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EDITORIAL

Aqui está o Informativo Aduaneiro do mês de março de 2014.
Nesta edição foram abordados assuntos desde a atualização de
normas aduaneiras, até o operador econômico autorizado ou
qualificado, como é dito pela OMA. Quanto ao caso citado no
título Jurisprudência, tivemos a honra de ter participado da
construção do M.S. sobre o mesmo, e, ainda, quando fomos à
Brasília, despachar com a Juíza de Primeira Instância, Dr.ª
Cristina e na Segunda Instância, com a mineira,
Desembargadora Federal-Relatora, Doutora Selene. Aquele
“Decisum” se nos afigura muito importante, porque foi
contrário ao posicionamento do respeitável DECEX. Houve um
Agravo de Instrumento, apresentado pelo Advogado da União,
representando aquele órgão,
porém, felizmente, foram
acatadas nossas argumentações. Merece referências, também,
o artigo contido no tópico Comentário Técnico. São, ainda,
interessantes e úteis as informações sobre os Portos Secos e
CLIAS, existentes em Minas Gerais. Façam uma boa leitura.

Dr. HOMERO LEONARDO LOPES
Ex - Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil
Sócio da HLL Advogados Associados
Fundador e Ex- Presidente da ABEAD – Associação Brasileira da Estudos Aduaneiros

FIQUE ATENTO!
Helena Athanase Panteliades

Depois da implementação do Regime de Linha Azul, a Receita Federal
do Brasil dá continuidade aos procedimentos que visam a agilização,
simplificação e segurança nos procedimentos do fluxo logístico do
comércio exterior.
Em abril de 2014 será realizado um projeto piloto em Campinas para
dar início ao Programa Brasileiro de Operador Econômico Autorizado (OEA). Este
projeto tem por objetivo analisar as bases do programa em conjunto com o setor
privado. A parceria com este setor neste processo é de fundamental importância

na medida em que a sua experiência pode auxiliar as administrações aduaneiras
na gestão de responsabilidades em matéria de segurança e agilização no
comércio exterior.
Nesta etapa serão convidados a participar, quatro exportadores com
elevado volume de exportação para os EUA no modal aéreo, via Viracopos.
Serão ainda convidadas empresas representativas dos diferentes elos da cadeia
logística (exportadores, transportadores aéreos, transportadores terrestres,
transportadores

marítimos,

terminais

de

carga,

agentes

de

carga

e

despachantes).
Este programa será desenvolvido em 3 fases com prazo para
implementação completa em dez/2016.
A 1ª fase, com prazo para entrar em vigor até dez/2014, será voltada
para o fluxo de exportação, com foco na segurança física da carga.
Com isto pretende-se integrar os exportadores brasileiros que
satisfaçam os requisitos internacionais de segurança, na cadeia logística
internacional, promovendo com isto o aumento da competitividade desses

operadores no comércio internacional.
Gradualmente o Programa Brasileiro de OEA irá estender os
benefícios para os demais intervenientes que atendam as condições impostas
pela aduana.
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FIQUE ATENTO!
Com isto poderão pleitear à certificação de OEA Brasileiro, os fabricantes,
importadores, exportadores, despachantes aduaneiros, transportadores, agentes
de carga, intermediários, administradores de portos e aeroportos, operadores de
terminais,

operadores

de

transporte

multimodal,

permissionários

e

concessionários de recintos alfandegados e distribuidores, dentre outros.
Condições e Obrigações gerais para se tornar um Operador Econômico
Autorizado:
1. Prova de conformidade com as obrigações aduaneiras;

2. Sistema satisfatório de gestão dos registros comerciais;
3. Viabilidade financeira da empresa;
4. Educação, formação e informação no que diz respeito às políticas de
segurança;
5. Compromisso de troca de informações com a aduana;
6. Existência de políticas destinadas a assegurar a integridade e segurança da
carga;
7. Segurança dos meios de transporte;

8. Segurança das instalações e de seu acesso;
9. Capacidade de gestão de crises e retorno às atividades após incidentes.
Vantagens de curto prazo oferecidas aos Operadores Econômicos Autorizados:
Medidas destinadas a acelerar a liberação da carga, reduzir a duração do trânsito
e diminuir os custos de armazenagem;
 Dispensa de exigências formalizadas na habilitação ou aplicação de regimes
aduaneiros especiais ou aplicados em áreas especiais, que já tenham sido
cumpridas no procedimento de certificação OEA;

