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Interessado FAZENDA NACIONAL 

 

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS 

(IPI) 

Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001 

CRÉDITO PRESUMIDO DA LEI N° 10.276/01. AQUISIÇÃO DE PESSOAS 

FÍSICAS E DE PESSOAS JURÍDICAS NÃO CONTRIBUINTES DE PIS E 

COFINS 

Devem ser admitidos créditos presumidos de IPI sobre aquisição de MP, MI e 

ME de pessoas físicas e de pessoas jurídicas não contribuintes de PIS e 

COFINS, nos termos da Súmula STJ nº 494. 

CRÉDITO PRESUMIDO DA LEI N° 10.276/01. EXPORTAÇÃO DE 

PRODUTOS NT 

Não podem ser computados nos cálculos dos créditos as compras de MP, MI e 

ME aplicados na produção de produtos classificados na TIPI como NT, de 

acordo com a Súmula CARF n° 124.  

Sendo assim, as receitas de exportação correspondentes também não podem ser 

computadas para fins de determinação do percentual a ser aplicado sobre a 

base de cálculo dos créditos presumidos. 

 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. 

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer 

parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, dar provimento parcial, para acatar a 

inclusão na base de cálculo dos créditos presumidos das compras de MP, MI e ME de pessoas 

físicas e de pessoas jurídicas não contribuintes de PIS e COFINS e determinar que os cálculos 

dos créditos presumidos sejam efetuados com base nos artigos 13 e 14 da IN SRF n° 65/79, 

aplicável a empresas que mantêm contabilidade de custos integrada e coordenada com o restante 

da escrituração comercial. 

(assinado digitalmente) 

Winderley Morais Pereira - Presidente 

(assinado digitalmente) 

Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator 
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Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira, 

Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco 

Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Valcir Gassen e Winderley Morais 

Pereira (Presidente). 

Relatório 

Adoto o relatório da decisão de primeira instância: 

“Trata-se de manifestação de inconformidade, apresentada pela empresa em 

epígrafe, ante Despacho Decisório de autoridade da Delegacia da Receita Federal do 

Brasil de Administração Tributária - DERAT - em São Paulo que homologou em parte 

a compensação solicitada no presente processo administrativo. 

Consta nos autos que o crédito tributário que se pretendeu compensar refere-se 

ao crédito presumido de que trata a Lei n° 10.267/2001 e a IN n° 69/2001, no 

montante de R$ 12.574.410,19, relativo ao 4° trimestre de 2001, a ser aproveitado na 

compensação da Cofins dos períodos de apuração de janeiro, abril, julho e agosto de 

2002. 

A DERAT, em 30/04/2007, mediante despacho decisório, deferiu em parte o 

pedido de ressarcimento, no montante de R$ 4.641.341,94, em razão de a contribuinte 

ter incluído no cálculo do crédito aquisições de pessoas físicas e cooperativas, não 

contribuintes do PIS e da Cofins e receitas de exportação de produtos não-tributados 

(NT), por não serem receitas provenientes de industrialização. Foi constatado também 

que a contribuinte não apurou o custo integrado, conforme determina a legislação, e 

divergências entre a receita operacional bruta considerada na apuração do crédito e a 

declarada na DIPJ. Também restou constatada diferenças na Receita de Exportação 

declarada na DIPJ e a usada na apuração do crédito presumido. 

Regularmente cientificada, em 23/05/2007, do deferimento parcial de seu pleito, 

a empresa apresentou manifestação de inconformidade na qual, em resumo, solicitou 

que sejam considerados, nos custos acumulados, os valores glosados referentes aos 

insumos adquiridos de pessoa física e de cooperativas, o estoque inicial e as receitas 

de exportação de produtos NT, apresentando como fundamento decisões judiciais e 

administrativas, além de doutrina. 

Quanto à desconsideração do sistema integrado de custos a empresa alegou que, 

sendo as aquisições de pessoas físicas e cooperativas admitidas, os cálculos efetuados 

com base no sistema adotado deve ser respeitado. 

No que diz respeito às demais correções a manifestante, fez, em resumo, as 

seguintes colocações: 

• Compras: 

A empresa não incluiu as aquisições de insumos no mercado externo na base de 

cálculo do crédito presumido; 

Parte das aquisições de insumos são efetuadas por estabelecimentos comerciais 

da requerente, os quais transferem os insumos para os estabelecimentos industriais. Os 

estabelecimentos industriais registram as transferências com os códigos 1.21 e 2.21, 

códigos esses não considerados na apuração das compras de insumos no mercado 

interno, conforme o demonstrativo de fls. 793 a 794. 

