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MINISTÉRIO DA FAZENDA

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS

Processo nº

10209.000211/200311

Recurso nº

331.997 Especial do Procurador

Acórdão nº

930301.219 – 3ª Turma

Sessão de

26 de outubro de 2010

Matéria

Imposto sobre a importação  II

Recorrente

Fazenda Nacional

Interessado

Petróleo Brasileiro S/A  Petrobrás
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO  II
Data do fato gerador: 27/10/2000
PREFERÊNCIA TARIFÁRIA CONCEDIDA EM RAZÃO DA ORIGEM. ALADI.
TRIANGULAÇÃO. CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DOCUMENTAIS.
A apresentação de todas as faturas comerciais atreladas a operação triangular,
permitindo seu cotejamento com o certificado de origem que comprova o
cumprimento do regime de origem da Aladi, associada à expedição direta da
mercadoria de país signatário daquele acordo para o Brasil impõe a
manutenção da preferência tarifária, ainda que o faturamento se dê a partir de
país não signatário.
Recurso Especial Negado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso especial. Os Conselheiros Nanci Gama e Rodrigo Cardozo Miranda
declaramse impedidos de votar.
CARLOS ALBERTO FREITAS BARRETO  Presidente.

RODRIGO DA COSTA PÔSSAS  Relator.
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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.
:

Relatório
Tratase de Recurso Especial proposto pela Procuradoria da Fazenda
Nacional (fls. 137/173) dirigido à Câmara Superior de Recursos Fiscais, com fulcro no artigo
7º, inciso II, c/c art. 15, do Regimento Interno desse órgão — CSRF, insurgindose contra
decisão da Primeira Câmara do Terceiro Conselho de Contribuintes que, por unanimidade de
votos, deu provimento ao recurso voluntário, mediante o Acórdão n° 30133.781, fls. 126/133,
de 24/04/2007.

Da autuação

1. Trata o presente processo de exigência do Imposto de Importação 
acrescido de juros de mora e da multa de oficio no percentual de 75% perfazendo, na data da
autuação, um credito tributário no valor total de R$ 372.449,49.
2. Segundo a descrição dos fatos constante do Auto de Infração, a empresa
registrou a Declaração de Importação, nº 00/10361396, de 27/10/2000 (fls. 18 a 21)
utilizandose da redução de 80% da alíquota do Imposto de Importação prevista no Acordo de
Complementação Econômica n°39 (ACE 39), assinado pelo Brasil no âmbito da ALADI,
instituído pelo Decreto nº 3.138, de 16/08/1999.

3. Após análise dos documentos que instruíram a DI (fatura comercial,
certificado de origem e conhecimento de carga), a fiscalização concluiu que em se tratando de
urna operação comercial entre uma empresa brasileira e uma sediada nas Ilhas Cayman, não
haveria como a interessada invocar a redução tarifária prevista nos Acordos firmados no
âmbito da ALADI.

4. A negativa à redução tarifária nos termos do ACE 39, conforme pleiteada
na citada DI, oi justificada pela fiscalização com base nos seguintes fatos e irregularidades:

