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Palavra do Presidente da OAB 
 

 

Historicamente, as civilizações vêm aperfeiçoando métodos e legislações para proteger os 
sistemas econômicos e mercados. 

Nos tempos atuais, cada vez mais, torna-se fundamental refletir sobre esse ramo do Direito 
que regula os negócios internacionais, constituindo-se importante sistema de controle com 
forte influência do Direito Internacional Público e Administrativo. 

Diante da complexidade das relações jurídicas que envolvem o comércio internacional, com 
normas, regulamentações tributárias e diversos tratados ratificados pelo Brasil visando 
garantir a segurança das relações comerciais, fica evidente a necessidade de 
aprofundamento sobre as questões relacionadas ao estudo do Direito Aduaneiro. 

É pensando nesse contexto que a OAB SP, por meio da Comissão de Direito Aduaneiro, 
traz à Advocacia paulista mais uma importante publicação coletiva com o objetivo de 
apresentar referências sobre temas relevantes do Direito Aduaneiro e Comércio Exterior. 

Parabenizo a todas e todos pela elaboração desse rico material. Boa leitura! 

 

Caio Augusto Silva dos Santos 

Presidente da OAB SP 
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Prezados Colegas, 

A presente obra é fruto do trabalho incansável da Comissão Especial de Direito 
Aduaneiro da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, a qual tive a honra de presidir 
com a inestimável ajuda de todos os seus membros, em especial dos amigos Rodrigo Alexandre 
Lazaro Pinto (Vice-Presidente) e Marcos Vinícius Miranda Rossi (Secretário-Geral) que me 
apoiaram em toda a nossa gestão. 

Com muito orgulho, recebi a missão do Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, Presidente 
da OAB-SP, Dr. Ricardo Luiz de Toledo Santos Filho, Vice-Presidente da OAB-SP, de presidir 
esta honrada Comissão e no ato de posse, assumi o compromisso de difundi-la o máximo 
possível entre todos os profissionais que trabalham direta e indiretamente com o Comércio 
Exterior. 

Infelizmente, fomos acometidos por uma pandemia de ordem mundial que nos atingiu 
fortemente. Frente a esse período pandêmico, tivemos que nos habilitar a novas experiências 
como o distanciamento social que ceifou nossos objetivos iniciais, mas por outro lado, nos abriu 
uma oportunidade que antes não imaginávamos: difundir o direito aduaneiro não só para o 
Estado de São Paulo, mas para o Brasil e o mundo, dado as novas ferramentas de reuniões, os 
webinars. 

Com esta nova ferramenta, pudemos convidar professores, especialistas e autoridades 
para nos brindar com seus ensinamentos. Foi assim que conseguimos difundir nosso trabalho 
para o Brasil e o mundo, trazendo o direito aduaneiro a uma evidência jamais percebida pelos 
estudantes brasileiros. 

A comissão encerra seu ciclo com representatividade em todas as regiões do Brasil, com 
membros em pelo menos 13 estados brasileiros a saber: Pará (Região Norte), Bahia, Ceará, 
Maranhão e Paraíba (Região Nordeste), Distrito Federal (Região Centro-Oeste), Paraná, Rio 
Grande do Sul e Santa Catarina (Região Sul) e Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e 
São Paulo (Região Sudeste). 

Também exploramos as ferramentas das redes sociais criando páginas para a ampla 
divulgação de nosso trabalho, informações e decisões que afetam a rotina de quem exerce a 
profissão na área Aduaneira e no Comércio Exterior. Atualmente, contamos com contas no 
Instagram (@direitoaduaneiro.oabsp, https://www.instagram.com/direitoaduaneiro.oabsp/), no 
Facebook (Comissão de  

Direito aduaneiro – OAB SP) e LinkedIn (Comissão de Direito Aduaneiro – OAB/SP, 
linkedin.com/in/comissão-de-direito-aduaneiro-oab-sp-226587193). 

Como forma de agradecimento a todo esse apoio recebido de várias partes do país, foi 
que tivemos a ideia de deixar a todos os profissionais que lidam com o Direito Aduaneiro e o 
Comércio Exterior em geral, essa valiosa obra, que esperamos, seja útil no dia a dia desses 
profissionais ajudando-os a ser cada dia melhores em seus afazeres, estando certos de que 
prestaram os melhores serviços a seus clientes e assim, crescerão cada dia mais em suas 
profissões. 

Encerramos nossa gestão frente à Comissão Especial de Direito Aduaneiro, certos que 
entregamos uma Comissão muito mais robusta e eficiente para a continuidade dos trabalhos de 
quem vier a nos substituir. 

Por fim, quero agradecer a Deus e a minha família, por todo apoio e amor incondicionais. 

Desejo uma boa leitura a todos e que Deus nos abençoe. 

 

São Paulo, 30 de novembro de 2021. 