• Fretes: 
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O artigo 18, da IN SRF 69/2001 dispõe que para efeito do cálculo do crédito-

presumido será excluído os valores do frete. Todavia, o r. despacho ao apurar as 

compras com base no livro de registro de apuração do IPI, não considerou os valores 

relativo ao frete pago na aquisição dos insumos, que perfaz o montante de R$ 

11.162.043,67. 

• Estoque inicial  

A alegação de que a requerente aproveitou indevidamente o montante de R$ 

18.234.230,42 não procede, pois como se infere da DCTF constante As fls. 658 e 791, 

na apuração do crédito presumido no mês de outubro/2001, a requerente declarou um 

acréscimo, no mês, do valor excluído do trimestre anterior, de R$ 195.188.822,32, 

valor que foi deduzido do trimestre anterior, como consta da DCTF as fls. 790. 

• Energia elétrica. 

O código fiscal 1.46— Compra de energia elétrica para consumo por demanda 

contratada não foi considerado pelo r. Despacho Decisório. 

Não foi considerado o montante de R$ 472.403,52, registrado no cód. 1.42 do 

10 deandio de novembro de 2001, do estabelecimento CNPJ 86.547.619/0127-38. 

A soma dos códigos L42 e 2.42 perfaz o montante de R$ 4.875.187,35 e não R$ 

4.689.941,36, como transportado para a tabela 6. 

• Receita Bruta Operacional  

O valor da receita bruta apurado pelo fisco não está correto para fins de cálculo 

do crédito presumido, pois na base de cálculo do PIS/PASEP estão inclusas as receitas 

financeiras e as receitas de aluguel, receitas que não integram o cálculo segundo 

consta da orientação da própria receita federal (página eletrônica). 

Na base de cálculo do PIS/PASEP, foram incluídos indevidamente os valores 

relativos às devoluções/retornos de vendas para a Zona Franca de Manaus, sendo R$ 

846,94 em outubro 2001 e R$ 7.591,43 em novembro de 2001. 

A ROB apurada no mês de dezembro está incorreta, vez que foi deduzido duas 

vezes o valor de R$ 117.315,65. 

Receita de Exportação 

As receitas de exportação são contabilizadas por ocasião do embarque da 

mercadoria e não por ocasião da emissão da nota fiscal de exportação. O procedimento 

da requerente está em consonância com o disposto no artigo 21 da IN 32/2001, vigente 

à época dos fatos, que diz que a receita de exportação será determinada pela conversão 

em reais à taxa de cambio de compra em vigor na data de embarque. Conforme cópia 

do razão analítico, as devoluções de vendas foram contabilizadas a débito da conta de 

vendas de mercadorias no mercado externo, reduzindo a conta de receita de 

exportação, como se comprova dos documentos juntados no anexo 3 e portanto, no 

valor liquido de R$ 320.985.202,28 das receitas de exportação já estão consideradas as 

devoluções de exportação, razão pela qual não procede a dedução do valor de R$ 

69.907.897,80. 

Por fim, acrescentou que na data de 04/05/2007, por ocasião da ciência do 

despacho decisório, já havia transcorrido o prazo de cinco anos para a homologação da 

compensação declarada no pedido de fls. 03, conforme estabelecido no § 4° do artigo 

74 da Lei n°9.430, de 1996, protocolado em 15/02/2002. 

É o relatório.” 
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Em 19/08/09, a DRJ em Ribeirão Preto (SP) julgou a manifestação de 

inconformidade procedente em parte e o Acórdão nº 14-25.766 foi assim ementado: 

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI  

Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001  

CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CALCULO. INSUMOS ADQUIRIDOS DE 

PESSOAS FÍSICAS E COOPERATIVAS. 

São glosados os valores referentes a aquisições de insumos de não contribuintes do 

PIS/PASEP e da COFINS pois, conforme a legislação de regência, os insumos 

adquiridos devem sofrer o gravame das referidas contribuições. 

CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. EXPORTAÇÃO DE PRODUTO NT. 

Operação que resulta em produto não-tributável, não é considerada operação industrial, 

não fazendo jus ao crédito presumido de IPI. 