 Possibilidade de utilizar o logotipo de OEA brasileiro;
 Permitir aos OEA participantes o acesso a informações de seu interesse;
 Medidas especiais em períodos de interrupção do comércio ou elevado nível
de ameaça;
 Exame prioritário para participação em todos os novos programas de
processamento da carga; Participação conjunta com a RFB em seminários e
Treinamentos para capacitação dos OEAs;
 Usufruir as vantagens de futuros Acordos de Reconhecimento Mútuo (ARM).
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VOCÊ SABIA?
Dr. Homero Leonardo Lopes

Em

Minas

Gerais,

atualmente,

estão

em

funcionamento três Portos Secos que se situam
em Juiz de Fora, Uberaba e Varginha. Além
disso,

existem

dois

Centros

Logísticos

e

Industriais Aduaneiros – CLIA – localizados em

Betim e Uberaba. Esses recintos alfandegados
executam

operações

de

movimentação,

armazenagem e despacho aduaneiro, permitindo
que o processo aduaneiro de importação seja
mais célere. Outrossim, possibilitam que o

desembaraço aduaneiro das mercadorias ocorra
em local próximo ao domicílio do importador ou
exportador, o qual poderá acompanhar de perto
suas operações de comércio exterior.

COMENTÁRIO TÉCNICO
Dr. Fernando Pieri Leonardo

ADMISSÃO TEMPORÁRIA PARA UTILIZAÇÃO ECONÔMICA E A
INDEVIDA COBRANÇA DE ICMS
1 - INTRODUÇÃO

Em regra, as importações de produtos estrangeiros para o território

nacional ocorrem sob a exigência do recolhimento integral dos tributos federais – II imposto de importação, IPI - imposto sobre produtos industrializados vinculado à
importação, PIS/PASEP -importação – Programa de Integração Social e de Formação
do Patrimônio do Patrimônio do Servidor Público incidente na importação de produtos
estrangeiros e serviço e COFINS-importação – Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – e de um tributo estadual - ICMS - importação, imposto sobre
operações de circulação de mercadorias. A entrada de produtos estrangeiros no
território nacional é fato gerador dos cinco tributos mencionados, além de ser onerada,

quando promovida através da via marítima, pela contribuição de intervenção no
domínio econômico, o AFRMM – Adicional ao Frete para Renovação da Marinha
Mercante.
Cada um desses tributos possui o seu fato gerador específico, ou seja, a
situação descrita na norma jurídica de forma hipotética que, se e quando realizada, faz
nascer a obrigação do sujeito passivo de recolher tributo aos cofres públicos. Em outras
palavras, a lei prevê a obrigação de pagar imposto de importação à União Federal se
alguém, denominado o importador, trouxer produtos estrangeiros para o território

nacional (art. 153, I, CF/88 E art. 1º do Decreto-lei 37/66). Nesse caso, se o importador
promove a entrada no território nacional de um produto estrangeiro, concretiza a
hipótese normativa e fica sujeito à consequência, qual seja o pagamento de quantia em
dinheiro a título de tributo. Concretiza-se a equação H – C, ou seja, para uma hipótese
H teremos uma consequência C, sendo essa a obrigatoriedade do pagamento do
imposto. _______________________________________________________________
Mestre em Direito Tributário pela UFMG. Professor de Graduação e Pós-Graduação em Direito Tributário,
Processual Tributário e Direito Aduaneiro. Professor do IBMEC/MG no MBA de Comércio Internacional.
Presidente da Comissão de Direito Aduaneiro da OAB/MG e da ABEAD – Associação Brasileira de Estudos

*

Aduaneiros.
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Em relação à cada um dos tributos previstos na legislação pátria
poderíamos empreender a mesma análise, visando dissecar lhe a estrutura,
reconhecendo os diversos aspectos existentes em sua hipótese H (fase in abstrato) e
sua consequência C (já realizado o fato gerador, tendo incidido a norma jurídica
tributária).
Desse mesmo modo, temos, no que tange às atividades econômicas de
Comércio Exterior, a existência dos regimes aduaneiros especiais, prevendo um
tratamento aduaneiro e tributário diferenciado. É dizer, em certas circunstâncias, o
legislador,

