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ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II) 

Data do fato gerador: 14/03/2014 

INFRAÇÃO DE OCULTAÇÃO MEDIANTE FRAUDE OU SIMULAÇÃO, 

INCLUSIVE A INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. 

ARTIGO 23 DO DECRETO LEI Nº 1455/76. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 

CARÊNCIA PROBATÓRIA. 

O tipo infracional previsto no artigo 23 do Decreto Lei nº 1455/76 não é a mera 

ocultação do sujeito passivo nas operações de comércio exterior, mas a 

ocultação realizada "mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição 

fraudulenta de terceiros", de modo que, para a caracterização da infração, deve 

ser identificado o dolo e a infração deve ser grave em substância e não uma 

infração meramente formal. 

ARBITRAMENTO DO VALOR ADUANEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DA 

FATURA COMERCIAL. VALORAÇÃO ADUANEIRA. ART. 88 DA MP 

2.158-35/2001. VEDAÇÃO AO MERO ARBITRAMENTO. 

A desconsideração do valor da transação depende de prévia desconstituição da 

fatura comercial mediante conjunto probatório que ofereça suporte fático 

suficiente para dar sustentação à motivação e fundamentação jurídica utilizada 

para atestar o efetivo preço das mercadorias objeto da valoração. O 

arbitramento com base no art. 88 da Medida Provisória 2.158-35/2001 depende 

de comprovação do dolo específico da fraude ou simulação e em matéria de 

valoração aduaneira, o arbitramento, puro e simples, é procedimento vedado. A 

mera constatação de que o preço da mercadoria importada seja inferior ao 

preço praticado (ou apurado pela fiscalização) em outra importação paradigma 

não é motivo suficiente para a sua rejeição. 

 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. 

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar 

provimento ao Recurso Voluntário. 

(documento assinado digitalmente) 

CHARLES MAYER DE CASTRO SOUZA - Presidente 

ACÓRDÃO G
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(documento assinado digitalmente) 

LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO - Relator 

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Roberto Duarte 

Moreira, Tatiana Josefovicz Belisario, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de 

Oliveira Lima, Larissa Nunes Girard (suplente convocada), Leonardo Vinicius Toledo de 

Andrade, Laércio Cruz Uliana Junior e Charles Mayer de Castro. 

Relatório 

Trata-se de Recurso Voluntário, e-fls. 5832/5859, contra decisão de primeira 

instância administrativa, Acórdão n.º 07-39.463 - 2ª Turma da DRJ/FNS, e-fls. 5870/5884, que 

julgou procedente em parte a Impugnação. 

O relatório da decisão da DRJ de primeira instância descreve os fatos dos autos. 

Nesse sentido, transcreve-se a seguir o referido relatório: 

Trata-se de Auto de Infração (fls. 02/133) efetuado para exigência de crédito tributário 

constituído no montante de R$ 477.680,85 (quatrocentos e setenta e sete mil, seiscentos 

e oitenta reais e oitenta e cinco centavos) a título de Imposto de Importação (R$ 

53.986,79), Imposto sobre Produtos Industrializados (R$ 67.014,53), Programa de 

Integração Social (R$ 4.948,83), Contribuição para Financiamento da Seguridade Social 

(R$ 25.766,71), multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias (R$ 215.936,81) 

e multa administrativa (R$ 110.027,19), tudo na forma e nos termos deste Processo. 

Pelo que consta, as penalidades acima referidas foram aplicadas em desfavor da pessoa 

jurídica LIFE MÓVEIS E OBJETOS EIRELI – EPP (CNPJ 09.487.228/0001-22) com 

responsabilização solidária da pessoa física VANESSA GUIMARÃES PEREIRA 

TAQUES (CPF 734.804.369-00) e responsabilização pessoal da pessoa física 

MAURÍCIO LUPION TAQUES (CPF 436.286.569-15) em relação à totalidade do 

crédito tributário constituído em face das operações acobertadas pela Declaração de 

Importação (DI) 14/0496922-7, registrada em 14/03/2014, submetida a despacho na 

Inspetoria da Receita Federal em Curitiba (PR), em que a citada empresa LIFE figura 

como adquirente das mercadorias na condição de importador por conta própria. 

