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EDITORIAL
Caro Leitor,
A HLL, por seus Advogados e Consultores, tem acompanhado de perto a
implementação pela Receita Federal do Programa OEA. Desde a o primeiro momento
vem assessorando Empresas interessadas nesse importante certificado de boas
práticas aduaneiras e fazendo um trabalho de divulgação do Programa, através de
treinamentos e palestras. É credenciada junto à Equipe OEA da Receita Federal como
multiplicadora do conhecimento sobre o Programa, participando para isso de
treinamentos específicos ministrados Equipe da Receita, em reuniões que têm
acontecido, periodicamente, desde dezembro de 2014. Assim, também, agora vem
orientando, através de Auditorias e Consultorias, as empresas a se credenciarem, seja
com foco na EXPORTAÇAO ou na IMPORTAÇÃO. Alguns profissionais e empresas, ao
se aproximarem das normas sobre o OEA, tendem a acreditar estarem diante de um
programa complexo e distante da sua realidade. Afirmamos que não ! É um programa
bem estruturado, viável e próximo da realidade, que deve ser a meta das áreas de
logística e de comércio exterior das Empresas e dos Intervenientes, não deixando para
depois essa realidade do agora ! Vale lembrar que os concorrentes já podem estar se
preparando para a certificação que é um grande diferencial, sob diversos aspectos !
Exportadores, importadores, transportadores, agentes de carga, despachantes
aduaneiros, terminais portuários, aeroportuários, recintos de zona secundária, todos
podem e devem se credenciar. Temos uma equipe de especialistas, formadas por exAuditores da Receita Federal, Auditor Internacional para Segurança da Cadeia
Logística, Contadores, Técnicos em TI, Advogados Aduaneiros, todos prontos para
assessorar sua Empresa no credenciamento. Faça contato para podermos lhe orientar.
Trazemos também nesse nosso Informativo de Janeiro/Fevereiro de 2016,
primeiro desse ano, algumas novidades da legislação aduaneira, como a IN RFB n°
1.603/15, publicada no final do ano passado e que veio substituir a IN RFB n° 1.288/12
responsável pelo procedimento de habilitação no RADAR. No tópico Jurisprudência
Comentada, duas decisões do CARF de grande interessante: uma (i) afastando a multa
por classificação tarifaria inexata, quando não há exigência de LI e a descrição do
produto está correta; e a outra (ii) reconhecendo o cumprimento do regime drawback
ainda que haja alguma irregularidade formal, no preenchimento do RE, caso a
exportação tenha ocorrido realmente dentro do prazo e após a industrialização do
produto com o uso do insumo importado com a suspensão dos tributos. Outro tópico do
nosso Informativo é sobre o Valor Aduaneiro e as parcelas que o compõe, ressaltando
que as despesas incorridas após a descarga no porto de destino não devem ser
incluídas no valor aduaneiro para efeito de cálculo do II, IPI, PIS, COFINS e ICMS. Por
fim, temos um conteúdo produzido pela Equipe Tributária da HLL, atualíssimo, sobre a
nova sistemática de cobrança e repartição de receita do ICMS. Esperamos que goste
do conteúdo.
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Estamos promovendo Curso Preparatório para o Exame de Qualificação dos
Despachantes Aduaneiros para os ajudantes que querem se tornar despachantes e
para esses se tornarem despachantes OEA. O Curso tem um carga horária de 76 horas
e serve, também, para se atualizar nos temas aduaneiros mais relevantes. Vale
conferir. Uma boa leitura, um ano de muita saúde, de desafios e conquistas para Você,
sob as bênçãos de Deus ! Até abril !
FERNANDO PIERI LEONARDO
Sócio da HLL