Robson Crepaldi 
Presidente da Comissão de Direito Aduaneiro OAB SP 
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Breves considerações: 

A presente obra coletiva é fruto dos trabalhos do grupo de Mapeamento de Temas 

da Comissão de Direito Aduaneiro da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São 

Paulo, formado por iniciativa de Eduardo Nogueira Barbosa Leite e Lisandra 

Pacheco. 

O grupo em referência contou com a participação ativa de 33 participantes, gerando 

os artigos ora reunidos na presente obra e publicados em importantes portais da 

área jurídica e aduaneira. 

É com grande satisfação que divulgamos seu conteúdo reunido ao público 

interessado em Direito Aduaneiro e esperamos que a contribuição siga firme em 

favor dessa importante área do Direito. 

 

 

São Paulo, 30 de novembro de 2021 

 

Robson Crepaldi 

Presidente da Comissão de Direito Aduaneiro 

 

Rodrigo Lazaro 

Vice-Presidente da Comissão de Direito Aduaneiro 

 

Marcos Rossi 
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A Valoração Aduaneira e a Primazia do AVA1 

 

Marcelle Silbiger de Stefano e Eduardo Nogueira Barbosa Leite2  

 

Embora o acordo de valoração aduaneira (AVA) tenha sido internalizado no Brasil 

há mais de 27 anos, sua aplicação ainda é motivo de muita divergência entre 

contribuintes e as autoridades fiscais. 

 

Atualmente regulamentada pela IN 327/2003, mas em vias de mudança, tendo em 

vista a realização da Consulta Pública RFB 2/2019, a valoração aduaneira apresenta 

como regra primordial ("primeiro método") que o valor aduaneiro deve corresponder 

ao preço efetivamente pago ou a pagar pelas mercadorias ("valor da transação"). 

Apenas na impossibilidade de aplicação do primeiro método o valor aduaneiro será 

determinado conforme um dos métodos substitutivos. 

 

Ao desconstituir o valor da transação, compete à autoridade fiscal demonstrar 

inequivocamente a ocorrência de uma das situações a seguir: que, se havia 

vinculação entre importador e exportador, essa relação influenciou os preços 

praticados (artigo 15 a 18); que há incompatibilidade "severa" do preço declarado 

com os seguintes parâmetros envolvendo mercadorias idênticas ou similares: os 

preços praticados em outras importações, os valores indicados em cotações de 

preços internacionais, preço de revenda no mercado e os custos de produção (artigo 

32); a inexistência de dados objetivos e quantificáveis, relativos aos acréscimos que 

devem compor o valor aduaneiro (artigo 20), e não apresentação, à fiscalização, dos 

documentos relativos à importação (artigo 33). 

Recentemente, o Conselho de Administração de Recursos Fiscais (Carf) cancelou 

integralmente um auto de infração, justamente pela não observância das regras do  

                                                           
1 Texto publicado pela Revista Consultor Jurídico, disponível em https://www.conjur.com.br/2021-jul-
22/opiniao-valoracao-aduaneira-primazia-ava 
2 Marcelle Silbiger De Stefano é advogada no escritório Trench, Rossi e Watanabe Advogados, 
integrante da Comissão de Direito Aduaneiro da OAB-SP, LL.M. em Direito Tributário pelo Insper, 
com extensão no Mestrado em Law and Economics da Universidade de St. Gallen, Suíça. 
Eduardo Nogueira Barbosa Leite é advogado e professor de Cursos sobre Logística e Comércio 
Exterior, integrante da Comissão de Direito Aduaneiro da OAB-SP, especialista em Direito Processual 
Tributário pela PUC-SP, especialista em Direito Empresarial pela FGV-SP, mestrando pela The 
Australian National University, Austrália. 
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AVA quanto à desconsideração do método do valor da transação (Acórdão 3302-

010.803, de 29 de abril de 2021). O caso chama a atenção por envolver a aplicação 

das regras de preços de transferência para justificar uma suposta inadequação do 

valor aduaneiro praticado em operações com partes relacionadas. 

 

Como se sabe, a interação das regras de preços de transferência e valoração 

aduaneira é objeto de muitas discussões. Embora ambas as normas tenham por 

objetivo evitar a manipulação de preços entre partes relacionadas, a valoração 

aduaneira tem por objeto a aferição do valor da importação praticada, para fins de 

recolhimento dos tributos devidos sobre o valor aduaneiro. Já as regras de preços 

de transferência visam a garantir que não haja manipulação do lucro tributável para 

fins de Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (IRPJ/CSLL). 

