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Marcopolo é autuada em venda ao exterior
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Em 1999 e 2000, a fabricante de carrocerias Marcopolo realizou milhões de dólares em exportaçõ
Ao menos parte das operações teve a participação de duas subsidiárias: a Marcopolo Internation
Corporation (MIC), com sede nas Ilhas Virgens Britânicas, um paraíso fiscal, e a uruguaia Ilmot 
International Corporation. Os produtos eram exportados com a intermediação das duas subsidiár
que, numa etapa seguinte, seriam encarregadas de vender para os destinatários finais. As operaç
teriam dado origem, somente em 2000, a receitas de US$ 55 milhões nas duas empresas. 

Em 2005 e 2006, aquelas operações foram fiscalizadas e autuadas pela Receita. Recentemente 
julgadas pelo Conselho de Contribuintes com decisão desfavorável para a Marcopolo. Com impac
estimado em R$ 20 milhões para a indústria gaúcha, o que inclui tributos e multa, o julgamento po
abrir precedente negativo para outras grandes exportadoras, que utilizam o mesmo modelo de 
operação no exterior, e que poderão também ser autuadas. 

Considerado comum e rigorosamente legal pelos tributaristas, o modelo tem como base uma rede
representantes integrada a tradings e holdings situadas em locais com tributação mais favorável e
além de compra e venda de produtos, também podem administrar linhas de crédito no exterior. 

No caso da fabricante de carrocerias, o fisco argumenta que as exportações declaradas pela 
Marcopolo foram realizadas, mas, ao contrário do que registrou a companhia, as operações de co
e venda não tiveram intermediação da Ilmot e da MIC. Em sua defesa, a Marcopolo afirma que to
as operações obedeceram à legislação vigente e todas as vendas ao exterior foram declaradas. 

A empresa diz ainda que o modelo de operação utilizado sempre foi reportado em seu balanço e 
essa estrutura que viabilizou as exportações e a internacionalização da companhia. Hoje a Marco
tem 40% do faturamento originado no exterior. Procurada, a companhia informa que até o momen
não foi intimada das respectivas decisões proferidas pelo Conselho de Contribuintes. Em nota, a 
empresa diz que não vai se manifestar até tomar conhecimento do teor dos julgamentos. 

Para o fisco, as duas tradings e holdings funcionaram apenas como "centrais de refaturamento" . 
termo tem origem no inglês "reinvoicing centers" e trata das empresas que, localizadas quase sem
em paraísos fiscais, têm como exclusiva função "refaturar" o valor das operações comerciais. 

Na definição do fisco, o refaturamento é o uso de uma offshore para agir como intermediária de u
empresa nacional e seus clientes no exterior. Quase sempre constituídas formalmente, mas 
inexistentes de fato, as centrais de refaturamento são empresas intermediárias que não têm nenh
corpo operacional efetivo e são constituídas para abrigar parte dos lucros das transações. 

A idéia é simples. A empresa efetivamente exportadora vende para a offshore por um preço redu
bem abaixo do preço de mercado. A offshore revende o produto para quem encomendou a merca
ao preço de mercado e fica com a maior parte dos lucros, que não são tributados ou sofrem uma 
bem menor de impostos, já que a empresa está num paraíso fiscal. 
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O que a Receita fez foi determinar o pagamento do Imposto de Renda (IR) e da Contribuição Soc
sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre os valores que a fiscalização considerou como lucros retidos
subsidiárias MIC e Ilmot. 

A autuação contra a Marcopolo é a primeira a tratar das centrais de refaturamento. Lavrada pela 
Receita no Rio Grande do Sul, virou referência entre os auditores fiscais de tributação internacion
"Estávamos esperando a decisão do Conselho", diz o delegado de assuntos internacionais da Re
Federal em São Paulo, Luiz Antonio Arthuso. 

O receio dos tributaristas é que o precedente seja aproveitado pela Receita para passar a autuar 
operação que, segundo eles, é absolutamente legal e rotineira entre grandes exportadores. Arthu
que a autuação contra a Marcopolo exige boa documentação e grande base de dados, mas há um
esforço da Receita Federal para aplicar a tese baseada na "essência das operações" e no uso de
centrais de refaturamento. 

O potencial parece ser grande. Nos últimos cinco anos, as vendas entre companhias do mesmo g
geraram R$ 15,8 bilhões em autuações fiscais relacionadas ao comércio internacional intercompa
O valor, que engloba apenas autuações da Receita Federal em São Paulo, dá uma dimensão do 
tamanho do comércio envolvido, embora se refira majoritariamente à fiscalização do preço de 
transferência, mecanismo adotado pelo fisco justamente para evitar a transferência de lucros ao 
exterior. 

A quinta câmara do Conselho de Contribuintes, em decisão por maioria de votos, entendeu que a
Marcopolo não conseguiu comprovar a participação da Ilmot e da MIC nas operações de compra 
venda dos produtos. 

Para o advogado Igor Nascimento de Souza, do Souza, Schneider e Pugliese Advogados, a autu
da Receita segue a linha adotada pela fiscalização e pelo Conselho de Contribuintes no sentido d
analisar uma determinada operação não somente do ponto de vista formal, verificando se todos o
aspectos legais foram cumpridos. 

"Essa autuação questiona a substância econômica das operações e isso pode ter impacto sobre 
grandes exportadores do país", diz. Ele lembra que o caso da Marcopolo é especialmente inovad
porque coloca essa discussão numa operação de exportação, que integra a atividade rotineira da
empresa. Antes, diz, essa discussão aparecia só em operações pontuais, de reestruturação socie

A advogada Isabel Bertoletti, do Machado Associados, diz que a constituição de tradings por emp
exportadoras é absolutamente normal. "Os bancos internacionais, que normalmente financiam as
operações de exportação, exigem isso e por razões muito simples - querem receber o crédito 
diretamente do credor, em moeda forte, sem que isso transite necessariamente no Brasil", explica
que permite reduzir custos. 
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- Estrutura usada é comum no Brasil, alega empresa
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