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EDITORIAL

Caro(a) Leitor(a),

a partir desta publicação, o Informativo Aduaneiro

passará a ser editado bimensalmente. Neste número se encontram noticiadas, três
importantes Decisões do Poder Judiciário, que poderão servir de fundamento para que
outras empresas, que estejam em situação semelhante, possam buscar, através do
Judiciário, os mesmos benefícios resultantes desses pronunciamentos. Referimo-nos
aos três casos a seguir: a) Vê-se, no tópico, “Você

Sabia?”, a matéria sobre a

inconstitucionalidade da cobrança do FUNDAF, exigida dos Portos Secos e de outros

recintos alfandegados; b) No tópico, “Jurisprudência Aduaneira” se encontram dois
casos: um, sobre não cobrança do ICMS, quando a importação for feita se servindo do
regime aduaneiro especial ou suspensivo de Admissão Temporária, para utilização
econômica, e o outro, a decisão de que não se pode reter o bem ou mercadoria, em
razão de ter ocorrido divergência na sua classificação tarifária. São tratados, ainda,
“Aspectos da Tributação Incidente na Importação de Serviços”, além de informações
sobre o operador econômico autorizado e notícias sobre recentes publicações de
legislação aduaneira. Boa leitura.

DR. HOMERO LEONARDO LOPES
Ex-Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil
Sócio- fundador da HLL Advogados Associados
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FIQUE ATENTO!
Dra. Helena Athanase Panteliades
Ex - AFRFB

Entendendo melhor os dados da Declaração de Importação.
Dados da adição - Ficha Valor Aduaneiro
Como

dito

em

edição

Operador Econômico Autorizado deverão

anterior, a Aduana iniciou um projeto piloto

ser claramente definidas. Algumas delas

em

a

já foram relacionadas no site da Receita

desenvolver o Programa Brasileiro de

Federal do Brasil mas suscitam dúvidas

Operador Econômico Autorizado (OEA).

sobre a sua extensão e alcance.

Campinas-SP,

O

com

vistas

será

Nesta edição explicaremos

desenvolvido em 3 fases com prazo para

um pouco mais a respeito de algumas

implementação completa em dez/2016,

obrigações

sendo que a 1ª fase, será voltada para o

Brasileira,

FIQUEM

fluxo

portanto,

aos

de

programa

exportação,

com

foco

na

segurança física da carga.
A

listadas

pela
A

Aduana
ATENTOS,

seguintes

aspectos

relacionados ao que se espera de um

participação

do

setor

Operador Econômico Autorizado:

privado na implementação do programa é
de fundamental importância, uma vez que
ele detém experiência e conhecimento
que podem beneficiar as administrações
aduaneiras

na

responsabilidades

gestão

em

de

suas

matéria

de

facilitação e de segurança. Deverá assim,
de

sua

oportunidade

parte,
para

aproveitar
forjar

essa

novas

e

apropriadas alianças com a Aduana para
aprimorar os controles e reduzir os riscos
de ilícitos nas operações de comércio
exterior.

Para tanto, as condições e
obrigações daqueles que
desejam obter o status de

1. Viabilidade financeira, prova de
conformidade com as obrigações
aduaneiras e sistema satisfatório de
registros comerciais:
 O aspirante a OEA deverá estar
constituído
regularmente,
apresentar
capacidade
econômico-financeira para gerir
seus negócios e não apresentar
histórico de infrações aduaneiras
que o desabonem frente as
autoridades aduaneiras.
2. Consulta, Cooperação e Comunicação:
 O OEA, neste quesito, atuando
como parceiro da Aduana
poderá,
por exemplo,
ser
chamado para discutir assuntos
de interesse mútuo em matéria
de facilitação e segurança,
incluindo o aprimoramento das
normas
legais
e
dos
procedimentos para a segurança 02
da carga.

FIQUE ATENTO!
3.

Troca

de

informação,

acesso

e

confidencialidade:

local do destino.
5.

Segurança das instalações:

 Este ponto requer que haja

4 .

 As

instalações

deverão

ser

controle e jurisdição sobre todos

apropriadas ao tipo do negócio e

os dados eletrônicos fornecidos

do risco a ele associado. Desta

para

forma,

a

Aduana

e

que

se

deverão

ser

estabeleça uma política efetiva

implementadas

de

e

segurança e procedimentos de

procedimentos que garanta a

proteção das instalações, assim

devida destruição de todas as

como

cópias de tais dados conforme

controle dos perímetros internos

apropriado, assim como tenha

e externos. O acesso aos meios

procedimentos e capacidade de

de

back-up disponíveis para

carregamento e áreas de carga

retenção

de

arquivos

o

medidas

monitoramento

transporte,

às

e

de

proteção contra a perda ou acesso

deverão

não autorizado a informação.