 

No caso do Acórdão 3302-010.803, a autoridade fiscal desconsiderou o valor da 

transação por entender que a vinculação entre o importador e o exportador teria 

influenciado o preço das mercadorias importadas. A justificativa adotada foi que o 

preço praticado pelo importador seria muito inferior ao "preço parâmetro", calculado 

segundo o preço de revenda menos lucro (PRL)3. Diante da inexistência de 

mercadorias idênticas e similares que pudessem autorizar a aplicação dos segundo 

e terceiro métodos do AVA, referido "preço parâmetro" foi utilizado pela fiscalização 

para calcular o valor aduaneiro segundo o quarto método (valor dedutivo), mediante 

a dedução de uma margem fixa de lucro de 20%. 

 

Felizmente, o Carf manteve a decisão do julgador de primeira instância e determinou 

o cancelamento do auto de infração, por unanimidade de votos. Prevaleceu o 

entendimento de que a fiscalização jamais poderia ter afastado o valor da transação 

mediante a comparação do preço praticado nas importações com o preço parâmetro 

calculado segundo o método PRL. Isso porque não houve comparação do preço 

praticado com aquele de mercadorias idênticas ou similares (porque inexistentes); 

não houve comparação do preço de revenda das  

 

                                                           
3 O método PRL é previsto na legislação de preços de transferência para definição dos preços 
parâmetros nas importações, calculado mediante a dedução de certas despesas e de uma margem 
de lucro fixa de 20%. 
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mercadorias importados e não havia provas que evidenciassem que a relação entre 

as partes teria influenciado o preço (e.g., faturas paralelas). 

 

Sobre a comparação com o preço parâmetro calculado pelo PRL, o julgador a 

considerou "totalmente equivocada", já que o "preço parâmetro" tem como origem 

as regras de preços de transferência, relacionadas à apuração do IRPJ/CSLL e não 

para fins aduaneiros (o "preço parâmetro" leva em consideração a média ponderada 

de preços no ano-calendário, enquanto a valoração aduaneira é feita por 

importação); não há autorização legislativa que autorize a vinculação do valor 

aduaneiro ao "preço parâmetro"; e o método dedutivo deve se basear nas 

informações contábeis prestadas pelo importador, não sendo autorizada a imposição 

de uma margem fixa de lucro de 20% prevista em outra legislação. 

 

Além do procedimento para desconsideração do valor da transação, ressalte-se que 

a apuração do valor aduaneiro com base nos métodos substitutivos igualmente deve 

ser feita segundo o AVA, que determina a ordem sequencial a ser observada. Não 

raro, as autoridades simplesmente alegam a impossibilidade de adoção dos métodos 

segundo a quinto do AVA para que o valor aduaneiro seja calculado segundo o sexto 

método, que admite certa flexibilidade. 

 

Felizmente, a jurisprudência é firme no sentido de que os métodos substitutivos 

devem seguir a ordem do AVA, sendo necessário justificar a impossibilidade de 

adoção do método anterior. Nesse sentido: 

"Assim como é necessário que a fiscalização apresente o devido conjunto probatório 

para afastar o valor de transação, também deve apresentar justificativas suficientes 

e comprovadas para afastar todos os seguintes métodos substitutivos de valoração 

aduaneira"4. 

Portanto, conclui-se que as autoridades devem observar estritamente os ditames do 

AVA nas fiscalizações relacionadas à valoração aduaneira, incluindo a apresentação 

de provas objetivas que justifiquem a desconsideração do valor da transação e a 

adoção dos métodos substitutivos, sob pena de cancelamento integral dos autos de 

infração. 

                                                           
4 Carf, Acórdão nº 3402-007.015. No mesmo sentido, Apelação TRF3 0027356-71.2006.4.03.6100, 
julgada 2019 
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Da relativização do papel da NESH na classificação fiscal de mercadorias5 

 

Lisandra Pacheco, Roberto Raya e Eduardo Nogueira Barbosa Leite6 

 

I – Introdução. 

 

O presente artigo possui por objetivo analisar criticamente a participação da NESH 

na classificação fiscal de mercadorias na NCM, dando ênfase ao fato de que a sua 

aplicação, além de subsidiária, deve considerar a realidade técnica atual das 

mercadorias objeto de classificação, pois há claro descompasso entre a velocidade 

de atualização da NESH e a atualização tecnológica das mercadorias. 

 

A classificação fiscal de mercadorias na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) 

está amparada, primordialmente, nas regras do Sistema Harmonizado de 

Designação e Codificação das Mercadorias (SH) introduzidas no Brasil por meio do 

Decreto 97.409/88. Referido Decreto promulgou a Convenção Internacional sobre o 

SH (Convenção SH), que é administrada pela Organização Mundial das Alfândegas 

(OMA) e visa promover o desenvolvimento do comércio internacional, assim como 

aprimorar a coleta, a comparação e a análise das estatísticas, particularmente, as do 

comércio exterior. 

 

No Brasil, a NCM é a base para a definição do tratamento tributário e administrativo 

das operações cross-border, bem como do tratamento tributário de operações com 

mercadorias no mercado interno. 