FIQUE ATENTO!
Fernando Pieri Leonardo
Foi publicada no último dia 10/12/2015, a Instrução Normativa - IN SRFB n° 1598 criando a figura do OEA – C, ou seja, o OPERADOR ECONÔMICO QUALIFICADO,
modalidade Conformidade. Essa modalidade comporta dois níveis, o OEA C Nível 1 e o
OEA C Nível 2.
O nível de exigências para se credenciar no nível 1 é menor do que para o nível 2,
sendo que os benefícios são proporcionais ao maior grau de exigência. Os
importadores são os principais interessados em se credenciarem na medida em que
terão prioridade no despacho de importação com redução significativa dos canais de
parametrização. Ganharão enorme agilidade nos seus procedimentos de importação,
com redução de custos de estoques, de demurrages, de armazenagens, enfim
ganhando maior previsibilidade e agilidade na logística da operação.
As tradings não podem se credenciar como OEA, por enquanto. Somente os
importadores que realizam importação direta, ainda que, eventualmente, importem por
via indireta, valendo-se da trading.
Os despachantes aduaneiros podem se credenciar como OEA. Para tanto precisam
se submeter ao Exame de Qualificação para Despachante Aduaneiro obtendo um
resultado diferenciado, qual seja de 80% de acerto. O Edital do Exame está publicado
no site da ESAF e a prova prevista para 3 de abril.
As empresas LINHA AZUL devem que ficar atentas aos prazos previstos na nova IN:
(I) tem até 01/3 para aderirem como OEA C Nível 1, mantendo os benefícios atuais da
Linha Azul até 31/12/2016, ou no caso de terem apresentado o pedido de renovação da
habilitação após 31/12/2013 terão três anos contados dessa respectiva data; (ii) devem
estar atentas contudo, para apresentarem pedido de Credenciamento, atendendo a
todas as exigências da norma, com no mínimo 6 meses de antecedência do seu prazo
fatal para que a Equipe OEA da RFB tenha tempo hábil para as analises necessárias.
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VOCÊ SABIA?