no

intuito

de

atingir

uma

determinada

finalidade,

em

regra

de

desenvolvimento econômico e social, deixa de exigir o pagamento do tributo, ainda que
o pudesse fazer pois o fato gerador teria se concretizado, para estimular determinada
prática.
É o caso, por exemplo, do regime aduaneiro especial de drawback. O
legislador prevê a entrada do produto estrangeiro com a suspensão integral dos tributos
incidentes – II, IPI, PIS, COFINS e ICMS– sob a condição de que tais insumos sejam
utilizados para industrialização e exportação de um produto final. Dessa forma, em uma
utilização extrafiscal da tributação, o legislador estimula o processo industrial brasileiro
e a exportação, estimulando a entrada de divisas no país.
Não obstante, é importante distinguir entre normas jurídicas estimuladoras
de certas condutas, em que o legislador pode exigir o pagamento do tributo porque o
fato gerador ocorreu, e deixa de fazê-lo por liberalidade e motivos de política
econômica. Outra realidade, bem distinta, é quando o fato gerador não se concretiza
porque a situação fática não consuma os elementos previstos na legislação. A nosso
ver, é que se dá em relação ao ICMS – importação, nas hipóteses das importações
realizadas via regime aduaneiro especial de admissão temporária para utilização
econômica. Vejamos por primeiro, portanto, as notas características do ICMS

incidentes sobre a importação e, em seguida, o regime aduaneiro especial de admissão
temporária para utilização econômica, de modo a verificarmos se, efetivamente, nessa
situação inexiste concretização do fato gerador da obrigação tributária junto aos
Estados.
II – DO ICMS – IMPORTAÇÃO
Dentre os tributos de competência dos Estados Membros, está previsto
na Constituição Federal, no artigo 155, inciso II, o ICMS – imposto sobre operações
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relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte
interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as
prestações se iniciem no exterior. E na letra “a” do item IX do parágrafo segundo do
artigo 155, lê-se, que o ICMS incidirá também “sobre a entrada de bem ou mercadoria
importados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte
habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade, assim como sobre o serviço
prestado no exterior, cabendo o imposto ao Estado onde estiver situado o domicílio ou
o estabelecimento do destinatário da mercadoria, bem ou serviço;(Redação dada pela

Emenda Constitucional nº 33, de 2001).”
A partir da norma de competência tributária, previstas no Texto
Constitucional, os Estados-Membros exercem o direito que lhes foi outorgado pela
Carta Máxima, através de suas leis ordinárias, devendo fazê-lo dentro dos limites e
bordas definidos pelo poder outorgante. Editadas as leis ordinárias pertinentes, exigem
o recolhimento do ICMS na importação de mercadorias e bens provenientes do exterior.
Por oportuno, devemos destacar, pela sua importância, a relevância dos
conceitos definidores da hipótese de incidência do ICMS. O conceito de mercadoria,
no caso em tela, é de fundamental importância para verificar a legitimidade de se
exigir o ICMS. O imposto como é sabido, deve incidir sobre a CIRCULAÇÃO de
MERCADORIAS e não sobre qualquer compra e venda. Pedimos licença para trazer à
colação as luzes dos Professores Roque Antônio Carrazza, Paulo de Barros Carvalho,
José Souto Maior Borges e Carvalho Mendonça sobre o ponto, todos citados pelo
primeiro em obra específica sobre o ICMS: “é o caso de rememorarmos que
mercadoria, nos patamares do Direito, é o bem móvel, sujeito à mercancia. É, se
preferirmos, o objeto da atividade mercantil, que obedece, por isso mesmo, ao regime
jurídico comercial.
______________________________________________________________________
In CARRAZZA, Roque Antônio. ICMS. São Paulo: Malheiros, 11ª ed., 2006, p. 43/46
Essa é uma outra celeuma no que tange ao ICMS – importação. Muito se discute sobre
quem é o Estado credor do ICMS exigível sobre as importações. O Supremo Tribunal
Federal já pacificou a questão definindo o Estado credor como sendo aquele em que se
situa o destinatário jurídico do produto importado (1. “O sujeito ativo do ICMS é o
Estado onde está domiciliado o estabelecimento destinatário do bem importado.
Precedentes: ARE nº 642.416-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. GILMAR MENDES,
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Não é qualquer bem móvel que é mercadoria, mas tão-só aquele que se submete à
mercancia. Podemos, pois, dizer, que toda mercadoria é bem móvel, mas nem todo
bem móvel é mercadoria. Só o bem móvel que se destina à prática de operações
mercantis é que assume a qualidade de mercadoria. Estamos percebendo que nada
é mercadoria ‘pela própria natureza das coisas’. De fato, como aguisadamente observa
Paulo de Barros Carvalho, a natureza mercantil de um bem não deflui de suas
propriedades intrínsecas, mas da sua destinação específica. Assim, um jogo de
xadrez será mercadoria, se colocado à venda pelo comerciante, em seu
estabelecimento, mas não o será se ele o trouxer para sua casa, para seu deleite
intelectual.(...) Portanto, é a destinação do objeto de que lhe confere, ou não, o caráter
de mercadoria. Para que um bem móvel seja havido por mercadoria, é mister que ele
tenha por finalidade a venda ou revenda. Em suma, a qualidade distintiva entre bem
móvel (gênero) e mercadoria (espécie) é extrínseca, consubstanciando-se no
propósito de destinação comercial.(...)”.
É fundamental, de igual modo, observarmos que o ICMS – importação
pressupõe uma exigência que tem como pressuposto a aquisição da mercadoria ou do
bem no exterior. Aquisição que pressupõe a transferência da propriedade da
mercadoria ou bem para o importador. Nesse contexto, um empréstimo (art. 579
do Código Civil: “ o comodato é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis.
Perfaz-se com a tradição do objeto.”) de um bem estrangeiro a uma empresa
nacional, ou uma locação internacional (art. 565, do Código Civil: “Na locação de
coisas, uma das partes se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não,
o uso e gozo de coisa não fungível, mediante certa retribuição.”) firmada entre o
Exportador e o Importador não consumam o fato gerador do ICMS mesmo na
importação.
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O imposto, como vimos, é sobre operações de circulação de mercadoria,
não a mera circulação física, o que levaria ao absurdo de se ter o fato gerador do
imposto concretizado no caso de um furto de mercadorias de um determinado
estabelecimento. Bastaria que elas fossem retiradas do estabelecimento, a qualquer
título, para se concretizar a hipótese de incidência do ICMS. A empresa seria furtada e
teria que recolher o ICMS aos cofres do Estado.... Claro está, portanto, que o fato
gerador do ICMS tem como pressuposto a compra e venda de mercadorias.
No caso da operação iniciada no exterior, em que se culmine com a sua