 

Nos termos do parágrafo único do artigo 94 do Regulamento Aduaneiro, aprovado 

pelo Decreto n° 6.759/2009, foi definida a metodologia de classificação fiscal de um 

produto na NCM. Segundo referida metodologia, foi estabelecido que deverão ser  

                                                           
5 Texto publicado pelo portal Comex do Brasil, disponível em https://www.comexdobrasil.com/da-
relativizacao-do-papel-da-nesh-na-classificacao-fiscal-de-mercadorias/  
6 Lisandra Pacheco – Advogada, Sócia da área tributária do Tozzini Freire Advogados e Membro da 
Comissão de Direito Aduaneiro da OAB/SP; 
Roberto Raya – Engenheiro mecânico e eletrônico, Bacharel em direito, Sócio Fundador da Raya 
Consult e Membro da Comissão de Direito Aduaneiro da OAB/SP; 
Eduardo Nogueira Barbosa Leite – Advogado, Professor de Cursos sobre Logística e Comércio 
Exterior e Membro da Comissão de Direito Aduaneiro da OAB/SP. 

https://www.comexdobrasil.com/da-relativizacao-do-papel-da-nesh-na-classificacao-fiscal-de-mercadorias/
https://www.comexdobrasil.com/da-relativizacao-do-papel-da-nesh-na-classificacao-fiscal-de-mercadorias/
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observadas as Regras Gerais para Interpretação (RGI), as Regras Gerais 

Complementares (RGC) e as Notas Complementares (NC). Tal metodologia 

encontra-se, ainda, prevista no artigo 16 do Decreto n° 7.212/2010, que aprovou o 

Regulamento do IPI. 

 

Restou também estabelecido que, caso a classificação fiscal não possa ser realizada 

diretamente com base na aplicação de citadas regras, de forma subsidiária, deverá 

o intérprete socorrer-se das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH), 

que possui exemplos, restrições e definições de mercadorias. 

 

Há que se ressaltar que o SH possui apenas 6 dígitos, sendo que, no âmbito interno, 

utilizamos a NCM de 8 dígitos, tendo em vista a determinação do Mercosul. Sendo 

assim, a utilidade da NESH limita-se a entender e interpretar até o nível da 

subposição (6 primeiros dígitos). 

 

II – Origem, alcance e aplicabilidade da NESH. 

 

A Convenção SH criou o Comitê do Sistema Harmonizado e estabeleceu que o 

Comitê se reunirá pelo menos duas vezes ao ano. Dentre as principais funções do 

Comitê destacam-se: atualizar o SH, redigir as Notas Explicativas e emitir Pareceres 

sobre Classificação Fiscal. 

 

As Notas Explicativas são atualizadas em função das reuniões do Comitê, porém, a 

mudança substancial é implementada em razão das atualizações do SH, que tem 

ocorrido a cada 5 anos. A próxima atualização do SH deverá entrar em vigor em 

2022 e as atualizações das Notas Explicativas serão publicadas na sequência, 

conforme aprovação ocorrida na 67ª reunião do Comitê do Sistema Harmonizado da 

OMA, realizada em abril de 2021. 

 

Nos termos da legislação brasileira as Notas Explicativas são internalizadas com o 

nome de NESH, a qual, embora de aplicação subsidiária, é um instrumento de 

primordial importância para que se possa entender as mercadorias acobertadas no 

escopo de cada Seção, Capítulo e Posições do SH. A título de exemplo, o item 31  
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da posição 8479, apresenta uma extensiva descrição sobre pontes de embarque de 

passageiro, que em muito contribui para a acurada classificação desta mercadoria 

na NCM. 

 

Contudo, apesar dos esforços realizados no âmbito da OMA, é inegável que algumas 

descrições da NESH são de difícil compreensão e, muitas vezes, não estão 

atualizadas em relação às inovações tecnológicas, como no caso dos relógios 

inteligentes, que desempenham diversas funções, e não estão contemplados na 

NESH, gerando dúvidas sobre a sua classificação. 

 

III – Aplicação da NESH em casos Concretos. 

 

Recentemente, temos identificado que a lavratura de Autos de Infração atinentes à 

reclassificação fiscal de mercadorias tem deixado de observar a correta metodologia 

de classificação fiscal, diante da ausência de indicação das RGI, RGC e NC que 

levaram à sua conclusão, sendo apenas e tão somente amparados nos dizeres na 

NESH. 