Através da DI 14/0496922-7, o importador (Life) visava a nacionalizar mercadorias 

(objetos de decoração) provenientes da China, tendo sido instaurado procedimento 

especial de controle aduaneiro por haver indícios de interposição fraudulenta de 

terceiros e suspeita quanto ao real adquirente/importador das mercadorias. Ao final da 

ação fiscal, foi concluído pela ocorrência de subfaturamento nos preços e interposição 

fraudulenta de terceiros pela ocultação (comprovada) do real importador/adquirente das 

mercadorias importadas. Em razão disso, a fiscalização realizou o arbitramento do valor 

aduaneiro, imputando ao contribuinte (e responsáveis) a exigência pela diferença dos 

tributos devidos e multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias posto que as 

mesmas foram liberadas por ordem judicial e revendidas no curso do procedimento 

fiscal. 

Pelo que se verifica no Relatório Fiscal (fls. 24/133), a fiscalização, no exercício regular 

de suas atribuições, apurou que as infrações imputadas ao sujeito passivo ocorreram em 

face dos fatos e motivos a seguir brevemente apresentados. 

1) O contribuinte realizou importação por conta própria figurando na condição de 

importador e adquirente das mercadorias registradas na operação de que trata a DI 

14/0496922-7. O despacho, inicialmente direcionado para análise fiscal, foi objeto de 

exame documental e verificação física, tendo sido constatado a identificação de marca 

destacada como “Vanessa Taques” em todas as embalagens externas das mercadorias 

importadas, o que suscitou indícios de fraude. 
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2) Verificou-se que a marca “Vanessa Taques” não pertencia à empresa importadora 

(LIFE) e que o registro de domínio de seu site www.vanessataques.com.br estava ligado 

à pessoa jurídica Conceppt Móveis e Objetos Eireli – EPP (CNPJ 05.315.143/0001-06), 

empresa que já teria sido submetida à fiscalização aduaneira por uso de documento falso 

(fatura) e cometido infração punida com a pena de perdimento (PAF 

15165.723984/2013-18). 

3) Em razão disso se iniciou o procedimento especial de fiscalização e procedeu-se à 

retenção das mercadorias. O contribuinte impetrou Mandado de Segurança (5047109-

34.2014.4.04.7000/PR) requerendo (e obtendo) a liberação das mercadorias mediante 

caução. A fiscalização exigiu depósito judicial no valor arbitrado das mercadorias (R$ 

215.936,81), mas a empresa obteve em Juízo ordem para que fossem liberadas mediante 

depósito efetuado no valor aduaneiro declarado na DI (R$ 105.917,71). As mercadorias 

foram disponibilizadas ao contribuinte em 12/08/2014. 

4) A fiscalização apresenta em seu Relatório um esboço geral sobre a evolução da 

legislação aduaneira no combate à interposição fraudulenta de terceiros e, inclusive, 

sobre o crime de lavagem de dinheiro em operações de comércio exterior (fls. 36/55). 

Em seguida enumera alguns indícios de irregularidades apurados em procedimento 

fiscal de diligência efetuada em 18/08/2011 no endereço cadastral do sujeito passivo 

àquela época (fls. 56/75). 

5) Em relação a este procedimento fiscal, depois de realizados os trabalhos de praxe 

(Termo de Início, Intimações, Termo de Constatação, Análise Documental, Pesquisa na 

Internet, Circularização em Cartórios, Análise Contábil e Financeira, Verificação de 

Empregados, dentre outros), a fiscalização chega às seguintes conclusões: “Não se julga 

sequer razoável supor que a estrutura operacional formal da entidade LIFE MÓVEIS E 

OBJETOS EIRELI – EPP seja suficiente e compatível, quer pela realização das 

operações de importação em seu nome cursadas, quer pelas vendas no mercado interno 

de tais mercadorias”; e acrescenta “quem efetivamente atua, tem interesse no resultado e 

detém poder de mando sobre os negócios vislumbrados, em especial as operações de 

importação, não é a entidade jurídica LIFE MÓVEIS E OBJETOS EIRELI – EPP e sim 

grupo empresarial familiar e informal, do qual aquela – LIFE MÓVEIS – é apenas uma 

das peças formais, e que pode ser designado, de forma genérica, pelo nome/marca 

VANESSA TAQUES, alusivo evidente ao seu principal componente pessoa física” (fls. 

