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INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA.
Divergencia na referencia de mercadoria importada tendo
sido a citada referencia alterada, em tempo hábil, pelo
órgão competente através de Aditivo, não tipifica infra
ção sujeita à penalidade prevista no inciso IX do artigo 526 do Regulamento Aduaneiro.
Recurso, provido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM os Membros da Segunda Câmara do Terceiro,Conselho de Contribuintes, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso, na forma do relatório e voto que passam a integrar o presen
te julgado.
Brasília-DE, eyi 03 de dezembro de 1992.

SÉRGIO DE CASTRO NE

ES - Presidente
eWe'ef—er2Z.
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ELIZABETH EMÍLIO
MORAES CHIEREGATTO - Relatora
„.
VISTO EM
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AFFO Sb NEVES BAPTIS A NETO - Procurador da Faz. Nac.
" n r,,

or ,y 1993

Participaram, ainda, do presente julgamento os seguintes Conselheiros:
UBALDO CAMPELLO NETO, JOSÉ SOTERO TELLES DE MENEZES, LUIS CARLOS VIA
NA DE VASCONCELOS, WLADEMIR CLOVIS MOREIRA, RICARDO LUZ DE BARROS T
BARRETO e PAULO ROBERTO CUCO ANTUNES.
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A empresa acima qualificada submeteu a despacho aduaneiro
através da D.I. n. 012923, de 05.12.91, trezentos freios de embreagem
referencia 197760-X, ao amparo da G.I. n. 1980-91/004592-6.
Em ato de conferencia física e documental, a autoridade
cal constatou que os freios em questo apresentavam a referOncia n.
127760, a mesma constante do Packing List/Fatura n. 40162.
Em decorrencia, foi lavrado o Auto de InfraçWo de fl. 1,
exigindo-se da autuada o recolhimento do crédito tributário no valor •
original de Cr$ 360.375,96, correspondente a multa do controle administrativo das importaçes, prevista no inciso IX do artigo 526 do Regulamento Aduaneiro (27.12.91).
Tendo a mercadoria ficado retida na repartiçWo aduaneira, a
interessada requereu sua liberaço, com fundamento na Portaria MF
389/70, mediante depósito em dinheiro na CEF, em data de 20.01.92.
Nesta mesma data, impugnou a aç:i.No fiscal alegando que
1) ao haver constatado o engano de datilografia da referencia da peça, antes do desembaraço apresentou ao Banco do
Brasil S.A. DECEX -- o Aditivo da Guia de Importaço
(cápia anexa( ia), solicitando a retificaçab do campo 26 da
G.I., de acordo com o art. 421 do R.A. e artigo 0o. da
Portaria n. 08 de 13.05.91, do DECEXg
2)
Wao infringiu, portanto, o disposto no inciso IX do artigo 526 do
3) ressalta O disposto no artigo 539 do citado documento iegal, argumentando que o erro ocorrido foi meramente formal, n.
tendo causado nenhum prejuízo ao erârio púhlicog
4) solicita seja considerado improcedente o Auto de Infra ça.o.
Na informaço fiscal o autor do feito propõs a manutençWo da
exigencia, reafirmando a ocorrÊncia da divergÊncia apontada e acrescentando que o Aditivo citado pela autuada n'o foi anexado aos autos e
que, mesmo que deles constasse, sua em isso seria extemporãnea e só
teria efeito para confirmar a falta por parte da impugnante.
A autoridade singular julgou a açab fiscal procedente intimando a autuada a recolher o crédito tributário constituído pelo Auto
de Infraço de fl. 01.
Com guarda de prazo, a importadora recorreu da decis'ão "a
quo", insistindo em suas razCles da fase impugnatória e argumentando
que, em 19.12.91 (antes do desembaraço que datou de 27.01.92) apresentou o Aditivo â G.I. n. 1900-91/04592-6 (cápia anexa) através do qual
a Carteira de Comércio Exterior autorizou a alteraçab nrorrida e socorrendo-se do disposto no parágrafo 7o., item II, do mesmo artigo 526
do R.A., segundo o qual neWo constituiro infraçb'es "os casos dos inciíGiec't
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sos IV a IX deste artigo, se alterados pelo órg;:No competente os cl
da Guia de Importa0o ou de documento equivalentes".
juntou aos autos o citado Àditivo.
E o relatório.
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VOTO

Através da anâlise dos documentos constantes dos autos, no
vejo como manter a penal . idade aplicada com ba5e no inciso IX do artigo
526 do Regulamento Aduaneiro, dado que n ..N:o se caracterizou nenhuma inf1 0o a outros requisitos de controle das importaçffes.
•A in1ra0o deve estar perfeitamente tipificada para que a
penalidade seja imposta e, no caso, n'ãb existe qualquer aspecto fático
que a justifique, além do que, como bem lembra o importador, o práprio
parágrafO 7o., item II do artigo 526 do R.A. o exonera da imposiçad.
Face ao exposto, conheço o recurso por tempestivo para, no
mérito, darlhe provimento integral.
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Sala das Sessaes, em 03 de dezembro de 1992.
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