 

Diante dos fatos acima narrados, é evidente que, apesar de a NESH ser uma 

literatura de grande importância na merceologia, a sua aplicação deve ser dotada de 

cautelas quanto às suas limitações, às evoluções tecnológicas e ao seu caráter, 

muitas vezes, exemplificativo. Além de os seus dizeres não poderem contrariar a 

metodologia primária de classificação fiscal de produtos, que é definida pela 

aplicação das RGI, RGC e NC (art. 94 do RA e art. 16 do RIPI), as suas definições 

técnicas tampouco podem contrariar achados e conclusões alcançadas por laudos 

técnicos emitidos por especialistas em determinado setor, conforme disposto no 

artigo 30 do Decreto 70.235/1972 e no Parecer Normativo Cosit/RFB 6/2018. 

 

Assim, no momento de ser proferida uma decisão sobre Auto de Infração de 

reclassificação fiscal, em eventuais discordâncias existentes entre os textos da 

NESH e a aplicação das RGI, RGC e NC devem prevalecer estas regras. Além disso, 

a realidade técnica e factual dos produtos também deve amparar decisões 

devidamente fundamentadas, quando o caso assim o exigir, sob pena de nulidade,  
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pois há de ser considerado que inovações tecnológicas jogam a classificação fiscal 

em uma zona cinzenta, por não estarem expressamente previstas na NESH. 

 

Para exemplificar tal zona cinzenta, existiram inúmeros pleitos para classificar os 

relógios inteligentes nas posições 85.26 e 90.18, porém, as Soluções de Consulta 

do Ceclam têm aplicado, atualmente, a posição 85.17, já tendo, contudo, aplicado a 

posição 91.02, embora ainda haja muita divergência entre especialistas, sobretudo 

por conta da omissão da NESH sobre o tema e, naturalmente, por conta da variedade 

de produtos com diferentes e inovadoras funções. 

 

Diante da celeuma acima, identificamos que, em muitos dos seus julgados, o 

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) vem reconhecendo a 

necessidade de aplicação da correta metodologia de classificação fiscal, tendo, 

quando o caso demanda, e devidamente amparado por comprovações técnicas, 

interpretado os dizeres da NESH de forma a conformá-los com a realidade técnica e 

factual de determinada mercadoria e setor na qual ela se encontra inserida, como 

ocorrido no julgado em 2018 pela Câmara Superior. 

 

Tal acomodação não significa ignorar ou alterar conceitos existentes na NESH, mas 

reconhecer a sua limitação e desfasagem, sempre que a realidade dos fatos assim 

o comprovar, permitindo que prevaleça a adequada análise jurídica, conforme a 

metodologia de classificação fiscal acima indicada, pautada na definição técnica do 

produto sob análise. 
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O AFRMM – Desacertos após Constituição da República de 1988, GATT e AFC7 

 

Maria Danielle Rezende de Toledo8 

 

I – Introdução 

 

O presente artigo busca analisar o Adicional de Frente para Renovação da Marinha 

Mercante – AFRMM como um tributo questionado desde a sua instituição até os dias 

atuais, tendo em vista a ausência de comprovação de sua finalidade e resultado 

concreto de seu pagamento, especialmente quando teve a sua natureza ou ainda, 

sua classificação tributária alterada de imposto para contribuição de intervenção no 

domínio econômico. 

 

O AFRMM foi instituído em 1987 pelo Decreto Lei n. 2.404/87, em substituição à 

Taxa de Renovação da Marinha Mercante, instituída pelo Decreto-Lei n. 432/69, ou 

seja, ambos com origem em ordem constitucional anterior à Constituição da 

República de 1988 e desde então vem sendo questionado pelos contribuintes, 

mesmo depois da promulgação da Lei 10.893/04, que lhe conferiu nova roupagem, 

já sob a égide constitucional atual. 

 

A análise mais relevante quanto a constitucionalidade do referido tributo ocorreu em 

24 de maio de 1995, oportunidade em que o Supremo Tribunal Federal analisou 

questionamento do Contribuinte nos autos do RE 177.137-2/RS, tendo como norte o 

conflito do AFRMM e o ICMS, tendo em vista que ambos detinham a mesma base 

de cálculo, ensejando suposta violação ao princípio constitucional que veda a 

bitributação. 

 

 

 

 

                                                           
7 Texto originalmente publico no portal Comex do Brasil, disponível em: 
https://www.comexdobrasil.com/o-afrmm-desacertos-apos-constituicao-da-republica-de-1998-gatt-e-
afc/ 
8 Maria Danielle Rezende de Toledo é Advogada atuante no contencioso tributário e aduaneiro – 
Especialista em Gestão de Tributos pela Unicamp e Constitucional pela Faculdade de Direito do Sul 
de Minas. Membro da Comissão de Direito Tributário da OAB Campinas e Colaboradora da Comissão 
de Direito Aduaneiro da OAB São Paulo. 
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Nessa oportunidade, como a Suprema Corte conferiu constitucionalidade ao AFRMM 

transmutando a sua natureza para contribuição de intervenção no domínio 

econômico, possibilitando a sua manutenção e cobrança, ainda que com mesma 

base de cálculo inicialmente prevista para o ICMS, mas referido julgamento não foi 

suficiente a garantir a eterna legitimidade de sua cobrança, especialmente depois da 

ampliação da base de cálculo, além de conflito entre o fato gerador e a base de 

cálculo. 