76/112). 

6) A fiscalização efetuou o arbitramento do valor aduaneiro das mercadorias importadas 

pela DI 14/0496922-7. Para tanto, desconsiderou os valores da Fatura Comercial 

instrutiva do Despacho “por completa ausência de elementos concretos” e se socorre em 

procedimento fiscal realizado anteriormente em face de outra empresa do “mesmo 

grupo familiar” (Conceppt Móveis e Objetos Eireli – EPP) onde a fatura comercial foi 

considerada falsa e aplicado o perdimento das mercadorias naquele processo (PAF 

15165.723984/2013-18). O arbitramento dos valores foi realizado com base no art. 88 

da Medida Provisória 2.158-35/01 (fls. 113/126). 

7) A autoridade fiscal conclui que as ações formais e aparentes da pessoa jurídica LIFE 

foram todas direcionadas para o fim de simular a existência de negócios que não 

existiram conforme apresentados. Aos autos foram juntados 19 (dezenove) conjuntos de 

documentos intitulados “Documentos Comprobatórios” (fls. 134/5594). 

8) Foram formalizados, ainda, termos de Responsabilização Solidária de VANESSA 

GUIMARÃES PEREIRA TAQUES – CPF 734.804.369-00 (titular da marca e sócia da 

empresa Conceppt Móveis e Objetos Eireli), e de Responsabilização Pessoal de 

MAURÍCIO LUPION TAQUES – CPF 436.286.569-15 (administrador e sócio da 

empresa Life Móveis e Objetos Eireli) pela totalidade do crédito tributário constituído 

neste processo (fls. 5597/5602). Também foi formalizada Representação Fiscal para 

Fins Penais (Processo 15165.720345/2016-43). 

O sujeito passivo (LIFE), devidamente cientificado do auto de infração e dos termos do 

lançamento, apresentou, na condição de contribuinte, IMPUGNAÇÃO (fls. 5651/5683) 

em sua defesa, alegando, em síntese, o que segue adiante. 
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9) A Impugnante apresentou todos os documentos solicitados (contrato de câmbio, 

notas fiscais de entrada e saída, extratos bancários comprovando os pagamentos, 

identificação de cada cliente), tendo sido tudo isso desconsiderado pelo agente fiscal 

que, mesmo após 673 dias de fiscalização, preferiu se apegar em documentos recolhidos 

em antiga fiscalização ocorrida no ano de 2011. 

10) O preconceito do agente fiscal o levou a desconsiderar outros fatos 

importantíssimos, devidamente comprovados, como a existência de contrato de licença 

de uso do nome/marca Vanessa Taques pela Impugnante, que impõe a autorização 

prévia da titular acerca dos produtos que levarão a sua marca, inclusive, com 

fornecedores aptos a produzir objetos de acordo com o perfil da marca, o que justifica a 

interferência de Vanessa Taques nas compras realizadas pela Impugnante. E também 

não poderia deixar de fora o vínculo matrimonial que Vanessa Taques possui com o 

proprietário da empresa, sendo suficiente para justificar o interesse no êxito profissional 

da empresa sem que isso possa configurar interposição fraudulenta. 

11) A autoridade fiscal também não considerou o fato de que a Impugnante realiza 

vendas apenas para o atacado em feiras nacionais de lojistas do segmento de móveis e 

objetos de decoração, o que dispensa a necessidade de haver uma loja para exposição de 

mercadorias já que a exposição ocorre nas feiras, bastando para o atacadista um 

armazém para guarda dos produtos até que sejam despachados aos clientes. 

12) A autoridade fiscal reconheceu não se tratar de interposição fraudulenta presumida, 

restando incontroverso a devida comprovação da origem, disponibilidade e transferência 

dos recursos empregados pela Impugnante na operação de importação. 