importação, igualmente, há que se verificar uma operação de circulação de mercadoria
ou bem com transferência da titularidade do produto (mercadoria ou bem) do
exportador para o importador. Configurada essa realidade, concretiza-se a hipótese de
incidência do ICMS – importação e torna-se devido o tributo ao Estado no qual se situar
o seu destinatário jurídico. Não é o que se pode dizer, por exemplo, nas importações
em que não há a compra e venda. Nesses casos, não se identifica a operação de
circulação de mercadorias ou bens, eis que o seu mero deslocamento físico não
atende aos preceitos da hipótese de incidência, ainda que nesse deslocamento se

transponha as fronteiras políticas do Brasil. Não se trata de um imposto sobre a entrada
de produto estrangeiro no território nacional, eis que esse é o II – imposto de
importação de competência federal. O ICMS- importação continua sendo um imposto
sobre OPERAÇÕES de CIRCULAÇÃO (jurídica) de MERCADORIA, ainda que essa
operação tenha se iniciado no exterior.
______________________________________________________________________
Je 17.08.2011; AI nº 816.070-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de
1º/02/2011; RE 590.243-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 13.11.2009 e

RE 598.051-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe 29.5.2009). Contudo, ainda assim, as
situações fáticas causas dúvidas, mormente quando ocorrem importações via comerciais importadoras
ou trading´s companies, ou ainda, quando o importador está em um Estado, o desembaraço aduaneiro
ocorre em um segundo Estado e, logo após, a nacionalização do produto ele já será entregue em um
comprador no mercado interno situado em um terceiro Estado. O fato é que o destinatário jurídico deve
ser entendido como aquele que promove, do ponto de vista jurídico, a entrada do produto no território
nacional. Esse será sempre aquele que registra a DI – declaração de importação, por ser ele o
importador, nos termos do artigo 31, do Decreto-lei 37/66: “Art.31 - É contribuinte do imposto: I - o
importador, assim considerada qualquer pessoa que promova a entrada de mercadoria estrangeira no
Território Nacional.”
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Exemplo clássico do que estamos a dizer está na locação internacional.
Se uma empresa brasileira firma um contrato com empresa estrangeira para locar lhe
certos bens, não há que falar na incidência e exigência do ICMS no momento do
desembaraço aduaneiro. É que não há, nesse caso, a operação de circulação da
mercadoria, tão pouco de circulação (jurídica) de um bem. Há a entrada de um produto
estrangeiro no território nacional, porém sem que tenha ocorrido a circulação (jurídica)
desse mesmo bem.
Se admitirmos que a entrada do bem estrangeiro, sem transferência de
titularidade entre o exportador e o importador concretize o fato gerador do ICMSimportação, amanhã, ou depois, os Estados-membros poderiam cobrar o imposto sobre
a entrada no território nacional dos veículos de Fórmula 1, quando viessem participar da
etapa brasileira daquele campeonato. Aduzir-se-á que os Estados não o fazem, que não
se cobra o ICMS na entrada de tais veículos, etc. Sabemos que tal exigência não