Mariana Claret Rodrigues

Procedimento de Habilitação - Siscomex

Em dezembro de 2015 entrou em vigor nova Instrução Normativa (IN RFB n°
1.603) para regulamentar os procedimentos de habilitação para operação no
SISCOMEX e de credenciamento de representantes para a prática de atividades
relacionadas ao despacho aduaneiro, sendo revogada a Instrução Normativa anterior
(IN RFB n° 1.288/2012). Essa nova regulamentação traz algumas alterações e
inovações em relação ao texto anterior. Veja abaixo algumas dessas novidades:
- A pessoa jurídica que realize operações de importação inferior ou até 50.000
dólares poderá ser enquadrada na sub-modalidade expressa.
- Na sub-modalidade limitada está previsto um valor mínimo para análise da
capacidade financeira (empresa cuja capacidade financeira comporte realizar
operações de importação cuja soma de valores, em cada período consecutivo de seis
meses, seja superior a 50.000 dólares).
- A adesão prévia ao Domicílio Tributário Eletrônico agora é condição para
apresentação do requerimento de habilitação para todas as sub-modalidades.
- A alteração dos responsáveis pela pessoa jurídica perante o SISCOMEX será
feita agora por meio de novo requerimento de habilitação, podendo ser submetida a
análise preliminar e fiscal e ainda podendo ter sua habilitação revista.
- O prazo para apresentar pedido de reconsideração em face do indeferimento
ou da suspensão da habilitação foi reduzido para 10 (dez) dias e se não reconsiderado,
será remetido para o chefe da unidade da RFB de jurisdição aduaneira do domicílio
fiscal do requerente.
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JURISPRUDÊNCIA ADUANEIRA
Daniela Lacerda Chaves
.
ASSUNTO: IMPORTAÇÃO - RECLASSIFICAÇÃO - MULTA POR FALTA DE
LICENCIAMENTO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO Fato gerador: 23/5/2003 LICENÇA DE
IMPORTAÇÃO - MULTA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO. A simples desclassificação da
mercadoria importada, não sujeita a licenciamento não automático, afasta a
aplicação da multa prevista no art. 526 II do Regulamento Aduaneiro, não incidindo
a multa por infração administrativa ao controle das importações. Recurso Voluntário
Provido. (CARF – Terceira Seção de Julgamento. Processo nº 10921.000384/2004-64.
Acórdão nº 3101-000.486 – 1ª Câmara / 1ª Turma Ordinária. Data de Publicação:
21/10/2015. Conselheiro Redator Designado José Henrique Mauri)
O caso versa sobre pedido de restituição de valor pago indevidamente a título das
multas por errôneo enquadramento tarifário de mercadorias e por infração administrativa
ao controle das importações, consubstanciada na falta de licença. No caso, a cobrança
indevida decorreu de Declaração de Importação retificada, em razão de determinação da
fiscalização que, a vista de laudo técnico, reclassificou as mercadorias e considerou-as
desamparadas de licença de importação. Expôs o importador que o pagamento indevido
decorreu da necessidade de agilizar a liberação das mercadorias, o que não afasta seu
direito a restituição do valor pago indevidamente.
Em primeira instância, a DRJ/Florianópolis, ao efetuar o julgamento, proferiu o
Acórdão 07-12.753, deferindo parcialmente o pleito, consignando que sobre as
mercadorias que, bem descritas, foram importadas ao amparo de licença não incide a
multa por infração administrativa ao controle das importações, indevidamente exigida no
curso do despacho aduaneiro a que foram submetidas essas mercadorias.
O contribuinte apresentou recurso voluntário ao Conselho Administrativo de
Recurso Fiscal (CARF), alegando que deveria ser reconhecida a inexigibilidade da
penalidade imposta em virtude da operação não necessitar de licença, visto esta ser
automática para os produtos importados e que mesmo após a retificação das DIs
efetuada pela Recorrente, tais mercadorias continuaram sem a necessidade de licença de
importação, demonstrando o descabimento da multa prevista no art. 633, inciso II, alínea
“a”, do Decreto nº 4.543/2002 (antigo Regulamento Aduaneiro).
No julgamento do recurso o Conselheiro relator entendeu que as mercadorias
importadas, sobre as quais foram exigidos os gravames, estavam sujeitas a
licenciamento automático, vale dizer que sobre as mesmas não há necessidade de prévia
manifestação dos Órgãos de controle aduaneiro. Nesses casos, não deve incidir a multa
por falta de licenciamento, pois esse procedimento não é exigível para as respectivas
importações.
Com essas considerações, determinou a restituição do valor indevidamente pago
pelo contribuinte.
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JURISPRUDÊNCIA ADUANEIRA
Daniela Lacerda Chaves
DRAWBACK SUSPENSÃO. ASPECTOS FORMAIS. ADIMPLEMENTO DO
COMPROMISSO DE EXPORTAR. Constatado que as divergências apuradas pela
fiscalização aduaneira se afiguram de natureza formal, resta adimplido o cumprimento do
regime de drawback, modalidade suspensão, na medida em que ocorreu a efetiva saída
das mercadorias discriminadas no ato que formalizou a concessão do respectivo regime,
inclusive no que diz respeito às transações acordadas para se realizarem sem cobertura
cambial. Recurso Voluntário Negado
(CARF – Terceira Seção de Julgamento. Processo nº 13045.000654/200310.
Acórdão nº 3202005.274 – 2ª Câmara / 2ª Turma Ordinária. Data da Publicação:
30/09/2015. Conselheiro Redator Designado José Luiz Feistauer de Oliveira)