controlados contra qualquer ato

Existência de políticas destinadas a

de

ser

docas

de

violação

rigorosamente

e

inserção

de

assegurar a integridade e segurança da

substâncias ou outros produtos

carga:

nos
 O OEA deverá desenvolver e

volumes

destinados

ao

exterior.

manter um manual de política de

É certo que este processo traz desafios e

segurança contendo diretrizes

exige mudança de paradigma, o que leva

detalhadas dos procedimentos a

tempo. No entanto, sem dúvida alguma, o

serem

apoio

seguidos

para

a

da

Aduana

Brasileira

e

as

integridade da carga enquanto

vantagens por ela fornecidas ao setor

sob sua custódia;

privado

 Deverá haver garantia de que o

pela

sua

participação

no

fortalecimento da segurança da cadeia

seu negócio e/ou seus parceiros

logística

comerciais

de

elementos vitais capazes de justificar

adotem

custos adicionais incorridos no processo

na

fornecimento,
procedimentos

cadeia

confiáveis

de

forma a manter a integridade do
embarque da carga ou do
meio de transporte até o

internacional,

constituem

de incremento das medidas de segurança
existentes.
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VOCÊ SABIA?
Dra. Mariana Claret

Você sabia que o Judiciário tem reconhecido a ilegalidade na exigência
dos valores recolhidos pelos permissionários/concessionários de Recintos
Alfandegados ao FUNDAF – Fundo Especial de Desenvolvimento e
Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização? Os valores cobrados a
título de contribuição para o FUNDAF, nesse caso, teria natureza jurídica
de taxa e, sendo um tributo, deveria ter todos os seus elementos
constitutivos definidos em Lei. Todavia, como alguns desses aspectos
indispensáveis foram apenas previstos em atos regulamentares, a sua
cobrança seria inexigível, em observância ao Princípio da Estrita
Legalidade.
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JURISPRUDÊNCIA ADUANEIRA
Dra. Daniela Lacerda Chaves

ASSUNTO: NÃO-INCIDÊNCIA DE ICMS NA ADMISSÃO TEMPORÁRIA
PARA UTILIZAÇÃO ECONÔMICA
Em recente decisão, proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em
sede de Agravo de Instrumento, foi determinada a suspensão da exigibilidade do ICMS
supostamente incidente em todas as importações da autora que fossem realizadas por
meio do regime aduaneiro especial de admissão temporária para utilização econômica,
lastreadas em contrato de aluguel, tendo em vista que sob nenhuma hipótese há
transferência da propriedade dos bens nesse regime.
A exigência do crédito tributário, nesses casos é indevida e inconstitucional, uma vez
que a entrada dos equipamentos no país dá-se através de contrato de aluguel, o que
não caracteriza fato gerador do IMCS, já que não há a transferência da propriedade dos
bens ao importador. O que agrava o problema, é que mesmo diante da ilegalidade da
cobrança, os importadores se veem diante de difícil situação, posto que o não
pagamento do imposto gera a retenção do bem, originando altíssimas taxas de
armazenagem e impossibilitando o exercício das suas atividades.
Por maioria de votos, o Tribunal consignou que a interpretação em vigor é pela nãoincidência de ICMS nas hipóteses de arrendamento mercantil de bens importados sem
opção de compra, que é o caso da Admissão Temporária para utilização econômica,
porquanto não haja caracterizada verdadeira operação de circulação de mercadoria,
fato gerador daquele tributo.
(TJMG, Agravo de Instrumento 0475004-87.2013.8.13.0000, 7ª Câmara Cível, Des.
Relator Peixoto Henriques, Data de Julgamento 27/05/2014)

ASSUNTO: IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DOS BENS
IMPORTADOS POR DIVERGÊNCIA DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL
Em decisão liminar, proferida pela 20ª Vara Federal do Rio de Janeiro em 21/05/2014,
foi determinada a conclusão do desembaraço aduaneiro, a liberação e entrega das
mercadorias importadas que estavam retidas pela Fiscalização Aduaneira, que exigia a
reclassificação das mercadorias em NCM diversa daquela adotada pelo Importador.
Entendeu o Magistrado, na esteira do entendimento jurisprudencial dominante, que a
divergência apresentada em relação à classificação fiscal da mercadoria poderá ser
discutida após eventual lavratura do auto de infração, sem que isso implique prejuízo
para a Administração, não sendo possível permitir que as mercadorias importadas
sejam retidas como forma coercitiva de exigir do importador o pagamento de eventual
diferença de tributos decorrente da reclassificação.
(TRF2 - JFRJ, processo nº 0110929-43.2014.4.02.5101, decisão liminar proferida pelo
Juiz Federal Guilherme Bollorini Pereira, data da decisão 21/05/2014)
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COMENTÁRIO TÉCNICO
Dr. Bruno Leonardo Aguiar