ocorre, porém não ocorre porque há previsão de suspensão e de isenção do ICMSimportação para as mercadorias que são importadas para participarem de competições
esportivas no território nacional e que são desembaraçadas através do regime
aduaneiro especial de admissão temporária.
O que estamos afirmando é que não se trata de opção para os Estadosmembros. O caso é de impossibilidade de se cobrar o imposto nessas hipótese, pois
não se configura o fato gerador. Não há que se falar em suspensão ou isenção, nessa
ou naquela condição. O que se tem é a não incidência do tributo por inocorrência da

hipótese normativa.
____________________________________________________________________
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. NÃO-INCIDÊNCIA. ENTRADA DE
MERCADORIA IMPORTADA DO EXTERIOR. ARTIGO 155, II, DA CB. LEASING DE AERONAVES E/OU PEÇAS
OU EQUIPAMENTOS DE AERONAVES. OPERAÇÃO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. AUSÊNCIA DE OPÇÃO
DE COMPRA. 1. Importação de aeronaves e/ou peças ou equipamentos que as componham em regime
de leasing sem a posterior transferência ao domínio do arrendatário. 2. A circulação de mercadoria é pressuposto de
incidência do ICMS. O imposto --- diz o artigo 155, II da Constituição do Brasil --- é sobre "operações relativas à
circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de
comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior". Agravo regimental a que se nega

provimento.”
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A respeito de questão diretamente pertinente ao exposto, o Supremo
Tribunal Federal tem sido chamado a pronunciar-se. Está pendente de julgamento e
definição pela Corte Suprema a legitimidade da incidência do ICMS na importação
realizada sob contrato de leasing financeiro (aquele em que há possibilidade contratual
de aquisição do bem ao término do contrato, regido pela Lei nº 6.099/76). Nessa
hipótese, está se discutindo se o fato gerador do ICMS na importação ocorre, ou não. É

que no momento da entrada do bem no território nacional, não há a transferência da
titularidade para o importador, estando a coisa ainda sob a titularidade do arrendante.
Essa transferência poderá ocorrer, ou não, no futuro, se o arrendatário-importador
exercer a opção de compra da coisa arrendada. Essa matéria está com repercussão
geral reconhecida no RE nº 540.829, Relator Min. Gilmar Mendes, que já votou pela
incidência do imposto. Votaram contra a incidência a Mina. Carmén Lúcia e o Min. Luiz
Fux.
Não obstante, no caso do arrendamento operacional, em que inexiste

previsão contratual para aquisição do bem ao término do contrato, o Supremo
Tribunal Federal já se manifestou pela inocorrência do fato gerador do ICMS –
importação (RE 194.255, Relator Min. Eros Grau. Deflui, pois, de tal conclusão que nas
hipóteses de importação via locação internacional, empréstimo internacional e demais
negócios jurídicos em que não haja transferência de titularidade do bem
estrangeiro, não pode ocorrer a cobrança do ICMS – importação. Seu fato gerador na
importação, como vimos de ver, não se limita à mera entrada do bem no território
nacional e sim exige a sua entrada em decorrência da sua aquisição em território