RECEITA OPERACIONAL BRUTA. CONCEITO. 

O conceito de receita operacional bruta, adotado em 2001, era o produto da venda de 

bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o 

resultado auferido nas operações de conta alheia, portanto, no período integrava esse 

montante as receitas financeiras e o aluguel. 

ONUS DA PROVA. 

Cabe ao interessado o ônus da prova dos fatos constitutivo do direito que pleiteia. 

CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. APURAÇÃO. 

Comprovada a ocorrência de erro de fato na apuração do montante de energia elétrica, 

estoque inicial, receita operacional bruta, receita de exportação, entre outros, deve-se 

proceder à nova apuração do beneficio fiscal para sua correta quantificação. 

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte  

Direito Creditório Reconhecido em Parte” 

Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, em que repetiu os 

argumentos apresentados na manifestação de inconformidade que não foram acatados pela DRJ. 

É o relatório. 

Voto            

Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator. 

O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser 

conhecido. 

Examino os argumentos de defesa, na ordem e sob os títulos apresentados no 

recurso voluntário. 

“2.2 - As aquisições de insumos de não contribuintes pessoas físicas e ' 

cooperativas de produtores geram direito ao crédito presumido” 

Pleiteia a inclusão na base de cálculo do crédito presumido de IPI das compras de 

insumos de pessoas físicas e pessoas jurídicas não contribuintes de PIS e COFINS, pois não há 

tal restrição nos artigos 1º e 2º da Lei nº 9.363/96. A vedação foi introduzida pelas IN SRF nº 

23/97, 103/97 e 69/01, que extrapolaram suas funções de regulamentar, pois modificaram o 

conteúdo da Lei nº 9.363/96. 

E traz diversas decisões administrativas e judiciais. 
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Assiste razão à recorrente. 

Nos termos do REsp nº 993.164/MG, julgado na sistemática dos recursos 

repetitivos, cuja a adoção é obrigatória por este colegiado (art. 62 do Anexo II da Portaria MF n 

343/15 - RICARF), dão direito ao crédito presumido do IPI da Lei nº 9.363/96 as compras de 

bens de pessoas jurídicas não contribuintes do PIS e da COFINS e de pessoas físicas. Tal decisão 

resultou na edição da Súmula STJ nº 494, a saber: 

“O benefício fiscal do ressarcimento do crédito presumido do IPI relativo às 

exportações incide mesmo quando as matérias-primas ou os insumos sejam adquiridos 

de pessoa física ou jurídica não contribuinte do PIS/PASEP.” 

Portanto, dou provimento aos argumentos. 

“2.3- QUANTO AOS INSUMOS —MP. Pl. ME ADQUIRIDOS NO 

MERCADO EXTERNO” 

A recorrente concorda que não era possível calcular crédito presumido de IPI 

sobre importações, porém apenas sobre matéria-prima, material intermediário e material de 

embalagem adquiridos no mercado interno, nos termos do art. 1º da Lei n 9.363/96. 

Alega, contudo, que, ao recalcular o crédito presumido de IPI do 4º trimestre de 

2001, o agente fiscal teria excluído o valor das importações (R$ 20.846.0876,76) em 

duplicidade. O demonstrativo da fiscalização encontra-se na fl. 807 e o da recorrente na fl. 774. 

Não identifiquei dedução em duplicidade. A DRJ também não, e assim concluiu 

(fl. 2.222): 

“(. . .) 

A informação de que não compõe o cálculo do crédito-presumido as aquisições 

do mercado externo se deu somente para amparar a apuração do fisco (fls. 807) e para 

a elucidação da tabela 03 da decisão, que têm como base as compras totais da 

empresa, que incluem compras de pessoa jurídica, pessoa física, cooperativas e 

mercado externo. Portanto, não significou dupla exclusão e não afetou o resultado. 

(. . .)” 

Nego provimento. 

“2.4 QUANTO A DESCONSIDERAÇÃO DA APURAÇÃO DO CRÉDITO 

PRESUMIDO PELO SISTEMA INTEGRADO DE CUSTOS” 

O crédito presumido do IPI foi instituído pela Lei n° 9.363/96.  

Em linhas gerais, dispõe que será calculado com base na aplicação do percentual 

de 5,37% sobre uma base de cálculo determinada mediante aplicação, sobre o valor total das 

aquisições de matérias-primas (MP), produtos intermediários (MI) e material de embalagem 

(ME), do percentual correspondente à relação entre a receita de exportação e a receita 

operacional bruta do produtor exportador. 

