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Processo       
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CNPJ/CPF       

 

Assunto: Obrigações Acessórias 

EXPORTAÇÃO. NÚMERO DA DECLARAÇÃO DE EXPORTAÇÃO. 
INFORMAÇÃO. OBRIGATORIEDADE E DISPENSA  

a) Para fins de instrução da Declaração de Exportação (DE) de que trata a 
Instrução Normativa SRF nº 28, de 1994, é obrigatória a informação do 
número da DE no conhecimento de carga; e 

b) Para fins do controle aduaneiro informatizado da movimentação de 
embarcações, cargas e unidades de carga nos portos alfandegados, de que 
trata a Instrução Normativa RFB nº 800, de 2007, a informação do número 
da DE no Conhecimento Eletrônico (CE) é opcional, conforme o tipo de 
manifesto a que o CE esteja associado ou incluído. 

Dispositivos Legais: Instrução Normativa SRF nº 28, de 27 de abril de 
1994; e Instrução Normativa RFB nº 800, de 27 de dezembro de 2007. 

 

 

Relatório 

1. A consulente, pessoa jurídica de direito privado supra qualificada, formula consulta na 
forma da Instrução Normativa RFB nº 1.396, de 16 de setembro de 2013, acerca da 
obrigatoriedade de informar o número da Declaração de Exportação no conhecimento de carga, 
nas situações que descreve. 

2. Da consulta, extrai-se (grifos originais): 

“O armador exige que o exportador envie os dados (draft) do Conhecimento de 
Carga (Bill of Lading - BL) com, em média, 48 horas de antecedência em relação à 
atracação do navio, sendo a informação do número da Declaração de Exportação 
(DE) um item obrigatório (no caso em tela, não se trata de Despacho a Posteriori). 

Ocorre que, no ínterim entre o envio dos dados do Conhecimento de Carga ao 
armador e o prazo final para comprovação do desembaraço da mercadoria junto ao 
terminal portuário (deadline de liberação), pode ser necessário o cancelamento da 
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DE informada e o registro de uma nova, por exemplo, pela não chegada de um dos 
contêineres previsto para embarque. 

Diante disto, o exportador precisa reenviar os dados do Conhecimento de 
Carga ao armador, o que gera despesas extras e retrabalho para os intervenientes. 

A alternativa seria não mais informar o número da DE no Conhecimento de 
Carga, assim como ocorre quando se utiliza o Despacho a Posteriori, porém há um 
conflito entre duas Instruções Normativas da Receita Federal: uma que trata do 
despacho aduaneiro de exportação e outra que trata do o controle aduaneiro 
informatizado da movimentação de embarcações, cargas e unidades de carga nos 
portos alfandegados. 

O art. 16, §3º, da IN SRF nº 28, de 27 de abril de 1994, estabelece que o 
número da DE deve constar de todos os documentos que instruem o Despacho, 
inclusive do Conhecimento de Carga, conforme segue (grifou-se): 

“Art. 16. O despacho de exportação será instruído com os seguintes 
documentos: 
(...) 
§ 3º O número atribuído à declaração para despacho de exportação 
deverá constar de todos os documentos que interessam ao despacho, 
inclusive do Conhecimento e do Manifesto de Carga..” 
 

Por outro lado, o Anexo III, Item 3.2, da IN RFB nº 800, de 27 de dezembro de 
2007, norma posterior à supracitada, estabelece que o número da DE é uma 
informação opcional a ser prestada nos Dados Básicos do Conhecimento Eletrônico 
(CE) incluído ou associado em manifesto do tipo Longo Curso de Exportação 
(LCE), conforme segue (grifou-se): 

 
“3 - Informações opcionais: 
(...) 
3.2 No CE incluído ou associado em manifesto do tipo LCE e BCE 
com LCE: 
a) o número da declaração de exportação (DE); 
b) informações do item 2.9.” 
 

