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1. Conceito e modalidades de interposição fraudulenta
1) Conceito de interposição fraudulenta

 A legislação não possui conceito específico, mas trata-se da ocultação do real comprador ou responsável 

pela operação de importação ou exportação.
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1. Conceito e modalidades de interposição fraudulenta
2) Modalidades de importação de mercadorias

 Direta: Modalidade típica de importação, na qual a empresa interessada no produto estrangeiro o

adquire junto ao exportador e realiza todos os procedimentos necessários para a sua liberação,

suportando os riscos relativos à operação.

 Por conta e ordem: Modalidade de importação terceirizada que consiste na prestação de serviços por

empresa especializada, na qual a aquisição jurídica do bem é feita diretamente pela empresa contratante

da importadora (‘adquirente’). Os recursos empregados são de titularidade do adquirente.

 Por encomenda: Modalidade de importação terceirizada que consiste na compra do produto estrangeiro

pela importadora para posterior revenda ao seu contratante predeterminado. Os recursos empregados

devem ser exclusivos da importadora, mas o encomendante pode participar das tratativas comerciais

com o exportador.
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1. Conceito e modalidades de interposição fraudulenta
3) Modalidades de interposição fraudulenta

 Comprovada: A fiscalização identifica o real importador dos bens importados por elementos de prova.

Os elementos de prova podem variar de acordo com o caso concreto, e não há lista exaustiva na

legislação.

 Presumida: A fiscalização não identifica o real importador dos bens importados, mas a ausência de

comprovação da origem, disponibilidade e transferência de recursos financeiros pelo importador

declarado revela sua impossibilidade de ser o importador real.

Há previsão legal específica para a presunção da interposição (Decreto-Lei nº 1.455/1976):

“Art 23. (...)

§ 2º Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não-

comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados.”
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2. Consequências da interposição fraudulenta
1) Pena de perdimento físico da mercadoria importada

 A penalidade básica é o perdimento físico da mercadoria importada.

 Normalmente o perdimento é aplicado no curso de despacho aduaneiro da mercadoria, mas pode

acontecer em revisão aduaneira também (especialmente em bens de ativo permanente).

 Fundamento legal: Art. 23, inciso V do Decreto-Lei nº 1.455/1976 / Art. 689, inciso XXII do RA.

2) Multa substitutiva à pena de perdimento físico da mercadoria importada

 Aplicação subsidiária ao perdimento quando o bem importado não for localizado ou tiver sido consumido

ou revendido.

 A multa substitutiva corresponde a 100% do valor aduaneiro, e é imposta tanto à empresa interposta

(importador ostensivo) quanto à ocultada.

 Fundamento legal: Art. 23, § 3° do Decreto-Lei nº 1.455/1976 / Art. 689, § 1° do RA.
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2. Consequências da interposição fraudulenta
3) Inaptidão do CNPJ

 Penalidade aplicável nos casos de interposição fraudulenta presumida.

 A inaptidão do CNPJ é aplicada conjuntamente ao perdimento da mercadoria (ou à multa substitutiva), e

é aplicada à empresa que ocultou o real adquirente (importador ostensivo).

 Fundamento legal: Art. 81, § 1° da Lei n° 9.430/1996 / Art. 11, § 2° da IN 228/2002.

4) Multa por cessão de nome

 A multa por cessão de nome corresponde a 10% do valor aduaneiro da mercadoria, e é aplicada à

empresa que ocultou terceiros.

 A imposição dessa multa afasta a sanção de inaptidão do CNPJ da empresa importadora.

 Fundamento legal: Art. 33, da Lei n° 11.488/2007 / Art. 11, § 1° da IN 228/2002.
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2. Consequências da interposição fraudulenta
5) Aplicação de procedimentos especiais de fiscalização

 Enquanto a fiscalização é realizada, a empresa poderá ser submetida a procedimentos especiais de

fiscalização.

 Os despachos aduaneiros em curso serão interrompidos e parametrizados no canal cinza, bem como toda

e qualquer liberação de mercadorias importadas será condicionada à apresentação de garantia

correspondente ao valor do bem.

 Formas de apresentação de garantias:

 Depósito em moeda corrente;

 Fiança bancária;

 Seguro aduaneiro.

 Prazo para conclusão do procedimento especial: 90 dias prorrogáveis por igual período.

 Fundamento legal: IN 228/2002.
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3. Supostas ‘finalidades’ da interposição fraudulenta
1) Quebra da cadeia de tributos

 A incidência de determinados tributos não é uniforme em toda a cadeia de comercialização (ex. IPI,

PIS/COFINS monofásicos).