 

Os novos questionamentos ainda aguardam resposta por parte do Poder Judiciário, 

enquanto o Poder Legislativo e Poder Executivo analisam a insatisfação dos 

contribuintes e a influência negativa do AFRMM para o comércio exterior e o custo 

Brasil, dando sinais de que o tributo poderá ser excluído do sistema tributário ou ao 

menos reduzido o seu impacto através da diminuição das alíquotas aplicadas na 

atualidade. 

 

O presente artigo não pretende esgotar todos os aspectos relacionados ao AFRMM, 

mas trazer aspectos mais importantes quanto a sua classificação e apontar os pontos 

de conflitos judicializados. 

 

Para tanto, abordaremos a legislação doméstica, o AFC e o GATT, além dos julgados 

sobre a matéria, derivados de questionamento direto quanto a exigência do AFRMM 

ou ainda julgamento de matérias similares que possuam pontos de intersecção com 

os questionamentos relacionados à essência da espécie tributária de CIDE, para ao 

final, reunir fundamentos para a convalidar ou refutar a exigência do indigitado 

tributo. 

 

2. Do AFRMM na Constituição da República e na Lei 

 

A Constituição Federal prevê competência para instituição de tributos, conferindo ao 

legislador ordinário a elaboração de texto, in casu, Congresso Nacional, para a 

configuração de toda estrutura para o objetivo final: a cobrança do tributo. 

 

O AFRMM dispõe de dupla exigência, pois é necessária a existência de norma de 

incidência (regra matriz de incidência tributária) e, também norma de gestão do  
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valor arrecadado, de cunho financeiro, tendo em vista a sua classificação como 

contribuição de intervenção no domínio econômico, nos termos do art. 149 da 

Constituição da República. 

 

E o comando constitucional ainda dispõe sobre a instituição da CIDE, que esta não 

incidirá sobre receita decorrente de exportação, incidirá sobre importação de 

produtos estrangeiros ou serviços (§ 2º, incisos I e II), ou seja, já delimita os tipos de 

operações econômicas em que poderá ser exigida para, na sequência, trazer ainda 

direcionamento quanto ao seu aspecto quantitativo: 

 

Art. 149. 

§ 2º 

III – poderão ter alíquotas: 

1. ad valorem, tendo por base o faturamento, a receita bruta 

ou o valor da operação e, no caso de importação, o valor 

aduaneiro; 

2. específica, tendo por base a unidade de medida adotada. 

 

Indo mais a fundo quanto a regra matriz de incidência tributária para o AFRMM temos 

o seguinte resultado: 

 

Critério Material: tomar serviço de frete marítimo ou de 

transporte fluvial e lacustre de granéis líquidos nas regiões 

Norte e Nordeste; 

Critério espacial: porto brasileiro de descarregamento 

Critério temporal: momento do descarregamento 

Critério pessoal: Sujeito ativo é a União e sujeito passivo é 

consignatário do conhecimento de embarque 

Critério quantitativo: base de cálculo é o valor da remuneração 

no transporte aquaviário e alíquotas: 25% na navegação de 

longo curso; 10% na navegação de cabotagem e 40% na 

navegação fluvial e lacustre, quando do transporte de líquidos 

nas regiões Norte e Nordeste. 
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Com essas delimitações, podemos passar aos pontos de incoerência da instituição 

e exigência da referida CIDE, especialmente a insurgência de sua incidência sobre 

as operações de comércio exterior cujas importações são realizadas pela via 

marítima. 

 

3. Conflitos da Classificação do AFRMM como CIDE 

 

Uma vez identificado o AFRMM como contribuição de intervenção no domínio 

econômico, conforme precedente do STF, torna-se necessário conferir seus 

pressupostos (i) a finalidade adequada à Constituição, qual seja, custeio de uma 

efetiva intervenção no domínio econômico a ser custeada por tal CIDE; (ii) a 

existência de um grupo ou setor econômico específico a ser afetado pela 

intervenção; (iii) motivo pertinente à finalidade, de acordo com os princípios da ordem 

econômica estabelecidos no artigo 170 da CF; (iv) entidade regulamentadora do 

setor econômico; e (v) arrecadação destinada para a finalidade para a qual a exação 

foi constituída. 

 

Por certo que para a referida análise e contraposição ao sujeito passivo e a 

destinação dos valores, faz-se indispensável análise do disposto no art. 170 e 

seguintes da Constituição da República, para demarcação quanto aos valores da 

ordem econômica para construção da constitucionalidade da exação. 