a) “no Certificado de Origem nº ALD 1001034142 emitido na Venezuela ,
está declarado que as mercadorias indicadas correspondem a fatura comercial nº 1198910
emitida pela Empresa PDVSA Petróleo y Gas, situada na Venezuela e não apresentada no
despacho. Entretanto, a Fatura Comercial que instruiu o despacho de importação foi a de n°
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PIFSB1040/2000, emitida pela empresa Petrobras International Finanee Company (PIFC0)
situada nas Ilhas Cayman, pais não membro da ALADI, documento que a fiscalização
aduaneira utilizou para fazer as verificações e procedimentos fiscais necessários para o
desembaraço aduaneiro da mercadoria ...”;
b) quanto ao “conhecimento de embarque”, documento que assegura a
propriedade da mercadoria, este foi consignado à empresa Petrobras International Finance
Company (PIFC0), logo essa empresa situada nas Ilhas Cayman era a proprietária da
mercadoria”;
c) “a Resolução 252 do Comitê de Representantes da ALADI, apenso ao
Decreto n° 3.325, de 30/12/1999, que trata de sua execução no seu artigo quarto, não prevê a
intervenção de um terceiro pais não membro da ALADI na qualidade de exportador
caracterizada nesta operação";
d) conquanto o artigo nono da Resolução n° 252 do Comitê de
Representantes da ALADI, apenso ao Decreto n°3.325, de 30.12.1999, "admita que a
mercadoria objeto de intercâmbio possa ser faturada por um operador de um terceiro pais, não
se aplica ao caso, uma vez que não houve interveniência de um operador, nos termos da
Resolução acima mencionada, mas a participação de um terceiro pais na qualidade de
exportador, na medida em que uma empresa situada nas Ilhas Cayman fatura e exporta para o
Brasil uma mercadoria objeto de preferências tarifárias no âmbito da ALADI";
e) "mesmo que a empresa exportadora, situada nas Ilhas Cayman, se
enquadrasse de fato como operadora, seria necessário que o produtor ou exportador do pais de
origem indicasse no Certificado de Origem, na área relativa a "observações", que a mercadoria
objeto de sua declaração ser faturada por um terceiro pais, identificando o nome, denominação
ou razão social e domicilio do operador ou, se no momento de expedir o certificado de origem,
não se conhecesse número da fatura comercial emitida pelo operador de um terceiro pais, o
importador deveria apresentar à Administração aduaneira correspondente uma declaração
juramentada que justificasse o fato, o que não ocorreu";
f) a indicação da invoice emitida pela PDVSÁ PETRÓLEO Y GAS S/A em
um campo da fatura emitida pela Petrobras International Finance Company (PIFC0) não supre
as exigências da citada Resolução n° 252, tampouco a referência feita à PIFCO neste
documento, "visto que não identifica efetivamente a operação pretendida";
g) em função do disposto no artigo 129 do Regulamento Aduaneiro de 1985,
então vigente (Interpretase literalmente a legislação aduaneira que dispuser sobre outorga de
isenção ou redução do Imposto de Importação), qualquer situação excepcional em matéria
tributária, como a redução de imposto, só poderá ser reconhecida se expressamente prevista na
legislação, se utilizada conforme estabelece na legislação, sendo que a não observância dos
requisitos da lei implicará na perda da redução.
5. Deste modo, concluiu a fiscalização que as preferências e contrapartidas
econômicas, assentadas no regime de origem, contemplam exclusivamente o comércio
praticado entre dois países signatários, destinandose tal regime a coibir qualquer
interveniência nociva aos objetivos dos acordos pactuados entre os paísesmembros, pois
conforme a legislação de vigência á época, o legislador não deixou margem para a
interveniência de um terceiro pais, nos moldes da operação de fato ocorrida, de que resultou a
importação
efetuada
pela fiscalizada.
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6. Em função do constatado, foi lavrado o auto de infração de fls. 02/17 para
cobrança da diferença do Imposto de Importação, acompanhada dos juros de mora e da multa
de oficio de 75%.

Da impugnação

7. Inconformada com a exigência, da qual tomou ciência em 22/06/2004, fl.
03, a autuada apresentou impugnação, em 21/07/2004, documentos às fls. 43/54, nos termos a
seguir resumidos:

7.1. após traçar um histórico acerca dos fatos que permeiam à lide, a
impugnante se reporta à operação comercial realizada onde explica que se trata de uma
triangulação comercial, prática internacional comum adotada por razões comerciais de
alongamento de prazo para pagamento e ampliação de fontes de captação de recursos;

7.2. defende que a triangulação comercial não elide a aplicação de redução
tarifária prevista em acordo firmado no âmbito da ALADI;

7.3. reconhece a ocorrência de equivoco no preenchimento da DI, na
qualidade de operadoras comerciais e não de exportadoras, isso se referindo à condição da
PIFCO, onde afirma também que esta sequer teve a posse da mercadoria ou lucrou com a
revenda;

7.4. diz que a própria fiscalização reconhece que o contribuinte procedeu à
importação da PDVSA (Venezuela) com transporte direto ao Brasil;