estrangeiro.
A título de conclusão parcial, fixemos, pois que nas importações em que
não ocorre a transferência da titularidade do bem estrangeiro para o importador
(comodato, locação, arrendamento operacional) não ocorre o fato gerador do ICMSimportação, sendo indevida e ilegítima, porque inconstitucional e ilegal, a cobrança do
imposto.
III – DA ADMISSÃO TEMPORÁRIA PARA UTILIZAÇÃO ECONÔMICA
O artigo 79 da Lei 9.430/96 prevê a possibilidade de pagamento proporcional dos
tributos na importação de bens destinados à utilização econômica. Localizamos no
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Regulamento Aduaneiro, Decreto Federal nº 6.759/2009, entre os artigos 353 e 382 os
dispositivos pertinentes à aplicação do regime de admissão temporária. Igualmente, a
matéria vem regida pela IN – Instrução Normativa nº 1.361 de 2013, entre os artigos 3º
a 32.
No Regulamento Aduaneiro constam três sub-espécies desse regime
aduaneiro especial, a saber, (i) a admissão temporária clássica ou propriamente dita,

aquela em que há suspensão integral dos tributos para determinadas finalidades; (ii) a
admissão temporária para utilização econômica, que será objeto de nossas
observações a seguir; (iii) a admissão temporária para aperfeiçoamento do ativo, cujo
objetivo da importação é que o beneficiário aperfeiçoe o bem pertencente ao ativo do
exportador e o devolva ao mesmo.
No que tange à admissão temporária para utilização econômica, a nota
essencial é a entrada temporária do bem estrangeiro com uma das duas seguintes
finalidades: (a) prestar serviço com o equipamento importado ou (b) industrializar

produtos a partir da sua utilização. Para que um ou vários equipamentos sejam
importados dessa forma e se valha desse regime, a importação deve se dar respaldada
em um contrato de arrendamento operacional, de locação ou de comodato, conforme
determina o art. 374, do RA – Regulamento Aduaneiro. Tais formas contratuais,
conforme vimos acima, têm como característica comum o fato de não transferirem a
propriedade da coisa. Transferem a posse, mas não a propriedade, ficando essa
mantida com o exportador.
Observemos, portanto, que, para o regime aduaneiro especial de

admissão temporária para utilização econômica ser deferido no curso do despacho de
importação (art. 14 da IN 1.361/2013) e o importador poder recolher os impostos
federais (II, IPI, PIS e COFINS) não pelo valor total devido mas proporcionalmente ao
tempo em que os bens forem permanecer no Brasil (art. 7º, da IN 1.361/2013), é
indispensável que haja um contrato com exportador em que se preveja uma das formas
contratuais taxativamente descritas na legislação federal. É dizer, o Fisco Federal irá
averiguar se a importação se dá sob contrato de arrendamento operacional (portanto,
aquele em que não há opção de compra ao término do prazo contratual), locação ou
comodato, e se a destinação, após o desembaraço aduaneiro é de prestação de
serviços pelo próprio importador a terceiros ou se de sua utilização para
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industrialização de produtos por esse mesmo importador com o uso do equipamento
importado. Uma vez deferido o regime, fica comprovado que não há transferência da
titularidade do equipamento para o importador, pois se assim não fosse, o regime em
comento não poderia ser deferido pela Receita Federal.

•IV – CONCLUSÃO

Nesse sentido, concluímos que o beneficiário do regime aduaneiro
especial de admissão temporária para utilização econômica não é contribuinte do
ICMS-importação. Não lhe é exigível o imposto, ainda que proporcionalmente. Só
pode cobrar imposto proporcional, quem o pode fazer de modo integral. É devido
imposto integral quando ocorre o seu fato gerador. Não é o caso do ICMS – importação
no regime aduaneiro especial de admissão temporária para utilização econômica, eis

que para tanto é imprescindível a transferência de titularidade do bem importado
passando do exportador para o importador. Nesse regime aduaneiro especial, como
vimos, tal transferência de titularidade é inaceitável, sendo causa de indeferimento do
mesmo. Nesse caso, outro lado da moeda, é que o deferimento do regime pelo Fisco
Federal atesta que não ocorre o fato gerador do ICMS na importação, portanto, não há
que se falar em cobrança, nem mesmo proporcional, desse imposto estadual.
Nessa hipótese estão as locações internacionais e os arrendamentos
operacionais de máquinas, equipamentos, aeronaves, plantas industriais inteiras entre

outros bens que foram e são importados para prestação de serviços ou para
industrialização, sem que tenham sido adquiridos pelo importador. Se houve ou se
houver a exigência do ICMS – importação no momento do desembaraço aduaneiro de
tais bens, ainda que proporcionalmente, a exigência feriu ou fere a Carta Magna e
demais dispositivos legais pertinentes. É cabível, a nosso ver, se já recolhido o imposto,
o pedido de restituição dos montantes indevidamente cobrados, se não recolhido mas
objeto de futura exigência no momento da importação, medida judicial visando afastar a
exigência.