Todavia, a recorrente adotou o método alternativo de cálculo do crédito 

presumido do IPI, previsto na Lei nº 10.276/01, regulamentada pela IN SRF n° 69/01. Neste 

cálculo, admite-se energia elétrica, combustíveis e serviços de industrialização por encomenda. E 

o crédito é calculado por intermédio da aplicação do seguinte fator sobre o somatório dos custos 

(Anexo da Lei n° 10.271/01): 

F = 0,0365. Rx , onde: 
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(Rt-C) 

F é o fator; 

Rx é a receita de exportação; 

Rt é a receita operacional bruta; 

C é o custo de produção determinado na forma do § 1o do art. 1o; 

Rx é o quociente de que trata o inciso I do § 3o do art. 1o. 

(Rt-C) 

Contudo, para adoção do método alternativo, o contribuinte tem de ter 

contabilidade de custos coordenada e integrada ao restante da escrituração, nos termos dos 

artigos 13 e 14 da IN SRF n° 65/01: 

“Art. 13. A apuração do crédito presumido será efetuada com base em sistema de custos 

coordenado e integrado com a escrituração comercial da pessoa jurídica, que permita, ao 

final de cada mês, a determinação das quantidades e dos valores de matérias-primas, 

produtos intermediários, materiais de embalagem, energia elétrica, combustíveis e da 

prestação de serviços decorrentes de industrialização por encomenda, relativos à 

industrialização durante o período. 

Parágrafo único. O sistema de que trata o caput deverá permitir a identificação de 

matérias-primas, produtos intermediários, materiais de embalagem, energia elétrica, 

combustíveis e do valor da prestação de serviços na industrialização por encomenda 

sujeitos à incidência da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins. 

Art. 14. Para efeito do disposto no caput do art. 13, a pessoa jurídica deverá manter 

sistema de controle permanente de estoques, no qual a avaliação dos bens será efetuada 

pelo método da média ponderada móvel ou pelo método denominado Peps, em que as 

saídas das unidades de bens seguem a ordem cronológica crescente de suas entradas em 

estoque.” 

Se não satisfizer o disposto nos artigos 13 e 14 da IN SRF n° 65/01, para adoção 

do método alternativo da Lei n° 10.276/01, deverá atender ao art. 15 da IN SRF n° 65/01: 

“Art. 15. A pessoa jurídica que não mantiver sistema de custos coordenado e integrado 

com a escrituração comercial ou, mesmo que mantenha tal sistema não seja possível 

efetuar os cálculos de que trata o artigo 13, deverá proceder como segue: 

I - a quantidade de matérias-primas, produtos intermediários, materiais de embalagem e 

combustíveis utilizados no processo industrial, em cada mês, será apurada somando-se a 

quantidade em estoque no início do mês com as quantidades adquiridas e diminuindo-se 

do total a soma das quantidades em estoque no final do mês, as saídas não aplicadas no 

processo industrial e as transferências; 

II - as matérias-primas, os produtos intermediários, materiais de embalagem e os 

combustíveis, utilizados no processo industrial, que geram direito ao crédito presumido, 

serão apurados com base nos documentos fiscais das respectivas aquisições; 

III - a avaliação das matérias-primas, dos produtos intermediários, dos materiais de 

embalagem e dos combustíveis utilizados no processo industrial durante o mês será 

efetuada pelo método Peps; 

IV - A parcela do estoque, existente no início e no final de cada período de apuração, 

que gera direito ao crédito presumido, será apurada por critério de rateio que será 

efetuado com base em percentual, calculado mensalmente, resultante da relação entre a 

soma dos valores das matérias-primas, dos produtos intermediários, dos materiais de 

embalagem e dos combustíveis, acumulados desde o início do ano até o mês em que é 

calculado, que geram direito ao crédito presumido, e a soma dos valores das matérias-
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primas, dos produtos intermediários, dos materiais de embalagem e dos combustíveis 

adquiridos no mesmo período, observado o disposto no § 2º do art. 10.” 

No caso em tela, em razão não ter aceito as compras de pessoa física e de pessoa 

jurídica não contribuinte de PIS e COFINS, o Fisco recalculou o crédito presumido, com base no 

art. 15, como segue: 

Despacho Decisório (fl. 826) 

“(. . .) 