Aspectos da Tributação incidente na importação de serviços
A

do

essas operações aumentam, sobretudo

das

por parte do empresaria do nacional.

importações de serviços, houve um

Assim, diante de inúmeros

aumento na preocupação do importador

questionamentos, em sua maioria de

no que diz respeito à tributação incidente

importadores de serviços, elabora-se o

nessas operações, sobretudo por que os

presente texto, no sentido de apontar

dados coletados vêm revelando que o

qual a carga tributária afeta às operações

mercado de serviços apresenta números

de importação de serviços no Brasil.

sistema

partir

federal

de

da

criação

controle

e crescimento extraordinário, até então

Em

observância

da

incertos para a própria administração

legislação pátria, os tributos incidentes

direta e seus entes fiscalizadores.

sobre as operações de importação de

Em

recente

estudo

serviços serão os seguintes:

federal, estadual e municipal do volume

I – Imposto de Renda Retido na Fonte
Incide nas contratações de serviços do
exterior e sua base legal é o inciso II,
alínea “a”, do artigo 685 do Decreto n.
3000/99 – Regulamento do Imposto de
Renda, que dispõe:
“Art. 685. Os rendimentos,
ganhos de capital e demais proventos
pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos, por fonte
situada no País, a pessoa física ou
jurídica residente no exterior, estão
sujeitos à incidência na fonte:
(...)
II – à alíquota de vinte e
cinco por cento:
os rendimentos do trabalho, com ou sem
vínculo empregatício, e os da prestação
de serviços;”

de operações de importação de serviços,

_____________________________

elaborado pela Confederação Nacional

das Indústrias – CNI, constatou-se que
“os serviços já representam 54,1% do
consumo intermediário do valor agregado
da produção industrial. O número é mais
elevado

para

a

indústria

de

transformação, com 56,5% e chega a ser
ainda mais alto em setores intensivos em
tecnologia

e

outros

com

grande

expressão exportadora”.
Com essa revelação e o
efetivo

conhecimento

pelas

receitas

as dúvidas sobre a carga
tributária incidente sobre

Confederação Nacional das Indústrias – Tributação sobre
importação de serviços: Impactos, casos e recomendações de

¹

políticas, 2013.

06
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Assim, em regra incidirá o

exterior

à

titulo

de

remuneração

imposto de renda retido na fonte com

decorrentes de tais contratos.

alíquota de 25%, cuja base de cálculo

III – PIS/COFINS na Importação

será a importância remetida ao exterior

Sua base normativa é a lei

para pagamento do serviço contratado.

10.865/04. O artigo 1° da lei traz a

II – Contribuição de Intervenção no

incidência dessas contribuições sobre a

Domínio Econômico – CIDE Remessas

importação de serviços prestados por

Exterior

pessoa física ou jurídica.
Foi

10.168/2000
Programa

criada

pela

visando

de

Lei

No caso da prestação de

o

serviços, a base de cálculo será, na

Interação

forma do artigo 7°, inciso II da referida lei,

financiar

Estimulo

à

Universidade-Empresa para o Apoio à

o

Inovação.

empregado ou remetido para o exterior,
Essa

entretanto

antes da retenção do imposto de renda,
qualquer Natureza – ISSQN e do valor

as operações que envolvam remessa de

das próprias contribuições, na hipótese

valores às operações de aquisição de

do inciso II do caput do art. 3° desta Lei.

ou

para

entregue,

prestação de serviços. Ela incidirá sobre

uso

regra

creditado

acrescido do Imposto sobre Serviços de

de

é

pago,

toda

licenças

não

contribuição,

valor

conhecimentos

Interessante notar que o

tecnológicos, bem como as signatárias

§1° do artigo 7° traz uma regra para o

de contratos que impliquem transferência

caso de resseguros, no qual a base de

de tecnologia.

calculo

Essa
entretanto

não

contribuição,
é

regra

para

toda

prestação de serviços. Ela incidirá sobre

incidente

sobre

os

prêmios

cedidos ao exterior, será de 15% do valor
pago, creditado, entregue, empregado ou
remetido.

as operações que envolvam remessa de

As

alíquotas

incidentes

valores às operações de aquisição de

foram estabelecidas no artigo 8° da

licenças

conhecimentos

mesma lei, 1,65% à titulo de PIS–

tecnológicos, bem como as signatárias

Importação e 7,6% para a COFINS-

de contratos que impliquem transferência

Importação.

de tecnologia.

