fora do prazo legal. Provido o
Recurso Especial, monocraticamente, interpõe a Fazenda do Estado de São
Paulo Agravo Regimental.
II. Embora a Súmula 7 do STJ impeça o reexame de matéria fática, a referida
Súmula não impede a intervenção desta Corte, quando há errônea valoração
jurídica de fatos incontroversos nos autos e delineados no acórdão do
Tribunal de origem.
III. Na decisão agravada, com simples revaloração jurídica das
circunstâncias fáticas da causa, o Recurso Especial foi conhecido e provido,
para reformar o acórdão do Tribunal de origem  que entendera pela
impossibilidade de retroação dos efeitos da isenção à data de inicio da
vigência do contrato de prestação de serviço público de transporte coletivo ,
porquanto o referido acórdão divergiu da orientação jurisprudencial
predominante no STJ, no sentido de que o ato declaratório da concessão de
isenção tem efeito retroativo à data em que a pessoa reuniu os pressupostos
legais para o reconhecimento do benefício. Precedentes do STJ: AgRg no
REsp 1.170.008/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, DJe de 30/03/2010; AgRg no AREsp 145.916/SP, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/05/2012.
IV. Agravo Regimental improvido.
(AgRg no REsp 1525653/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 22/06/2015) (grifouse)

No mesmo sentido, é o julgado proferido no AgRg no REsp 1.170.008/SP, de
relatoria do Ministro Humberto Martins, in verbis:

TRIBUTÁRIO – IPVA – ISENÇÃO CONDICIONADA – ATO
ADMINISTRATIVO – NATUREZA DECLARATÓRIA – EFEITOS EX TUNC –
17
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INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – RECURSO ESPECIAL
IMPROVIDO.
DECISÃO
[...]
Não merece prosperar o presente recurso especial.
A recorrente aduz em seu apelo que a concessão de isenção de IPVA só se
aplica para exercícios futuros, não contemplando o ano em que referido
benefício foi deferido (2004), pois protelouse o contribuinte em solicitar a
referida benesse (26.10.2004), requerendo após a ocorrência do fato gerador,
impossibilitando sua outorga.
É incontroverso na lide que a parte recorrida preenche os requisitos para a
concessão da isenção. A questão cingese, no entanto, quanto aos efeitos da
concessão isentiva: a) refletemse nos exercícios futuros para concedêla tão
somente a partir do deferimento do pedido de isenção; ou b) retroage
abarcando momento anterior ao requerimento.
Como bem mencionou a sentença (fl. 75e) – plenamente confirmada pelo
acórdão recorrido –, o despacho que concede a isenção tem caráter
meramente declaratório, "... não sendo constitutivo de direito, e não gera
direito adquirido, pois, caso venha a ser comprovado que a pessoa isenta não
cumpriu ou deixou de cumpri as condições legais, perde ela a desoneração
legal...".
Nesse sentido, Hugo de Brito Machado assim leciona:
"Na verdade, o direito à isenção decorre do atendimento das condições ou
requisitos legalmente exigidos para esse fim. O ato administrativo é
simplesmente declaratório desse direito.
O ato administrativo que defere o pedido de isenção tributária apenas
reconhece que a norma isentiva incidiu, ou que as condições de fato,
anunciadas para futura ocorrência, configuram sua hipótese de incidência,
e que, portanto, uma vez concretizadas, ela incidirá. Esse ato administrativo
tem, assim, natureza simplesmente declaratória, tal como ocorre com o
lançamento tributário. Por isto, se uma norma isentiva incidiu, fez nascer o
direito à isenção, de sorte que haverá de ser aplicada aos fatos
contemporâneos à sua vigência, ainda que posteriormente modificada ou
revogada.
(...)
Anulado, ou cancelado, o despacho que reconhece o direito à isenção, a
Fazenda Pública providenciará a constituição do crédito tributário
respectivo, que será acrescido dos juros de mora (...).
(...)
Sendo meramente declaratório o ato administrativo que defere isenção, ou
reconhece existentes as condições que a lei estabelece para o gozo desta, os
seus efeitos retroagem à data dos fatos sobre os quais incidiu a norma
isentiva" (In Curso de Direito Tributário, Malheiros Editores, 20ª Edição).
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Com efeito, não há o que infirmar no acórdão recorrido, pois que o ato
administrativo da concessão de isenção tributária apenas proclamou
situação preexistente capaz de conceder ao contribuinte o benefício fiscal.
Mutatis mutandis, verificase semelhança com a jurisprudência firmada nesta
Corte que concede isenções previdenciárias anteriores à expedição do
certificado que reconhece a entidade como filantrópica, de utilidade pública,
porquanto este certificado possui efeitos ex tunc, por se tratar de um ato
declaratório.
[...]
Dessa forma, tenho que, efetivamente, são inexigíveis os supostos créditos
discutidos nos autos.
Ante o exposto, com base no art. 557, caput, do CPC, nego provimento ao
recurso especial.
[...] (grifouse)

Ainda, os argumentos aqui expendidos vêm reforçados pelo fato de que
produtos idênticos fabricados pela Contribuinte classificados no código 2202.10.00, e sujeitos
às mesmas operações que foram objeto do presente auto de infração, obtiveram o
reconhecimento pela Secretaria da Receita Federal do benefício da redução de alíquotas, por
meio de atos declaratórios expedidos pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Caxias do
Sul, conforme consta dos Atos Declaratórios Executivos DRF/CXL nºs 13 e 14, de 22 de
março de 2004, publicados no D.O.U de 24/03/2004 (fls. 1.617 a 1.624), reconhecendo o
direito de redução de 50% da alíquota do IPI, a partir de 22/03/2001 e de 13/0812001, para os
produtos registrados no Ministério da Agricultura e do Abastecimento sob os ns. RS
10220.000059 e 10220.000551, respectivamente, acondicionados em tipo "tetrapack, de 200,
250 e 1.000ml." Os referidos atos declaratórios, portanto, foram expedidos com efeitos
retroativos, já que os produtos foram registrados no MAPA em 22/03/2001 e 13/08/2001.
Corroborando as alegações expendidas na presente declaração de voto, importa
destacar que a declaração expedida pela Secretaria da Receita Federal, como condição
para fruição do benefício da redução da alíquota do IPI, deixou de ser exigida a partir da
vigência do atual Regulamento do IPI, aprovado pelo Decreto nº 7.212, de 15 de outubro de
2010.
Além disso, por meio da edição da Instrução Normativa RFB nº 1.185, de
26/08/2011, dispondo sobre a redução da alíquota do IPI aplicável a refrigerante, refresco e
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extrato concentrado para elaboração de refrigerante que contenham suco de fruta ou extrato de
sementes de guaraná para a sua composição, foi estabelecido que a redução de 50% da alíquota
do IPI não mais depende de pedido do fabricante e de reconhecimento pela Secretaria da
Receita Federal, desde que observadas as especificações do MAPA e os produtos atendam
ao disposto nas Notas Complementares NC (211) e NC (221) da TIPI.
Portanto, estando preenchidos os requisitos estabelecidos pelo MAPA, há de ser
reconhecido o direito da Recorrente à fruição do benefício da redução de alíquota de 50% do
IPI para os produtos classificados no código 2202.10.00, nos termos da NC 221 da TIPI.
Diante do exposto e compartilhando dos argumentos expendidos pela Nobre
Conselheira Tatiana Midori Migiyama em declaração de voto, entendi pelo provimento do
recurso especial da Contribuinte.
É o Voto.
(assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello
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