JURISPRUDÊNCIA ADUANEIRA
Dra. Daniela Lacerda Chaves

ASSUNTO: LICENCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO

Em recente decisão, proferida pelo Juízo da 16ª Vara Federal do Distrito Federal, foi
reconhecido, liminarmente, o direito do importador de ver seu pedido de Licença para
Importação de bem usado deferido pelo Departamento de Operações de Comércio
Exterior - DECEX, mesmo que haja fabricação nacional dos bens, quando a qualidade
técnica, o preço ou o prazo de entrega do produto nacional não forem compatíveis com
os do fornecimento externo.

Nos termos da legislação brasileira, para o deferimento das licenças de importação de
máquinas e equipamentos usados, faz-se necessária a inexistência de produção do
bem no país, ou que o bem nacional não atenda satisfatoriamente ao fim a que se
destina o importado.
No caso, o importador pleiteava junto ao DECEX a licença para importar bem usado,
porém, quando da consulta pública realizada pelo órgão, dois fabricantes nacionais se
manifestaram afirmando que fabricavam os bens no país, o que inviabilizaria o
deferimento da LI.

Foi constatado, porém, que a qualidade técnica dos bens produzidos no país não era
equivalente à dos bens que se pretendia importar, e mais, que o prazo para produção
dos bens nacionais era muito extenso, o que prejudicaria a empresa importadora.
A decisão, que foi objeto de recurso impetrado pela União federal, foi mantida pelo
Tribunal Regional Federal da 1ª Região que negou seguimento ao de Agravo de
Instrumento e manteve a decisão que determinou o deferimento da LI, ao fundamento
de que, em razão da diferença de qualidade técnica e da demora na entrega, os bens
nacionais não atenderiam ao fim a que se destinavam os importados, não podendo,
pois, a fabricação nacional, neste caso, impedir a concessão da LI para importação do
bem usado estrangeiro.
(
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(Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Agravo de Instrumento nº 007299929.2013.4.01.0000/DF, Relator Convocado Juiz Federal Rodrigo De Godoy Mendes.
Data da Decisão 04/02/2014)

ASSUNTO: TRÂNSITO ADUANEIRO

EMENTA ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. ADUANEIRA. DESEMBARAÇO. TRÂNSITO ADUANEIRO.
CONTINUIDADE DOS TRÂMITES. OCORRÊNCIA NO LOCAL DE DESTINO.
RETENÇÃO DE BENS SEM LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO
COMPROVAÇÃO DO DEVIDO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
1.Substancia malferimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa a retenção
de mercadoria, mesmo em procedimento especial de controle aduaneiro, o qual não se
apresentada formalizado. Sequer existe auto de infração e termo de retenção, lavrados.
Ademais, trata-se de trânsito aduaneiro, cujo indeferimento deve ser fundamentado,
cabendo recurso pelo importador. 2. Ademais, não se afigura legal a retenção do bem
por autoridade que não o desembaraçará, porquanto o procedimento de trânsito, como
regime aduaneiro especial que é, apenas autoriza que seja transportado para o local de
destino, para um futuro desembaraço, onde serão adotados todos os procedimentos
cabíveis para a verificação da legalidade da importação e do cumprimento das normas
aduaneiras respectivas. 3. Agravo inominado improvido. (TRF DA 3ª REGIÃO, 3ª
Turma, Agravo Legal em Agravo de Instrumento n° 0027827-10.2013.4.03.0000/SP,
Acórdão 10892/2014, Relator Desembargador Federal Carlos Muta)
O Tribunal Regional Federal da 3ª Região julgou improcedente Agravo Regimental
interposto pela União Federal em face de decisão que determinou a imediata liberação
de mercadoria que se encontrava retida em face do indeferimento do Regime Especial

de Trânsito Aduaneiro. Entendeu o Tribunal pela ilegalidade da retenção do bem por
autoridade que não o desembaraçará, no momento da apreciação do pedido de
Transito Aduaneiro. Os Desembargadores reconheceram que o procedimento de
trânsito, como regime aduaneiro especial que é, apenas autoriza que a carga seja
transportada para o local de destino, para um futuro desembaraço, momento
apropriado para a adoção de todos os procedimentos cabíveis para a verificação da
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da legalidade da importação e do cumprimento das normas aduaneiras respectivas.
A mencionada decisão reconheceu a importância de cumprir o objetivo fundamental do
Trânsito Aduaneiro, que é a liberação ágil na unidade de origem, para que a
conferência aduaneira, procedimento destinado a verificar toda a legalidade dos bens

importados e da própria operação, ocorra na unidade de destino, proporcionando maior
facilidade logística e comercial aos importadores e, principalmente, desafogando a
Fiscalização que precisa lidar com imenso volume de cargas que chegam diariamente
nas zonas primárias dos portos e aeroportos brasileiros.

ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO
Dra. Mariana Claret Rodrigues
Augusto Miranda

Leis e normas aduaneiras mais relevantes publicadas recentemente.
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1.461, DE 31 DE MARÇO DE 2014 - Aprova o

v

Guia Aduaneiro para a Copa do Mundo FIFA 2014.

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1.459, DE 28 DE MARÇO DE 2014 - Aprova o
texto dos pareceres de classificação do Comitê do Sistema Harmonizado da
Organização Mundial das Alfândegas (OMA) e adota decisões correspondentes.

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1.458, DE 18 DE MARÇO DE 2014 - Altera a
Instrução Normativa RFB nº 1.312, de 28 de dezembro de 2012, que dispõe sobre os
preços a serem praticados nas operações de compra e de venda de bens, serviços ou
direitos efetuadas por pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil, com
pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, consideradas vinculadas.

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1.456, DE 10 DE MARÇO DE 2014 - Altera a
Instrução Normativa SRF nº 611, de 18 de janeiro de 2006, que dispõe sobre a
utilização de declaração simplificada na importação e na exportação, altera a Instrução
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Normativa RFB nº 1.385, de 15 de agosto de 2013, que dispõe sobre a Declaração
Eletrônica de Bens de Viajante (e-DBV), sobre o despacho aduaneiro de bagagem
acompanhada e sobre o porte de valores, e altera a Instrução Normativa RFB nº 1.293,
de 21 de setembro de 2012, que dispõe sobre o despacho aduaneiro de bens
procedentes do exterior destinados à utilização na Copa das Confederações Fifa 2013
e na Copa do Mundo Fifa 2014, de que trata a Lei nº 12.350, de 20 de dezembro de
2010.

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1.455, DE 6 DE MARÇO DE 2014 - Dispõe sobre a
incidência do imposto sobre a renda na fonte sobre rendimentos pagos, creditados,
empregados, entregues ou remetidos para pessoas jurídicas domiciliadas no exterior
nas hipóteses que menciona.
DECRETO N° 8.198, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2014 - Regulamenta a Lei no 7.678,
de 8 de novembro de 1988, que dispõe sobre a produção, circulação e comercialização
do vinho e derivados da uva e do vinho.

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1.444, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 - Altera a
Instrução Normativa SRF nº 241, de 6 de novembro de 2002, que dispõe sobre o
regime especial de entreposto aduaneiro na importação e na exportação.
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1.443, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2014 - Altera a
Instrução Normativa SRF nº 680, de 2 de outubro de 2006, que disciplina o despacho
aduaneiro de importação.

ACONTECE NA ÀREA
ADUANEIRA
No dia 09/05/2014, a ABEAD – Associação Brasileira de Estudos Aduaneiros –
promoverá o Programa de Aperfeiçoamento da ABEAD (PAA) com o conteúdo
voltado para os aspectos aduaneiros e tributários das Importação Direta e Indireta. O
curso será ministrado pelo sócio da HLL, Dr. Fernando Pieri e o Conselheiro do Carf e
Professor, Dr. Rodrigo Mineiro.

PÚBLICO ALVO:

ANALISTAS

DE

COMÉRCIO

EXTERIOR,

DESPACHANTES

AGENTES DE CARGA, ADMINISTRADORES,

ADUANEIROS,

CONTADORES, ADVOGADOS,

ESTUDANTES E DEMAIS OPERADORES DO COMÉRCIO EXTERIOR.

DATA: 09/05/2014

CARGA HORÁRIA: 8hs (oito horas)
LOCAL: FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS – IBS – AVENIDA PRUDENTE DE MORAIS,
444 – CIDADE JARDIM – BELO HORIZONTE

As vagas são limitadas.

Maiores Informações: www.abead.org.br/eventos
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