7.5. destaca ainda que a PIFC0 figura corno exportadora pelo fato da Receita
Federal não prever o procedimento especifico nos casos de triangulação comercial;

7.6. defende que os documentos que instruíram a DI são regulares, e estão em
consonância com a Resolução n°252;
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7.7 opõese a uma suposta multa regulamentar ao descumprimento dos
requisitos do art. 425 do Regulamento Aduaneiro/85 inerentes à fatura comercial por entender
que tal fato ocorre pela falta de previsão do procedimento de triangulação comercial;

7.8. alega que a fiscalização laborou em equivoco ao tentar interpretar o
Tratado de Montevidéu e suas regras complementares, conforme razões apresentadas às fls. 40
a 49, onde aduz que a legislação não vincula duas formas de documentos (certificado de
origem e nota fiscal), mas tão somente a identidade do seu conteúdo, representado pela
descrição das mercadorias e a correspondência com a mercadoria efetivamente negociada;

7.9. considera que a Resolução n°252 não definiu afigura do operador, bem
como não informou como deveria ser a operação;

7.10. rebate o argumento de que a autuada não cumprira as formalidades
exigidas na Resolução nº 252, ressaltando a conduta formalista do autuante, dando destaque
aos princípios da razoabilidade e da instrumentalidade das formas;

7.11. ressalta o caráter instrumental do Imposto de Importação, onde aduz
que este é um instrumento regulador do comércio exterior, possuindo assim, função extrafiscal
e não arrecadatória, como a maioria dos impostos;

7.12. discorda da aplicação da multa proporcional de 75 %, tomando por base
o Ato Declaratório Interpretativo SRF n°13, de 10/09/2002, e ainda, destaca a inaplicabilidade
da taxa SELIC.
8. Ao final, com base nos fundamentos acima elencados, a impugnante requer
que o lançamento seja considerado totalmente insubsistente, protestando por lodos os meios de
prova em direito admitidos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas
O recurso foi apresentado com observância do prazo previsto, bem como dos
demais requisitos de admissibilidade. Sendo assim, dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
Do em
Cabimento
da RODRIGO
Preferência
Tarifária
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Em síntese, a alegação de descumprimento do regime de origem está calcada
no suposto descompasso entre a operação alvo de litígio e a resolução 252 da Associação
LatinoAmericana de Integração (ALADI), promulgada por meio do Decreto nº 3.325, de 30 de
dezembro de 1999.
Segundo aduz a autoridade fiscal:
a) há um descompasso entre o certificado de origem e a fatura comercial
apresentados por ocasião do despacho de importação;
b) a Resolução 252 exigiria a expedição direta da mercadoria;
c) a Petrobras Finance Corp (Pifco), pessoa jurídica estabelecida um país não
signatário da Aladi, atuara na operação na qualidade de exportador, hipótese não admitida pelo
acordo, que só admitiria essa intervenção na qualidede de “operador”;
d) ainda que a Pifco atuasse como operador, restariam descumpridas as
exigências fixadas pela Resolução Aladi, eis que o certificado de origem apresentado não
consignaria a informação de que a mercadoria seria faturada por meio de um terceiro país, nem
identificara o nome, denominação ou razão social e domicílio daquele operador.
Aduz, ainda, com relação a esta última exigência, que não fora apresentada
declaração juramentada capaz de suprir a referida falha documental.
Apesar do zelo demonstrado pela autoridade Fiscal, penso, com
o máximo respeito, que tais fundamentos não dão suporte à
manutenção da exigência. Explico.