13) Em face dos documentos apresentados inexiste ocultação de importador nem é 

cabível qualquer suspeita de subfaturamento tendo em vista que foi a impugnante quem 

realizou o pagamento das mercadorias adquiridas no exterior arcando com todos os 

custos da importação, que a impugnante apresentou a Declaração de Importação, emitiu 

notas fiscais de entrada e as incluiu em seu livro de inventário de estoque, que todas as 

vendas das mercadorias importadas foram feitas pela impugnante no mercado nacional 

comprovadas pelas respectivas notas fiscais de venda cujos valores de pagamento 

ingressaram em sua conta bancária através de boletos ou depósitos bancários. E que 

tudo isso são fatos incontroversos. 

14) Em sede preliminar, alega (i) que o decurso de prazo por parte da Administração 

para conclusão do procedimento administrativo é causa de nulidade dos atos posteriores 

e a extinção do processo. Alega também (ii) a vedação ao bis in idem pela 

impossibilidade de se fiscalizar novamente fatos já tratados em processo administrativo 

anterior, como teria ocorrido neste caso em que a fiscalização teria se baseado em 

procedimento fiscal ocorrido no ano de 2011 (já concluído e, inclusive, com decisão 

favorável à impugnante) e desconsiderado sumariamente todos os documentos 

fornecidos pela empresa neste processo de 2014. Também alega (iii) a existência de 

decisão judicial com trânsito em julgado favorável à Impugnante (MS 5047109-

34.2014.404.7000/PR) e que referida decisão é causa de nulidade do ato administrativo 

que presumiu o subfaturamento dos preços porque deve prevalecer a decisão judicial. 

15) No mérito, protesta (i) pela ausência de interposição fraudulenta ou ocultação do 

real importador já que seu modelo de negócio envolve três empresas (LIFE, 

CONCEPPT e INDOCHINE) com estruturas independentes que se valem de uma 

mesma marca comercial (VANESSA TAQUES) para atingir um nicho específico de 

mercado, não sendo possível prosperar a conclusão da fiscalização de OCULTAÇÃO 

COMPROVADA. Alega também (ii) que a Impugnante se vale da marca “VANESSA 

TAQUES” para realizar a venda de seus produtos no mercado atacadista de móveis e 

objetos de decoração e que referida licença de uso da marca, largamente demonstrado 

nos autos, justifica a participação de Vanessa Guimarães Pereira Taques nas decisões da 

empresa LIFE MÓVEIS por força de obrigação contratual e para preservação de sua 

marca (VANESSA TAQUES) sem configurar qualquer vínculo societário. Acrescenta 

(iii) que o vínculo matrimonial existente entre MAURÍCIO LUPION TAQUES (titular 

da empresa Life Móveis) e VANESSA TAQUES (titular da marca “Vanessa Taques”) 
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justifica o interesse especialmente afetivo em que os negócios de ambos se 

desenvolvam, justificando, por exemplo, a outorga de procuração para que a esposa 

represente o marido no caso de emergências e, inclusive, que um cônjuge trate com 

funcionários da empresa de outro cônjuge sem que isso configure ocultação de 

importador ou interposição fraudulenta. Acrescenta, ainda, (iii) que a Impugnante não 

possui mais sua sede no antigo endereço onde estava em 2011, estando situada no 

município de Campo Magro em amplo barracão suficiente para armazenar as 

mercadorias que comercializa cuja estrutura é comprovada com ata notarial. 

16) Em relação ao arbitramento dos preços, alega ausência de subfaturamento, 

reiterando, inclusive, a existência de ordem judicial (transitada em julgado) concedida 

no mesmo processo para afastar o arbitramento dos preços promovida pela fiscalização 

para fins de liberação das mercadorias mediante depósito. E que mesmo que não 

houvesse a medida judicial, deveria ser respeitado o valor da transação em respeito ao 

acordo de valoração aduaneira (AVA/GATT) conforme determina a legislação. E que 

mesmo a aplicação do art. 88 da Medida Provisória 2.158-35/2001 deve respeitar a 

ordem e os critérios ali estabelecidos, inclusive, para aplicação do método da 

comparação, o que não houve no caso deste processo. 