Cumpre ressaltar que o CE é a “declaração eletrônica das informações 
constantes do conhecimento de carga (Bill of Lading - BL), informado à autoridade 
aduaneira na forma eletrônica”, nos termos do art. 2º, inciso XI, da IN RFB 
800/2007, portanto CE e Conhecimento de Carga, emitido em papel timbrado pelo 
armador, tratam-se de documentos equivalentes. 

(...) 

(...) 

No entendimento da empresa, considerando que há um conflito entre Anexo III, 
Item 3.2, da IN RFB 800/2007 e o art. 16, § 3º, da IN SRF 28/1994, o que no Direito 
se conhece como antinomia jurídica aparente, podem ser adotados três critérios 
para solução do conflito, sendo eles: o cronológico, hierárquico e específico. 

Considerando que as duas Instruções Normativas são hierarquicamente 
equivalentes, adotando tanto o critério cronológico como o específico, há 
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prevalência, neste caso, da IN RFB 800/2007, que estabelece ser opcional a 
informação da DE no CE, que equivale ao Conhecimento de Carga.” 

 

3. Reproduz-se, a seguir, o questionamento formulado pela consulente: 

É obrigatório informar o número da DE no Conhecimento de Carga, conforme 
art. 16, § 3º, da IN SRF 28/1994 ou é opcional, conforme Anexo III, Item 3.2, da IN 
RFB 800/2007? 

 

4. É o relatório. 

Fundamentos 

5. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos na IN RFB nº 1.396, de 2013, a 
presente consulta deve ser solucionada. Cabe, contudo, recordar que a protocolização de 
consulta não suspende o prazo para recolhimento de tributo retido na fonte ou autolançado, 
antes ou depois de sua apresentação, nem para entrega de declaração de rendimentos ou 
cumprimento de outras obrigações acessórias, tampouco convalida informações fornecidas pelo 
consulente, a teor do disposto no art. 49 do Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972, e dos 
arts. 11 e 28 da IN RFB nº 1.396, de 2013. 

6. Ademais, cabe destacar que a Solução de Consulta não se presta a verificar a exatidão 
dos fatos apresentados pelo interessado, uma vez que se limita a apresentar a interpretação da 
legislação tributária conferida a tais fatos, partindo da premissa de que há conformidade entre 
os fatos narrados e a realidade factual. Nesse sentido, não convalida nem invalida quaisquer 
informações, interpretações ou ações procedidas pelo consulente e não gera qualquer efeito 
caso se constate, a qualquer tempo, que não foram descritos, adequadamente, os fatos, aos 
quais, em tese, aplica-se a solução de consulta. 

7. Ao lecionar acerca do conflito de normas, Flávio Tartuce (TARTUCE, Flávio. Manual 
de Direito Civil: volume único. 6 ed. rev. Atual. e ampl. Rio de Janeiro. Método, 2016. p. 39 – 
43) afirma que antinomia é a presença de duas normas conflitantes, válidas e emanadas de 
autoridade competente, sem que se possa dizer qual delas merecerá aplicação em determinado 
caso concreto (lacunas de colisão). 

8. Prossegue o autor na referida obra (grifos acrescidos): 

Pois bem, aqui serão utilizadas as regras de teoria geral de direito bem expostas 
na obra Conflito de normas, da Professora Maria Helena Diniz, sendo certo que por 
diversas vezes esse trabalho será utilizado para a compreensão dos novos conceitos 
privados, que emergirem com a nova codificação. Assim, serão aqui estudados os 
conceitos básicos de solução desses conflitos, os metacritérios clássicos construídos 
por Norberto Bobbio, em sua Teoria do ordenamento jurídico, para a solução dos 
choques entre as normas jurídicas, a saber: 

a) critério cronológico: norma posterior prevalece sobre norma anterior; 
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b) critério da especialidade: norma especial prevalece sobre norma geral; 

c) critério hierárquico : norma superior prevalece sobre norma inferior. 