Conforme planilhas apresentadas pela empresa, ficou demonstrado que parte 

das compras se referem a aquisições de pessoas físicas e cooperativas que não são 

contribuintes do PIS e da COFINS, portanto, vedada sua utilização pela legislação 

regente do incentivo ora focado.  

Por conseguinte, por expressa determinação normativa (art. 15, inciso IV da IN 

SRF n 69/2001), refizemos o calculo do crédito presumido do IPI com base na 

ficha "Apuração do crédito presumido de IPI sem custo integrado", 

desconsiderando, portanto, os cálculo efetuados pela requerente. 

(. . .)” (g.n.) 

A DRJ ratificou o procedimento, no tópico em que dispôs sobre a impossibilidade 

de calcular créditos sobre compras de pessoa física e pessoa jurídica não contribuinte de PIS e 

COFINS: 

“(. . .) 

Ademais, quanto à desconsideração do sistema integrado de custo, cabe 

observar que nenhum documento anexo ao processo corrobora sua adoção. Para que 

seja adotado tal sistema, a escrituração comercial da pessoa jurídica deve permitir, ao 

final de cada mês, a determinação das quantidades e dos valores e a identificação das 

MP, PI, ME, energia elétrica, combustíveis e da prestação de serviços decorrentes de 

industrialização - por encomenda, relativos à industrialização durante o período 

sujeitos à incidência da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins e a pessoa jurídica 

deverá manter sistema de controle permanente de estoques, no qual a avaliação dos 

bens será efetuada pelo método da média ponderada móvel ou pelo método 

denominado PEPS, em que as saídas das unidades de bens seguem a ordem 

cronológica crescente de suas entradas em estoque. 

(. . .)” 

Não há um demonstrativo comparativo, para que possamos saber se a adoção do 

cálculo pelo art. 15 e não pelo art. 13 foi desvantajosa para recorrente.  

Contudo, julgo tal aspecto irrelevante. 

O que nos importa é que o Fisco não acatou os cálculos da recorrente (art. 13), 

porque as compras de pessoas físicas e jurídicas não contribuinte de PIS e COFINS foram 

computadas nos valores dos estoques. E o teor do pedido da recorrente, no sentido de que sejam 

aceitos cálculos com base nos artigos 13 e 14. 

Como, em tópico anterior, propus a reversão das glosas sobre os créditos 

calculados sobre citados tipos de compras, neste, obrigatoriamente, tenho de acatar o pleito, haja 

vista que nenhum outro defeito nos controles dos estoques foi levantado pela fiscalização. 

“2.4.1 -QUANTO AO VALOR DAS COMPRAS NO MERCADO 

INTERNO” 
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Assim, apresentou sua defesa sobre o cômputo no benefício fiscal das compras 

realizadas por outros estabelecimentos: 

“(. . .) 

De todo modo, para apurar o. valor da compra no mercado interno com base no 

livro RAIPI, há que se considerar o fato de que parte das aquisições de MP, PI e ME 

são efetuadas pelos estabelecimentos comerciais da Requerente, cuja cópia dos Livros 

RAIPI está no anexo, os quais transferem os insumos para os estabelecimentos 

industriais.  

Como se infere dos livros - RAIPI, os estabelecimentos industriais registraram 

as .entradas de MP, PI e ME, recebidas em transferências com os códigos 1.21 e 2.21, 

códigos esses não considerados na apuração das compras de MP, PI ne ME no 

mercado interno. 

Portanto, o valor de R$ 455.151.238,85, não corresponde ao montante das 

aquisições de MP PI, ME; isto porque parte das aquisições foram efetuadas por 

estabelecimentos comerciais (filiais). 

Como as matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem 

recebidos em transferências (Códigos 121 e 2.21), não foram considerados no 

levantamento de fls. 793 a 794, para apurar o montante das aquisições de insumos 

(MP, PI, ME), há que se incluir também as entradas por transferências (códigos 1.21.e 

2.21) ou então as aquisições de insumos (MP, PI e ME) pelos estabelecimentos 

comerciais que foram transferidos para as indústrias.” 