17) Alega também a impossibilidade de aplicação da pena de perdimento das 

mercadorias (ou multa substitutiva) cumulada com a multa de cem por cento sobre a 

diferença dos tributos apurados pelo arbitramento do valor aduaneiro e que tal vedação 

está prevista no § 1o -A do art. 703 do Decreto 6759/2009 que diz: “Verificando-se que 

a conduta praticada enseja a aplicação tanto de multa referida neste artigo quanto da 

pena de perdimento da mercadoria, aplica-se somente a pena de perdimento”. 

18) Pede, ao final, que, preliminarmente, sejam reconhecidos os vícios de procedimento 

e declarada a nulidade e extinção do processo administrativo, e, no mérito, a total 

improcedência do auto de infração. 

O sujeito passivo (Vanessa Taques), responsável solidária, devidamente cientificada do 

auto de infração e dos termos do lançamento, inconformada, também apresentou 

IMPUGNAÇÃO (fls. 5752/5784) em sua defesa. Além das alegações apresentadas pela 

empresa (LIFE), que reitera, acrescenta, ainda, o seguinte: 

19) Alega que existe Ação de Reparação de Danos (Processo 5043183-

11.2015.4.04.7000) movida pela empresa Conceppt Móveis e Objetos (de titularidade 

da Impugnante – Vanessa) em face da União Federal pedindo a nulidade do Auto de 

Infração de que trata o PAF 15165.723984/2013-18 mencionado pelo Agente Fiscal. 

Que, por isso, aquele processo encontra-se sub judice, podendo ser anulado por decisão 

judicial, não podendo proceder a tentativa do agente fiscal de vincular esta fiscalização 

ao que foi apurado naquele outro processo fiscal. 

20) Protesta sobre a inconsistência de documentação apresentada pelo agente fiscal 

como supostas provas de ocultação do importador por ter se valido de documentos 

relativos ao ano de 2011 que já haviam sido analisados pela fiscalização em processo 

que reconheceu a idoneidade da empresa importadora, não podendo tais documentos 

servirem de prova para penalizar a empresa no ano de 2014. Relaciona vários 

documentos do ano de 2011. Alega, quanto aos demais documentos, que servem apenas 

para demonstrar que (i) a Life Móveis firmou contrato com a Impugnante sobre licença 

do uso da marca “VANESSA TAQUES”, de sua titularidade, e, (ii) a Impugnante é 

esposa do sr. Maurício Taques, titular da empresa Life Móveis. 

O sujeito passivo (Maurício Lupion), responsável pessoal, devidamente cientificado do 

auto de infração e dos termos do lançamento, inconformado, também apresentou 

IMPUGNAÇÃO (fls. 5624/5644) em sua defesa. Além das alegações apresentadas pela 

empresa (LIFE), que reitera, acrescenta, ainda, o seguinte: 

21) Alega ausência de fundamento legal para responsabilização solidária do 

administrador da empresa, especialmente porque encontra óbice na Súmula 430 do STJ 

(“o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a 

responsabilidade solidária do sócio-gerente”) e por ausência de base legal. 
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22) Diz também que a responsabilização solidária utilizada pelo agente fiscal exige a 

comprovação de culpa do administrador no desempenho de suas funções e que isso não 

ocorreu no caso deste processo. Pontua, ainda, que outra razão para afastar a 

responsabilidade solidária do Impugnante reside na observância do principio da boa-fé, 

que restaria plenamente presente ao se considerar que a liberação das mercadorias se 

deram por decisão judicial mediante o depósito do valor aduaneiro, não havendo 

qualquer intenção de lesar a fiscalização. 

É o relatório! 

A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade. O Acórdão n.º 07-

39.463 - 2ª Turma da DRJ/FNS, está assim ementado: 

ASSUNTO: Imposto sobre a Importação – II 

Data do fato gerador: 14/03/2014 

IMPORTAÇÃO. OCULTAÇÃO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE 

TERCEIROS. DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO. MULTA 

SUBSTITUTIVA. 

A ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela 

operação e a interposição fraudulenta de terceiros em operações de comércio exterior, 

são consideradas dano ao Erário, punível com a pena de perdimento. Em sua 

impossibilidade, aplica-se multa no valor aduaneiro da mercadoria importada. 

ARBITRAMENTO DO VALOR ADUANEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DA FATURA 

COMERCIAL. VALORAÇÃO ADUANEIRA. ART. 88 DA MP 2.158-35/2001. 

VEDAÇÃO AO MERO ARBITRAMENTO. 

A desconsideração do valor da transação depende de prévia desconstituição da fatura 

comercial mediante conjunto probatório que ofereça suporte fático suficiente para dar 

sustentação à motivação e fundamentação jurídica utilizada para atestar o efetivo preço 

das mercadorias objeto da valoração. O arbitramento com base no art. 88 da Medida 

Provisória 2.158-35/2001 depende de comprovação do dolo específico da fraude ou 

simulação e em matéria de valoração aduaneira, o arbitramento, puro e simples, é 

procedimento vedado. A mera constatação de que o preço da mercadoria importada seja 

inferior ao preço praticado (ou apurado pela fiscalização) em outra importação 

paradigma não é motivo suficiente para a sua rejeição. 

Inconformada, a ora Recorrente apresentou, no prazo legal, Recurso Voluntário, 

por meio do qual, requer que a decisão da DRJ seja reformada, alegando, em síntese: 

II – Do Direito 

II.1 – Da Interposição Fraudulenta de Terceiro na Importação 

A Recorrente discorre sobre o instituto da interposição fraudulenta afirmando que 

fora incorretamente utilizado no presente processo. 

A fiscalização é necessária e imprescindível para o país, mas existem limites ao seu 

exercício, eis que consagrado o princípio de que ninguém será condenado sem provas. 

No presente ato fiscalizatório, apenas com base em meras especulações (sequer indícios 

consistentes), reteve-se mercadorias importadas, quando sobre estas, foram recolhidos 

todos os tributos incidentes, restando também justificada a capacidade econômica para o 

exercício do direito de importar. Pois bem, como bem apontado pelo voto vencido, 

merece reforma a r. decisão, pois o auto de infração é insubsistente também no que 

concerne à interposição fraudulenta. (e-fl. 5871) 

Partindo da construção semântica do texto do artigo 23, V tem-se que a ocultação 

decorrente da interposição fraudulenta se presume nos casos de não-comprovação da 

origem, da disponibilidade e da transferência dos recursos empregados na operação de 

comércio exterior. Em contrapartida, a interposição fraudulenta em que há a 
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comprovação da origem, da disponibilidade e da transferência dos recursos, não se 

presume, portanto, nesses casos, há que se demonstrar o dolo. (e-fl. 5873) 

Nessa linha, defende que a presunção foi arbitrária, invertendo a lógica 

constitucional da presunção de inocência. Sustenta que houve a comprovação da origem, 

disponibilidade e transferência dos recursos empregados na operação, tudo em atendimento ao 

disposto no artigo 4' da Instrução Normativa SRF n' 228, de 21 de outubro de 2002. 

Tendo sido demonstrada a efetiva existência dos recursos e do trânsito desses recursos 

pela conta corrente da pessoa jurídica recorrente, juntamente com a comprovação da 

contratação, assim como a posterior comercialização, emissão da nota fiscal de venda e, 

por fim, o recebimento dos valores dessas vendas em sua conta corrente bancaria2, não 

há que se falar em interposição fraudulenta de terceiros. (e-fl. 5874) 

A seu favor junta jurisprudência deste CARF. 

II.2 – Da Não Ocorrência de Interposição de Terceiros 

A Recorrente esclarece que havia autorização escrita para utilização da marca 

“Vanessa Taques” por terceiro. Em outro giro, acusa a fiscalização de realizar suposições 

inconsistentes. 