 

Com efeito, a destinação do produto arrecadado, nos termos do art. 3º da Lei 

10.093/04, está atrelada “no apoio ao desenvolvimento da marinha mercante e da 

indústria de construção e reparação naval brasileiras, e constitui fonte básica do 

FMM”, no entanto, não se verifica atividade de marinha mercante que justifique 

intervenção econômica, não há comprovação da “ação de natureza interventiva, que 

requeira recursos para o seu custeio”, pelo contrário, relatórios da ANTAQ e da 

UNCTAD relatam ausência de atividade da marinha mercante, de modo que, se não 

há atividade efetiva e relevante, não há que se falar em necessidade intervenção. 

 

Da mesma forma, não se verifica correlação entre o sujeito passivo do AFRMM e 

aqueles que integram o domínio econômico afetado pela intervenção, ou seja, não  
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apresentam interesse jurídico na intervenção no domínio econômico da marinha 

mercante. Portanto, não se vislumbra fundamento constitucional para convalidar a 

instituição e a manutenção do AFRMM. 

 

4. Conflitos do AFRMM com Tratados Internacionais 

 

Ultrapassados os confrontos do AFRMM frente à Constituição da República, 

passamos a demonstrar o confronto com os tratados internacionais, especialmente 

o GATT e AFC. 

 

Deveras, no tocante ao GATT, vislumbra-se a exigência do AFRMM sobre as 

navegações de longo curso, nitidamente relacionadas às importações marítimas, em 

descompasso com o princípio do tratamento nacional, que veda a discriminação 

entre produtos nacionais e importados. 

 

Tal confronto normativo é comprovado pelo percentual de arrecadação do AFRMM 

decorrente de navegações de longo curso, decorrentes de comércio internacional, 

notadamente em razão e isenções concedidas para as operações nacionais, 

conforme se verifica  do teor da Lei 10.833/2003, c/c Lei 9.432/1997, c/c Lei 

11.482/2007, que dispõe sobre que não há cobrança do AFRMM em operações 

internas de navegação de cabotagem, fluvial e lacustre originadas ou destinadas a 

portos localizados no Nordeste e Norte do Brasil, configurando discriminação jurídica 

(decorrente de norma proporcionando distinção no tratamento de mercadoria 

nacional e importada). 

 

É nítido o intuito protecionista do legislador pátrio, contrário à liberdade econômica e 

igualdade tributária que se comprometeu a garantir com a assinatura do GATT. 

 

No tocante ao Acordo de Facilitação do Comércio (AFC), vislumbra-se confronto com 

a exigência do AFRMM quando deixa de demonstrar a necessidade de sua cobrança 

e sua correlação com o processamento aduaneiro da mercadoria importada. Isso 

porque o AFC tem como propósito máximo a simplificação e harmonização das 

normas aduaneiras e expressiva redução dos custos operacionais, em especial para 

“(…) conferir maior transparência na relação entre  
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governos e operadores de comércio exterior, bem como reduzir impactos 

burocráticos sobre importações e exportações”. 

 

Nesse contexto, importante destacar os pontos de convergência para demonstrar 

que o AFRMM se torna questionável, considerando-se o referido acordo 

internacional: 

 

O artigo 6º disciplina a conduta do país signatário para a instituição e cobrança de 

tributos que não os vinculados à mercadoria, especialmente: (i) justificativa razoável 

para a sua cobrança; (ii) tais tributos precisam estar ao menos vinculados à serviços 

estritamente relacionados ao processamento aduaneiro dos bens. 

 

No entanto o AFRMM não apresenta real justificativa para sua cobrança e não 

guarda relação direta com a operação de importação ou com os serviços atrelados 

ao processamento aduaneiro dos bens, tornando a sua exigência questionável 

também quanto a este aspecto. 

 

Assim, em se tratando da necessidade de congruência dos tributos incidentes no 

comércio exterior e o comprometimento para com os tratados e acordos 

internacionais. 

 

 

 

5. Considerações Finais 

 

A instituição de tributos sempre guarda relação de reprovação pelos contribuintes, 

especialmente quando não se vislumbra correlação entre a sua instituição e a 

destinação da receita, quando se trata de tributos vinculados a uma contraprestação 

ou resultado, como é o caso de contribuição de intervenção no domínio econômico. 

 

Embora o precedente mais importante do Supremo Tribunal Federal sobre o AFRMM 

não tenha o analisado sob a ótica do ordenamento jurídico, já apresenta forte indício 

de que a interpretação da Constituição poderá ser amoldada para conferir 

legitimidade a exigências tributárias, ainda que diante da mudança de classificação 

da natureza tributária para garantir a continuidade de sua cobrança. 
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As atuais insurgências dos contribuintes apenas foram acolhidas quanto a base de 

cálculo, com precedentes dos Tribunais Regionais Federais da 2ª e 5ª Regiões, mas 

sem acolher integralmente as incongruências jurídicas e financeiras da referida 

contribuição. 