Dos três critérios acima, o cronológico, constante do art. 2º da Lei de 
Introdução, é o mais fraco de todos, sucumbindo diante dos demais. O critério da 
especialidade é o intermediário e o da hierarquia o mais forte de todos, tendo em 
vista a importância do Texto Constitucional. 

De qualquer modo, lembre-se que a especialidade também consta do Texto 
Maior, inserida que está na isonomia constitucional (art. 5°, caput, da CF/1988), em 
sua segunda parte, eis que a lei deve tratar de maneira desigual os desiguais. 

Superada essa análise, parte-se para a classificação das antinomias, quanto aos 
metacritérios envolvidos, conforme esquema a seguir: 

- Antinomia de 1º grau: conflito de normas que envolve apenas um dos 
critérios acima expostos. 

- Antinomia de 2º grau: choque de normas válidas que envolve dois dos 
critérios analisados. 

Em havendo a possibilidade ou não de solução, conforme os metacritérios de 
solução de conflito, é pertinente a seguinte visualização: 

- Antinomia aparente: situação que pode ser resolvida de acordo com os 
metacritérios antes expostos. 

- Antinomia real: situação que não pode ser resolvida de acordo com os 
metacritérios antes expostos. 

De acordo com essas classificações, devem ser analisados os casos práticos em 
que estão presentes os conflitos: 

• No caso de conflito entre norma posterior e norma anterior, valerá a primeira, 
pelo critério cronológico, caso de antinomia de primeiro grau aparente. 

• Norma especial deverá prevalecer sobre norma geral, emergencial, que é o 
critério da especialidade, outra situação de antinomia de primeiro grau  aparente. 

• Havendo conflito entre norma superior e norma inferior, prevalecerá a 
primeira, pelo critério hierárquico, também situação de antinomia de primeiro grau 
aparente. 

Esses são os casos de antinomia de primeiro grau, todos de antinomia aparente, 
eis que presente a solução de acordo com os metacritérios antes analisados.  

9. Analisando-se a situação concreta descrita pela consulente, a partir do que fora 
apresentado na obra de Flávio Tartuce, tem-se que estar-se-á diante da antinomia aparente de 
primeiro grau entre duas normas. A uma, porque a situação pode ser resolvida a partir dos 
critérios já expostos; a duas porque o conflito envolve apenas um desses critérios. Vejamos: 
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9.1. Trata-se de antinomia aparente de primeiro grau entre duas instruções normativas: a 
Instrução Normativa SRF nº 28 (IN 28), de abril de 1994, que disciplina a despacho aduaneiro 
de exportação, e a Instrução Normativa RFB nº 800 (IN 800), de dezembro de 2007, que dispõe 
sobre o controle aduaneiro informatizado da movimentação de embarcações, cargas e unidades 
de carga nos portos alfandegados. 

9.2. A IN 28, em seu art. 16, § 3º estabelece que o número da declaração de exportação 
deverá constar em todos os documentos que interessam ao despacho de exportação, inclusive 
no conhecimento de carga, revelando uma obrigação acessória compulsória (grifos acrescidos): 

Art. 16. O despacho de exportação será instruído com os seguintes 
documentos: 

... 

§ 3º O número atribuído à declaração para despacho de exportação deverá 
constar de todos os documentos que interessam ao despacho, inclusive do 
Conhecimento e do Manifesto de Carga. 

9.3. De outro lado, o Anexo III, Item 3.2, “a”, da IN 800 afirma que o número da declaração 
de exportação a ser incluído no conhecimento eletrônico é informação opcional (grifos 
acrescidos): 

ANEXO III 
INFORMAÇÕES A SEREM PRESTADAS PELO TRANSPORTADOR 

3 - Informações opcionais: 
São o dados a serem opcionalmente informados conforme o tipo de manifesto a que 
o CE esteja associado ou incluído. 
... 
3.2 No CE incluído em manifesto do tipo LCE, BCE com LCE, PAS e PAS com 
BCE, os dados do item 2.17. 

a) o número da declaração de exportação (DE); e 

b) ... 