Em primeiro lugar, considero que a falha documental na instrução do
despacho de importação foi devidamente saneada pela apresentação da fatura comercial nº
11989101, o que permitiu o cotejamento entre a mercadoria submetida ao crivo do Fisco e a
constante do certificado de origem objeto do presente litígio.
Em segundo, diferentemente do que se verificou em outras operações
análogas envolvendo a recorrente, no caso do presente recurso, a mercadoria que tem sua
origem questionada pelo Fisco embarcou no porto de Amuay Bay, Venezuela, a bordo do
Navio BRALI, com destino ao Brasil, tendo sido descarregada no Porto de Belém, conforme se
constata na leitura da averbação constante do extrato da Declaração de Importação e do
conhecimento de transporte.
Cabe aqui destacar o que diz o artigo QUARTO da Resolução 252 (os
destaques não constam do original):
QUARTO. Para que as mercadorias originárias se beneficiem
dos tratamentos preferenciais, as mesmas devem ter sido
expedidas diretamente do país exportador para o país
importador. Para tais efeitos, considerase como expedição
direta:
a) As mercadorias transportadas sem passar pelo território de
algum país não participante do acordo.

Sendo certo que a mercadoria não transitou pelas Ilhas Cayman, encontrase
satisfeita a exigência de expedição direta da mercadoria.
1
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Também discordo que a intervenção da pessoa jurídica Pifco tenha ocorrido
em desacordo com o que preceitua o regime de origem da Aladi.
Cabe relembrar, nessa esteira, a distinção entre país de origem, procedência e
aquisição gizada nas alíneas “h”, “i” e “j” do art. 425 do Regulamento Aduaneiro aprovado
pelo Decreto nº 91.030, de 1985:
h) país de origem, como tal entendido aquele onde houver sido
produzida a mercadoria, ou onde tiver ocorrido a última
transformação substancial;
i) país de aquisição, assim considerado aquele do qual a
mercadoria foi adquirida para ser exportada para o Brasil,
independentemente do país de origem da mercadoria ou de seus
insumos;
j) país de procedência, assim considerado aquele onde se
encontrava a mercadoria no momento de sua aquisição;

Cotejando os elementos carreados ao processo com os conceitos
regulamentares, em especial o consignado na alínea “i”, vêse que as Ilhas Cayman, em
verdade, representam o país de aquisição e não, como restou consignado, como país de origem
ou procedência.
Nessa linha, não há como afirmar validamente que o acordo proíba que a
mercadoria seja faturada por um operador situado em um país não membro da Aladi. Ora, o
artigo NONO da Resolução Aladi nº 252 nesse ponto é explícito:
NONO. Quando a mercadoria objeto de intercâmbio for
faturada por um operador de um terceiro país, membro ou não
da Associação, o produtor ou exportador do país de origem
deverá indicar no formulário respectivo, no campo relativo a
“observações”, que a mercadoria objeto de sua Declaração será
faturada de um terceiro país, identificando o nome,
denominação ou razão social e domicílio do operador que, em
definitivo, será o que fature a operação a destino. (os destaques
não constam do original)

Ora, a mercadoria, diversamente do afirmado no auto de infração, é
unicamente faturada a partir das Ilhas Cayman, na medida em que, conforme já mencionado
anteriormente, é embarcada diretamente da Venezuela para o Brasil. Não se discute, ademais,
sua extração em país diverso.
Restaria, finalmente, avaliar se há vício formal no certificado de origem nº
ALD  10010341422 capaz de invalidálo.
Chamo atenção para algumas informações consignadas no certificado que se
entende imprestável para comprovar a origem da mercadoria: no campo 1 do certificado
consignase expressamente a intervenção da Venezuela como país exportador e, no campo 2, o
Brasil, como país importador, já no campo 9, identificase a pessoa jurídica PDVSA Petroleo Y
GAS S.A. como produtor. Finalmente, no campo observações, indicase a participação da
2
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pessoa jurídica Petrobras Internacional Finance Company, o navio que transportará a
mercadoria e a data de emissão do conhecimento de transporte.
Ora, se foi indicado o país de destino da mercadoria, a intervenção do
operador estabelecido em terceiro país e, a partir da apresentação da fatura comercial atrelada
ao referido ceritificado, identificamse claramente todos os elos da cadeia comercial, não há
como afirmar que o certificado esteja em desacordo com as regras do acordo, máxime em razão
de que as informações relativas ao domicílio da Pifco estão perfeitamente identificadas na
fatura acreditada por tal certificado.
Com essas considerações, voto no sentido de negar provimento ao recurso
Especial.

Rodrigo da Costa Pôssas  Relator
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