A discussão versa sobre a cobrança do Imposto de Importação (II), acrescida de
multa de ofício e juros de mora, em virtude de suposto inadimplemento do Regime
Aduaneiro Especial de Drawback na modalidade suspensão, operação especial sem
cobertura cambial.
Na decisão, o Conselheiro redator consignou que para descaracterizar o
adimplemento do drawback, torna-se necessário demonstrar que a exportação não
ocorreu ou que os insumos não foram empregados nos produtos exportados, ou
que as exportações não obedeceram ao prazo previsto, etc. No caso, o que houve foi
o preenchimento incorreto dos registros de exportação (descumprimento de obrigação
acessória), o que, em nenhuma hipótese pode ser motivo de exigência dos tributos
suspensos, que constituem obrigação tributária principal, uma vez que são obrigações de
natureza distinta.
O adimplemento do Regime Aduaneiro Especial de Drawback suspensão consiste,
em sua essência, na efetiva exportação dos produtos indicados no Ato Concessório,
dentro do prazo pactuado, e caberia ao Fisco o ônus de provar que não ocorreu a efetiva
exportação.
A simples falha na elaboração do RE, quando muito prejudica o controle
fiscal, e deveria ser punida com penalidade específica e não com a exigência dos
tributos suspensos.
Com essas considerações foi negado provimento ao recurso de ofício e mantida a
decisão de primeira instância que já havia declarado a improcedência da cobrança.
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COMENTÁRIO TÉCNICO
Maria Helena Santos Silva

DEFINIÇÃO DO VALOR ADUANEIRO. BASE DE CÁLCULO
DOS IMPOSTOS INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO.

Cumpre informar, que o valor aduaneiro, integrante da base de cálculo de
todos os tributos federais incidentes na importação, segundo as regras previstas no
Acordo sobre Valoração Aduaneira, corresponde ao valor do produto acrescido de
custo de transporte, seguro do transporte e capatazia ATÉ O LOCAL DO PORTO
OU AEROPORTO DE IMPORTAÇÃO, o que impede que sejam incluídas outras
despesas incorridas no Porto de destino, após a chegada das mercadorias
importadas no Brasil.
Nesse sentido, faz-se importante ressaltar, que o Acordo de Valoração
Aduaneira, promulgado no Brasil pelo Decreto n°. 1.355/94 dispõe o seguinte em seu
artigo 8º, item 2:
Artigo 8 [...] 2. Ao elaborar sua legislação, cada Membro deverá prever a
inclusão ou a exclusão, no valor aduaneiro, no todo ou em parte, dos
seguintes elementos:
(a) - o custo de transporte das mercadorias importadas até o porto ou local
de importação;
(b) - os gastos relativos ao carregamento descarregamento e manuseio
associados ao transporte das mercadorias importadas até o porto ou local de
importação; e
(c) - o custo do seguro [...]
Por seu turno, sobre o regramento interno acerca das atividades o
Regulamento Aduaneiro, Decreto n° 6.759/09, determina o seguinte, no tocante a
composição do valor aduaneiro:
Art. 77. Integram o valor aduaneiro, independentemente do método de
valoração utilizado (Acordo de Valoração Aduaneira, Artigo 8, parágrafos 1 e
2, aprovado pelo Decreto Legislativo nº 30, de 1994, e promulgado pelo
Decreto nº 1.355, de 1994; e Norma de Aplicação sobre a Valoração
Aduaneira de Mercadorias, Artigo 7º, aprovado pela Decisão CMC nº 13, de
2007, internalizada pelo Decreto nº 6.870, de 4 de junho de 2009): ( Redação
dada pelo Decreto nº 7.213, de 15 de junho de 2010 )
•I
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COMENTÁRIO TÉCNICO
I - o custo de transporte da mercadoria importada até o porto ou o
aeroporto alfandegado de descarga ou o ponto de fronteira alfandegado
onde devam ser cumpridas as formalidades de entrada no território
aduaneiro;
II - os gastos relativos à carga, à descarga e ao manuseio, associados ao
transporte da mercadoria importada, até a chegada aos locais referidos no
inciso I; e
III - o custo do seguro da mercadoria durante as operações referidas nos
incisos I e II.
Depreende-se da leitura dos dispositivos acima que, o Acordo de Valoração
Aduaneiro e o Regulamento Aduaneiro apenas permitem, para fins do cômputo do
valor aduaneiro, a inclusão de despesas com o transporte da mercadoria até o
porto, asseverando que "a expressão "até o porto" não pode incluir despesas
após a “chegada no porto".
Conforme o Acordo Internacional de Valoração Aduaneira e a legislação
aduaneira acerca da composição do valor aduaneiro, a previsão é clara no sentido de
que apenas podem ser computadas as despesas até o local de importação,
excluindo-se, assim, aquelas ocorridas entre a chegada da mercadoria no porto
brasileiro (atraque da embarcação) e o seu efetivo desembaraço aduaneiro,
conforme bem esclareceu o Exmo. Sr. Ministro do STJ Benedito Gonçalves, no
RESP Nº 1.239.625 - SC (2011/0042849-4), onde restou demonstrado, que é
indevida a inclusão na base de cálculo dos tributos incidentes na importação das
despesas de capatazia geradas após a chegada da mercadoria no porto de
importação.
Diante do exposto, resta claro que todas as despesas ocorridas após a
chegada da mercadoria no porto brasileiro e o seu efetivo desembaraço
aduaneiro, não deverão ser incluídas na composição do valor aduaneiro, para
fins de cálculo dos tributos federais incidentes na importação.
Quanto ao transporte internacional, seja via aéreo, marítimo ou rodoviário, em
análise aos fundamentos apresentados acima, vez que se trata de despesa assumida
antes da chegada da mercadoria no porto brasileiro esta deverá constar na
composição do valor aduaneiro, para fins de cálculo dos tributos federais
incidentes na importação.
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ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1612, DE 26 DE JANEIRO DE 2016 Dispõe sobre o Regime Aduaneiro Especial de Entreposto Industrial sob
Controle Informatizado do Sistema Público de Escrituração Digital (Recof Sped).
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1611, DE 25 DE JANEIRO DE 2016 Dispõe sobre a incidência do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte sobre
rendimentos pagos, creditados, empregados, entregues ou remetidos para
pessoas jurídicas domiciliadas no exterior nas hipóteses que menciona.
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1606, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2015 Altera a Instrução Normativa RFB nº 1.277, de 28 de junho de 2012, que institui
a obrigação de prestar informações relativas às transações entre residentes ou
domiciliados no Brasil e residentes ou domiciliados no exterior que
compreendam serviços, intangíveis e outras operações que produzam variações
no patrimônio das pessoas físicas, das pessoas jurídicas ou dos entes
despersonalizados.
DECRETO Nº 8.643, DE 21, DE JANEIRO DE 2016 - Altera o Decreto nº 3.937,
de 25 de setembro de 2001, que regulamenta a Lei nº 6.704, de 26 de outubro
de 1979, que dispõe sobre o Seguro de Crédito à Exportação.
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TRIBUTÁRIO
NOVA SISTEMÁTICA DE CÁLCULO DO ICMS NAS OPERAÇÕES
INTERESTADUAIS