IV

de

uso

ou

A alíquota é de 10%, e sua
base de cálculo é o valor remetido ao

–

Imposto

sobre

Operações

Financerias – IOF
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O

imposto

incidirá

na

possíveis descontos incondicionais.

modalidade referente ao câmbio que será

Esta é, em regra, a carga

realizado para a remessa dos valores ao

tributária incidente nas operações de

exterior. Sua base de cálculo, na forma

importação de serviços no Brasil. Deve

do

ser

artigo

Nacional

64
será,

do

Código

para

o

Tributário
câmbio,

atentamente

observada

pelos

o

importadores brasileiros para que não

respectivo montante em moeda nacional,

deixem de recolher tais tributos sob pena

recebido, entregue ou posto à disposição.

de

A alíquota, em regra, é de

0,38%.
V

–

ter

contra

si

a

intimidação

arrecadatória dos entes de fiscalização

da Administração Pública Direta.
Imposto

sobre

serviços

de

qualquer natureza - ISSQN
Está legalmente embasado

E não só, a importância da
devida observância dessa carga tributária
é

de

extrema

o

negocial

e

importador

que faz expressa referência aos serviços

comercial, pois o valor pago pelos

provenientes do exterior.

serviços e o valor a ser agregado aos
produtos

âmbito

para

no artigo 1° da Lei Complementar 116/03,

Assim, nas operações de

no

importância

afetará,

sem

sombra

de

importação de serviços, o ISSQN será

dúvidas, a competitividade das empresas

devido. A alíquota, segundo a lei, será

brasileiras,

não inferior a 2% e não superior à 5%,

serviços, no mercado.

conforme fixação pelo município credor
do imposto.

que

necessitam

importar

Observa-se, por fim, que a
visão

apresentada

neste

artigo

diz

A lei complementar 116/03

respeito às regras gerais, sendo que

colocou ainda a empresa brasileira como

cada caso é dotado de particularidades

responsável tributário pelo pagamento do

que requererão exame mais detalhado

imposto por meio de retenção na fonte. O

para a definição correta da tributação

contribuinte será a empresa estrangeira.

incidente e eventuais benefícios legais

Na forma do artigo 14 da

disponíveis para a operação.

referida lei complementar, a base de
cálculo desse imposto será o preço do
serviço, excluindo-se desse preço
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ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO
Augusto Miranda

Leis e normas aduaneiras mais relevantes publicadas recentemente.

1 - INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1.479,

3 - INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº

–

1488, DE 13 DE AGOSTO DE 2014 -

Altera a IN SRF nº 102/1994, que

Altera a Instrução Normativa RFB

disciplina

de

nº 1.361, de 21 de maio de 2013, que

controle aduaneiro de carga aérea

dispõe sobre a aplicação dos regimes

procedente do exterior e de carga em

aduaneiros especiais de admissão

trânsito pelo território aduaneiro.

temporária e exportação temporária.

DE

7

DE

JULHO

os

DE

2014

procedimentos

2 - MEDIDA PROVISÓRIA Nº 651, DE 9
DE

JULHO

-

1491, DE 19 DE AGOSTO DE 2014 -

Republicação do art. 43 da MP nº

Dispõe sobre os débitos a serem

651/2014, que dispõe sobre os fundos

pagos

de índice de renda fixa; sobre a

parcelamentos especiais na forma e

tributação

de

condições estabelecidas na Portaria

empréstimos de ativos financeiros;

Conjunta PGFN/RFB nº 13, de 30 de

sobre a isenção de imposto sobre a

julho

renda na alienação de ações de

providências.

empresas

DE

das

2014

4 - INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº

operações

pequenas

e

reinstitui

de

ou

2014,

incluídos

e

dá

nos

outras

5 - INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº

Regime

1490, DE 15 DE AGOSTO DE 2014 -

Especial de Reintegração de Valores

Altera a Instrução Normativa RFB

Tributários

nº 1.300, de 20 de novembro de 2012,

para

as

o

vista

médias;

prorroga o prazo de que trata a Lei nº
12.431/2011;

à

Empresas

Exportadoras (Reintegra); e dá outras

que

estabelece

providências.

restituição,

normas

sobre

compensação,

ressarcimento e reembolso, no âmbito
da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, e dá outras providências.
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 I Seminário José da Silva Lisboa
No dia 27/08 foi realizado na Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais o I
Seminário José da Silva Lisboa com os temas OEA – Operador Econômico Autorizado

no Brasil e o Siscoserv – Dúvidas e divergências após 2 anos de sua implementação. O
sócio da HLL Advogados Associados, Dr. Fernando Pieri, dividiu o painel sobre o OEA
com Auditor da Receita Federal do Brasil e Técnico da OMA de 2010 à 2013, Dr.
Leonardo Macedo.
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