A fiscalização, na realidade, valeu-se de indícios e suspeitas suscitadas em processos 

anteriores de fiscalização da empresa recorrida e também da Conceppt Móveis e 

Objetos EIRELI (PAF 15165.723984/2013-18), o que é um absurdo, pois essa via 

interpretativa subverte o princípio da legalidade, pois perceba-se: se de um lado o 

Estado age conforme determina a lei, de outro, o particular pode livremente agir desde 

que não há lei que assim proíba. (e-fl. 5877) 

Afirma que a fiscalização utilizou de forma indevida documentos relativos a 

processos anteriores. Junta jurisprudência quanto a necessidade de fiscalização individualizada 

para caracterizar a interposição fraudulenta. 

Argumenta que a autoridade fiscal não identificou os sujeitos acobertados, pelo 

fato de não existirem de fato. E que os indícios apresentados no relatório fiscal são insuficientes 

para a configuração do tipo penal. 

III – Do Pedido 

Ao final requer: 

a) a reforma da decisão recorrida para afastar a exigência da multa equivalente ao 

valor aduaneiro das mercadorias, cancelando-se integralmente os autos de 

infração; 

b) produção de provas; e 

c) intimação pessoal dos procuradores. 

É o relatório. 

 

Voto            

Conselheiro LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO, Relator. 

O recurso atende a todos os requisitos de admissibilidade previstos em lei, razão 

pela qual dele se conhece. 
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A seguir passo a análise do Recurso Voluntário. 

Da leitura dos autos verifico que o auto de infração trata de importação realizada 

por meio da DI nº 14/0496922-7, autuando a Recorrente por duas infrações: 

a) interposição fraudulenta; e 

b) falsidade da fatura comercial. 

A seguir passo a análise do RV. 

Da Interposição Fraudulenta de Terceiro na Importação 

A Recorrente alega em síntese que haveria a necessidade de comprovação do dolo 

para caracterizar a interposição fraudulenta. 

Acredito que assiste razão a Recorrente. 

De fato, para a caracterização da infração de interposição fraudulenta na 

modalidade não presumida, existe a necessita da identificação do dolo. 

Assim, nesse ponto, discordo do voto vencedor do julgamento de primeira 

instância que entendeu ser suficiente para comprovar a interposição, a caracterização da 

ocultação da pessoa física Vanessa Guimarães Pereira Taques, CPF n° 734.804.369-00, 

administrador(a)/responsável formal pela empresa jurídica CONCEPPT MÓVEIS E OBJETOS 

EIRELI – EPP, CNPJ 05.315.143/0001-06. 

Entendo que a interposição está claramente demonstrada ao longo do relatório fiscal, 

estando perfeitamente identificada a principal interessada no seguinte trecho extraído da 

fl. 129: 

"- Pessoa física VANESSA GUIMARÃES PEREIRA TAQUES, CPF n° 734.804.369-00, 

administrador(a)/responsável formal atual apenas da entidade jurídica CONCEPPT 

MÓVEIS E OBJETOS EIRELI – EPP, CNPJ 05.315.143/0001-06, mas que, a teor dos 

fatos e situações apresentados no presente Relatório Fiscal, sem qualquer sombra de 

dúvidas é a principal integrante e beneficiária do resultado das ações desenvolvidas por 

grupo empresarial de fato a ela - VANESSA GUIMARÃES PEREIRA TAQUES - 

inapelavelmente ligado, até mesmo pela sua designação genérica e ostensiva VANESSA 

TAQUES, e que por sua vez constitui-se no real interessado oculto nas operações de 

comércio exterior desenvolvidas, de maneira meramente formal, em nome do Sujeito 

Passivo LIFE MÓVEIS E OBJETOS EIRELI -EPP; além disso, os mesmos elementos 

também permitem que se conclua pela sua efetiva participação e condução dos atos que 

redundaram nessas operações, dessa forma também tendo concorrido para a prática das 

condutas apontadas" (e-fl. 5852) 

Ocorre, todavia, que a infração de interposição fraudulenta não é uma infração 

meramente formal. Diante do exposto, caberia a fiscalização provar a substância dolosa da 

conduta de interposição. 