Um dos temas mais discutidos no que concerne ao ICMS consistia na
tributação por esse imposto daquelas operações que envolvem a remessa de
mercadoria a um consumidor final, não contribuinte do tributo, localizado em um
Estado diferente daquele do remetente. Essas operações tornaram-se usuais
durante a década passada, em que se popularizou o comércio eletrônico de
bens e serviços. As empresas atuantes nesses mercados situavam-se,
sobretudo, em Estados do Sudeste e, segundo a lógica original de cálculo do
ICMS adotada pelo CR/88, a totalidade da receita do tributo gerada por essas
operações competia ao Estado de origem da mercadoria. Essa sistemática
contribuía, portanto, para a potencialização das desigualdades econômicas
regionais.
O caráter desigual dessa lógica de cálculo foi reconhecido pelo Supremo
Tribunal Federal quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI) nº 4628. Conquanto o STF tenha impedido a alteração da sistemática de
cálculo do ICMS com base em mero Protocolo, como pretendiam diversos
Estados do Norte e Nordeste, o relator do caso, Ministro Luiz Fux, ressaltou em
seu voto o caráter injusto da sistemática de tributação e esclareceu que seria
necessária Emenda à Constituição para sua alteração.
Com efeito, foi publicada, em 16 de abril de 2015, a Emenda
Constitucional n° 87, que estabeleceu a repartição do imposto correspondente à
diferença entre a alíquota interna e a interestadual entre os Estados de origem e
de destino nas operações que destinem bens e serviços a consumidor final não
contribuinte do ICMS localizado em outro Estado, da seguinte maneira:
I - para o ano de 2015: 20% (vinte por cento) para o Estado de
destino e 80% (oitenta por cento) para o Estado de origem;
II - para o ano de 2016: 40% (quarenta por cento) para o Estado
de destino e 60% (sessenta por cento) para o Estado de origem;
III - para o ano de 2017: 60% (sessenta por cento) para o Estado
de destino e 40% (quarenta por cento) para o Estado de origem;
IV - para o ano de 2018: 80% (oitenta por cento) para o Estado de
destino e 20% (vinte por cento) para o Estado de origem;
V - a partir do ano de 2019: 100% (cem por cento) para o Estado
de destino."
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Em conformidade com tal disposição, os Estados adaptaram suas
legislações locais. O Estado de Minas Gerais o fez, por meio da Lei n° 21.781,
de 1º de outubro de 2015, que determinou que, em seu art. 10, que:
Nos exercícios de 2016, 2017 e 2018, no caso de operações
prestações interestaduais que destinem mercadorias, bens ou serviços
consumidor final não contribuinte, o imposto correspondente à diferença entre
alíquota interna e a interestadual será partilhado entre os Estados de origem
de destino, cabendo ao Estado de Minas Gerais:

e
a
a
e

I - quando o consumidor final da mercadoria, bem ou serviço se
encontrar localizado em seu território:
a) no ano de 2016: 40% (quarenta por cento) do montante
apurado;
b) no ano de 2017: 60% (sessenta por cento) do montante
apurado;
c) no ano de 2018: 80% (oitenta por cento) do montante apurado;
II - quando o consumidor final da mercadoria, bem ou serviço se
encontrar localizado em território de outro Estado:
a) no ano de 2016: 60% (sessenta por cento) do montante
apurado;
b) no ano de 2017: 40% (quarenta por cento) do montante
apurado;
c) no ano de 2018: 20% (vinte por cento) do montante apurado.
Estabeleceu-se, ainda, que, na hipótese do inciso II, o imposto poderá
ser compensado com o montante cobrado nas operações ou prestações
anteriores, observadas as disposições aplicáveis.
Há que se observar também, o recente Decreto nº 46.930 de 31/12/2015
que dispõe sobre os novos fatos geradores trazidos pela EC nº 87/15,
relativamente ao imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do
estado destinatário e a alíquota interestadual nas operações e prestações
interestaduais a consumidor final não contribuinte do ICMS.
Responsável: Equipe Tributária da HLL, coordenada pela sócia Elisângela
Oliveira.
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ACONTECE NA ÁREA ADUANEIRA
CURSO PREPARATÓRIO PARA O EXAME DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DE
AJUDANTES DE DESPACHANTE ADUANEIRO, DESPACHANTE OEA E
ATUALIZAÇÃO EM COMÉRCIO EXTERIOR – CONFIRMADO !

A HLL Consultoria e Auditoria Aduaneira, objetivando auxiliar o aprimoramento
dos profissionais ligados à sua área de atuação, lança o curso preparatório para
o Exame de Qualificação Técnica de Ajudante de Despachante Aduaneiro,
Despachante OEA e atualização em Comércio Exterior, com coordenação
pedagógica do Professor Rodrigo Mineiro, Auditor da Receita Federal do Brasil,
e coordenação executiva do sócio da HLL, Fabiano Pieri Leonardo.
Carga horária: 76hs/aula.
Datas:
O Curso será ministrado as sextas e sábados.
Mais informações: http://hllconsultoria.com.br/cursos/
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