 A interposição fraudulenta afasta a equiparação da empresa ocultada como industrial, reduzindo a carga

tributária incidente sobre essa empresa.

2) Lavagem de dinheiro

 Emprego de recursos provenientes direta ou indiretamente provenientes de infração penal, convertendo-

os em produtos formalmente importados.

 Envio de recursos decorrentes de infração penal para empresas offshore por meio de empresas

brasileiras de ‘fachada’.
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3. Supostas ‘finalidades’ da interposição fraudulenta
3) Desnecessidade de licenças prévias para a importação

 Afastamento da necessidade de licenças prévias necessárias para a importação de produtos,

especialmente de RADAR perante a Receita Federal.

 Possibilidade de afastamento de outras licenças exigidas por outros órgãos anuentes, como Ministério da

Saúde (ANVISA), Ministério de Minas e Energia (ANP), etc.

4) Obstáculo à identificação de vínculo societário entre exportador e empresa ocultada

 Afastamento / obstáculo à aplicação de regras de valoração aduaneira e/ou de preços de transferência.
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4. Elementos indiciários de interposição fraudulenta
1) Aspectos comerciais / operacionais

 Existência de contratos / pedidos de fornecimento prévios à importação;

 Incompatibilidades relativas às atividades típicas de cada agente;

• Existência de negociações comerciais perante terceiros;

• Atribuição de responsabilidades típicas a terceiros;

 Fluxo de emissão de notas fiscais de entrada e saída dos produtos;

 Fluxo físico / logístico dos produtos;

 Personalização dos bens / produtos importados.

 Margens de lucro incompatíveis com o mercado;

 Concentração de faturamentos / contratos de exclusividade / não pulverização de operações;

 Abertura de elementos formadores de preços;
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4. Elementos indiciários de interposição fraudulenta
2) Aspectos societários e cadastrais/regulatórios

 Vínculo societário entre exportador e real importador (oculto);

 Ausência de licenças regulatórias pelo real importador (oculto) / impedimentos para importar.

3) Aspectos financeiros

 Existência de antecipação de recursos / adiantamentos;

 Incompatibilidade de capital / recursos pela importadora.

4) Aspectos estruturais

 Capacidade operacional da empresa importadora;

 Estrutura física (armazéns, caminhões, etc);

 Quadro de funcionários qualificados / adequados para a atividade.
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4. Elementos indiciários de interposição fraudulenta
5) Aspectos tributários

 Quebra na cadeia de tributos;

 Utilização de benefícios fiscais de ICMS;

 Afastamento / obstáculo à valoração aduaneira / preços de transferência.
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5. Requisitos para caracterização da interposição fraudulenta

1) Existência de fraude ou simulação comprovada

 A eventual não indicação do real adquirente das mercadorias não resulta objetivamente na caracterização

de interposição fraudulenta, sendo imprescindível a comprovação de fraude ou simulação.

“Art. 23 (...)

V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação do sujeito

passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou

simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.”

 Reclassificação para mero descumprimento de obrigação acessória na ausência de fraude ou simulação:

”Art. 69 (...)

§ 1o A multa a que se refere o caput aplica-se também ao importador, exportador ou beneficiário

de regime aduaneiro que omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta informação de natureza

administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de

controle aduaneiro apropriado.”
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5. Requisitos para caracterização da interposição fraudulenta

2) Dano ao Erário

 Controvérsia sobre a extensão do conceito de ‘dano ao Erário’, especialmente quanto ao requisito de não

recolhimento de tributos.

 Interpretação da Receita Federal: Toda e qualquer insuficiência de informação resulta em dano ao Erário,

pois prejudica o controle aduaneiro (especialmente a parametrização do SISCOMEX).

 Interpretação majoritária do CARF: Infração de mera conduta – independe do não recolhimento de

tributos.

 Interpretação do Poder Judiciário: Casuística, mas mais razoável / flexível do que a aplicada pelo CARF.
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6. Casos específicos emblemáticos
1) Importação de equipamentos sob medida para ativo imobilizado.

2) Concorrência privada para fornecimento de produtos personalizados.

3) Pedido prévio de produtos personalizados.

4) Importação para poucos clientes / início de mercado.

5) Desconhecimento da fonte dos recursos empregados na operação de comércio exterior.

6) Desconhecimento da destinação dos produtos importados.
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