Reforço tal necessidade, com exemplos de jurisprudência recente deste CARF: 

INFRAÇÃO DE OCULTAÇÃO MEDIANTE FRAUDE OU SIMULAÇÃO, 

INCLUSIVE A INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. ARTIGO 23 

DO DECRETO LEI Nº 1455/76. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CARÊNCIA 

PROBATÓRIA. O tipo infracional previsto no artigo 23 do Decreto Lei nº 1455/76 não 

é a mera ocultação do sujeito passivo nas operações de comércio exterior, mas a 

ocultação realizada "mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta 

de terceiros", de modo que, para a caracterização da infração, deve ser identificado o 

dolo e a infração deve ser grave em substância e não uma infração meramente formal. 

(CARF, Acórdão nº 3401-005.157 do Processo 10314.005794/2008-83, de 23/07/2018). 
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INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. PRESUMIDA E COMPROVADA. 

ELEMENTOS DE PROVA. Na interposição de terceiros se pune a ocultação que se 

perfaz por todo e qualquer meio de fraude ou simulação, incluindo a interposição 

fraudulenta. A ocultação decorrente da interposição fraudulenta se presume nos casos de 

não-comprovação da origem, da disponibilidade e da transferência dos recursos 

empregados na operação de comércio exterior. Em contrapartida, a interposição 

fraudulenta em que há a comprovação da origem, da disponibilidade e da transferência 

dos recursos, não se presume, portanto, nesses casos, há que se demonstrar a ocorrência 

de dolo. (CARF, Acórdão nº 3301-002.637 do Processo 10111.721655/2013-44, de 

18/03/2015). 

No presente caso, faltou comprovar o dolo para caracterizar a infração de 

interposição fraudulenta na modalidade não presumida. O fato da empresa CONCEPPT 

MÓVEIS E OBJETOS EIRELI – EPP, CNPJ 05.315.143/0001-06 haver sido fiscalizada no 

passado não constitui elemento suficiente para a caracterização do dolo. 

Tão pouco a utilização de documentos relativos a processos anteriores é suficiente 

para caracterizar o dolo. 

No caso em análise, a fiscalização deixou de comprovar o dolo e os danos quanto 

ao pagamento de tributos ou outras infrações na importação. 

A validade ou não do contrato de representação da marca Vanessa Taques é mero 

indício quanto ao dolo. Ocorre que a comprovação do dolo não pode repousar em indícios, sendo 

pressuposto para sua ocorrência a comprovação de seus efeitos materiais. 

Observo que a origem dos recursos não foi questionada. Além disso, a 

identificação das embalagens das mercadorias importadas faz prova a favor da Recorrente 

quanto a autorização do da marca VANESSA TAQUES. 

Diante do exposto voto por dar provimento ao Recurso. 

Da Fatura Comercial 

Com relação a suposta falsidade da fatura comercial, cabe registrar que a decisão 

recorrida de primeira instância já havia dado provimento. 

Por outro lado, aqui, neste processo, não se fez praticamente nada para se comprovar a 

alegação de que fatura comercial deste processo fosse inidônea ou falsa. Apenas foi 

copiado e colado uma enorme massa de documentos do outro processo (relativos a outra 

importação, outra empresa, outra fatura, outro país exportador) como se isso pudesse se 

converter automaticamente em prova da alegada falsidade documental da fatura 

utilizada neste processo. A autoridade fiscal poderia, inclusive, ter se inspirado naquele 

outra fiscalização para fazer, se não tudo, pelo menos uma parte do criterioso trabalho 

realizado naquele processo. No entanto, nada fez exceto alegar a falsidade da fatura e 

recalcular o valor dos tributos. Com a devida venia, isso também não pode. A mera 

constatação de que o preço da mercadoria importada seja inferior ao preço praticado (ou 

apurado pela fiscalização) em outra importação paradigma não é motivo suficiente para 

a sua rejeição. E em matéria de valoração aduaneira, o arbitramento, puro e simples, é 

procedimento vedado. (e-fl. 5851) 

Conclusão 

Por todo o exposto, voto por, preliminarmente, julgar improcedente as alegações 

de nulidade e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário para afastar a exigência 

da multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias. 

É como voto. 
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(documento assinado digitalmente) 

LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO 
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