Tal qual a DRJ (fl. 2.222) nego provimento por falta de comprovação de que 

tratava-se de compras de MP, MI e ME e que foram aplicados no processo produtivo  

“2.4.2- QUANTO AOS VALORES DO FRETE DOS INSUMOS” 

Alega que a fiscalização não computou os fretes pagos por ocasião da compra de 

insumos, apesar de haver autorização para tanto no art. 18 da IN SRF nº 65/01. O valor 

envolvido é de R$ 11.162.043,67. 

Assim como a DRJ, nego provimento, porque a recorrente não trouxe provas de 

que as despesas com frete pleiteadas estavam vinculadas às compras de insumos. 

“2.4.3 QUANTO AO ESTOQUE INICIAL E FINAL DO 4º TRIMESTRE” 

Reproduzo a íntegra dos argumentos incluídos no tópico epigrafado: 

“A recorrente, declarou um acréscimo no mês do valor excluído no trimestre 

anterior de R$ 195 18882232, valor esse que, como consta da DCTF às fls. 790, foi 

deduzido no trimestre anterior na linha 13, ou seja, no 3° .trimestre. 

Neste tópico, o d. acórdão da DRJ/RPO afirma que não há impacto no montante 

do crédito apurado.” 

Não conheço do argumento, pois a DRJ já o acatou, como segue (fl. 2.225): 

“(. . .) 

Sendo assim, a alteração efetuada , no estoque inicial do período, no montante 

de R$ 18.234.230,42, não procede, devendo ser considerado o montante de R$ 

195.188.822,32, como acréscimo no mês, referente à exclusão do período anterior. 

(. . .)” 
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“2.5 - QUANTO À EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS NÃO TRIBUTÁVEIS 

(NT)” 

Pleiteia o cômputo das exportações de produtos classificados na TIPI como NT, 

para fins de determinação do percentual a ser aplicado sobre a base de cálculo do crédito 

presumido. Neste sentido, colaciona diversas decisões do CARF. 

A Súmula CARF nº 124 dispõe o seguinte: 

“A produção e a exportação de produtos classificados na Tabela de Incidência do IPI 

(TIPI) como "não-tributados" não geram direito ao crédito presumido de IPI de que trata 

o art. 1º da Lei nº 9.363, de 1996.” 

Não podem ser computados nos cálculos dos créditos as compras de MP, MI e 

ME aplicados na produção de produtos classificados na TIPI como NT, de acordo com a Súmula 

CARF n° 124. Sendo assim, as receitas de exportação correspondentes também não podem ser 

computadas para fins de determinação do percentual a ser aplicado sobre a base de cálculo dos 

créditos presumidos. 

Nego provimento. 

“2.7 — DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DO PEDIDO DE 

COMPENSAÇÃO'” 

Aduz que a compensação de fl. 03 protocolizada no dia 15/02/02 foi tacitamente 

homologada (§ 5º do art. 74 da Lei nº 9.430/96), haja vista que tomou ciência do Despacho 

Decisório que não a homologou em 04/05/07. 

Também neste caso, não conheço do argumento, com base na decisão da DRJ (fl. 

2.215): 

“(. . .) 

Assim, tendo sido as declarações de compensação de fls. 3 e de fls. 637 

(renumerada para 644) protocolizadas em 15/02/2002 e 14/05/2002, respectivamente, 

a compensação nelas informada pela contribuinte foram homologadas em 15/02/2007 

e 14/05/2007, data anterior à ciência do despacho prolatado pela DERAT em São 

Paulo, que se deu em 23/05/2007 e, portanto, após a homologação estabelecida em lei, 

pelo qual o decidido ali deve ser revisado. 

No entanto, cabe ressaltar que, mesmo que não reconhecida a homologação 

tácita, o valor do debito declarado à fls. 3 foi parcialmente homologado pela decisão 

administrativa, o valor compensado não faz parte da lide administrativa que ora se 

instaura. 

(. . .)” 
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Conclusão 

Conheço parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, dou 

provimento parcial, para acatar a inclusão na base de cálculo dos créditos presumidos calculados 

sobre as compras de MP, MI e ME de pessoas físicas e de pessoas jurídicas não contribuintes de 

PIS e COFINS e que os cálculos dos créditos presumidos sejam efetuados com base nos artigos 

13 e 14 da IN SRF n° 65/79, aplicável a empresas que mantêm contabilidade de custos integrada 

e coordenada com o restante da escrituração comercial. 

(documento assinado digitalmente) 

Marcelo Costa Marques d'Oliveira 
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