9.4. Importante ressaltar que, nos termos do art. 2º, XI da IN 800, o conhecimento eletrônico 
é definido como declaração eletrônica das informações constantes do conhecimento de carga, 
informado à autoridade aduaneira na forma eletrônica. Nesse rumo, muito embora o 
conhecimento eletrônico (CE) e o conhecimento de carga emito em papel sejam documentos 
equivalentes, estes não se confundem, uma vez que o CE é utilizado na ocasião do controle 
aduaneiro informatizado da movimentação de embarcações, cargas e unidades de carga (regido 
pela IN 800) e o conhecimento de embarque físico emitido em papel instrui a declaração de 
exportação (regido pela IN 28). 

9.5. Pelo exposto, verifica-se, de plano, que o critério hierárquico é descartado, pois trata-se 
de atos normativos de mesma hierarquia. 

9.6. A adoção do critério cronológico, ao contrário do que sugere a consulente, também é 
descartada, pois, muito embora a IN 800 seja posterior à IN 28, esta possui a natureza de norma 
geral, visto que versa sobre o despacho aduaneiro de exportação; e aquela, a natureza de norma 
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especial, tendo em vista que dispõe especificamente sobre o controle aduaneiro informatizado 
da movimentação de embarcações, cargas e unidades de carga nos portos alfandegados. 

9.7. Por essa razão, a solução da antinomia aparente entre as aludidas normas resolve-se 
pelo critério da especialidade, devendo a IN 800 prevalecer no seu campo de atuação – 
quando se tratar especificamente do controle aduaneiro informatizado da movimentação de 
embarcações, cargas e unidades de carga nos portos alfandegados-. Sem, no entanto, revogar 
ou modificar as disposições contidas na IN 28, que estabelece a obrigatoriedade do número da 
declaração de exportação constar no conhecimento de carga em razão do despacho aduaneiro 
de exportação. 

9.8. Há de se mencionar que o critério da especialidade, além de encontrar fundamento de 
validade na CF/88, conforme afirma Flávio Tartuce na obra anteriormente citada e reproduzida, 
é extraído do art. 2º, § 2º da Lei nº 4.657, de 1942 (com redação dada pela Lei nº 12.376, de 
2010), a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a seguir reproduzido: 

 
“Art. 2º...  
 ... 
§ 2º  A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já 

existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.”  

 

Conclusão 

10. Em razão de todo, conclui-se: 

a) Para fins de instrução da Declaração de Exportação (DE) de que trata a Instrução 
Normativa SRF nº 28, de 1994, é obrigatória a informação do número da DE no conhecimento 
de carga; e 

b) Para fins do controle aduaneiro informatizado da movimentação de embarcações, 
cargas e unidades de carga nos portos alfandegados, de que trata a Instrução Normativa RFB nº 
800, de 2007, a informação do número da DE no Conhecimento Eletrônico (CE) é opcional, 
conforme o tipo de manifesto a que o CE esteja associado ou incluído. 

 

À consideração do Sr. Chefe da Disit – 9ª RF. 

 

assinado digitalmente 
ADOLPHO COLOMBO COSTA PINTO 

Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil – DISIT – 9ª RF 
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De acordo. Encaminhe-se à Coordenação de Tributação Internacional – Cotin 

 

 
Assinado digitalmente 

MARCO ANTONIO FERREIRA POSSETTI 
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil 

Chefe da Disit-9ª RF 

 

De acordo. À consideração do Coordenador-Geral da Cosit. 

 
Assinado digitalmente 

ANDREA COSTA CHAVES 
Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil 

Coordenadora da Cotin-Substituta 

Ordem de Intimação 

 

Aprovo a Solução de Consulta. Divulgue-se e publique-se nos termos do art. 27 da 
Instrução Normativa RFB nº 1.396, de 16 de setembro de 2013. Dê-se ciência ao consulente. 

 

Assinado digitalmente 
FERNANDO MOMBELLI 

Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil  
Coordenador-Geral da Cosit 

 