 

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça analisarão em breve, 

tendo em vista os aspectos infra e constitucionais que envolvem a matéria, além de 

precedentes que possam analisar questões conexas, como o julgamento do RE 

928943, em que se questiona, da mesma forma como para o AFRMM, o perfil 

constitucional e os parâmetros para o exercício da competência tributária da União 

frente à instituição de CIDE remessas ao exterior. 

 

Enquanto se aguarda análise pelo Poder Judiciário, remanesce a contribuição da 

exigência do AFRMM para o alto custo das importações e posição precária do Brasil 

no comércio exterior. 
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Impactos da ADI 4.296 em relação às liminares em mandado de segurança no 

âmbito do contencioso aduaneiro9 

 

Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto10 

 

1. Introdução 

 

Na sequência da série de textos do grupo de Mapeamento de Temas a Comissão de 

Direito Aduaneiro da OAB-SP2 sobre relevantes temas da área aduaneira e comércio 

exterior, nossa atenção volta-se para o tormentoso debate sobre o cabimento de 

liminares em mandado de segurança na seara aduaneira. 

 

Como um direito e garantia fundamental aos jurisdicionados, o Mandado de 

Segurança é medida processual que visa a proteção de pessoa física ou jurídica 

contra atos ilegais do poder público, nos termos do inciso LXIX do art. 5° da 

Constituição Federal. 

 

Assim, a demonstração do direito líquido e certo da ilegalidade do ato coator, por 

meio de prova pré-constituída, perpetrado por autoridade pública são os requisitos 

necessários para o exercício da impetração como medida aplicável à defesa de 

direitos individuais e coletivos via mandado de segurança. 

 

É nesse particular que a Constituição Federal, ao discorrer sobre as hipóteses de 

cabimento do Mandado de Segurança, não restringiu seu cabimento sobre matérias 

específicas, apenas ressalvou não afetar matéria amparada por “habeas-corpus” ou 

“habeas-data”, garantindo, pois, ampla eficácia sobre eventual ilegalidade ou abuso 

de direito emanado por autoridade coatora e, ipso facto, não cabendo ao legislador 

ordinário criar limitação ao exercício do referido remédio constitucional.  

 

                                                           
9 Artigo originalmente publicado no portal Comex do Brasil, disponível em 
https://www.comexdobrasil.com/impactos-da-adi-4-296-em-relacao-as-liminares-em-mandado-de-
seguranca-no-ambito-do-contencioso-aduaneiro/ 
10 Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto é Vice-presidente da Comissão de Direito Aduaneiro da Ordem 
dos Advogados do Brasil, Subsecção São Paulo (2019/21). Doutorando pela Universidade de 
Coimbra, Mestre em Tributação Internacional pelo Instituto Brasileiro de Direito Tributário – IBDT, Juiz 
do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo (2020-1), Advogado e Contabilista no 
Estado de São Paulo. 
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No entanto, a Lei nº 12.016/09 limitou de forma inconstitucional a amplitude máxima 

proposta pela Constituição Federal para o mandado de segurança e impôs restrições 

ao controle judicial de atos do poder público, impedindo que determinadas 

controvérsias pela via mandamental pudessem ser conhecidas em juízo. 

A Lei 12.016/09 impossibilitou, dentre outras hipóteses, o manejo de pedido de 

liminar em mandado de segurança para a “entrega de mercadorias e bens 

provenientes do exterior” e possibilitou a concessão de liminar mediante a condição 

da prestação de “caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o 

ressarcimento à pessoa jurídica”, mesmo sob pena de esvaziar o conteúdo 

mandamental e a natureza desse remédio processual para as hipóteses em 

referência: 

“Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: 

(…) 

III – que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando 

houver fundamento relevante e do ato impugnado puder 

resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, 

sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou 

depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à 

pessoa jurídica. 

(…) 

§ 2º Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a 

compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias 

e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou 

equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento 

ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer 

natureza. 

(…) 

§ 5º As vedações relacionadas com a concessão de liminares 

previstas neste artigo se estendem à tutela antecipada a que 

se referem os arts. 273 e 461 da lei 5.869, de 11 janeiro de 

1973 – CPC.” 
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Dentre os mais penalizados pela inovação jurídica em referência, há destaque aos 

players atuantes no comércio exterior brasileiro. Não são raras as ações fiscais 

relacionadas à apreensão de mercadorias importadas, dentre as múltiplas hipóteses, 

citem-se a análise de eventual indício de irregularidade referente ao recolhimento de 

tributos (subfaturamento) ou mesmo mera divergência de classificação fiscal 

debatida entre fisco e contribuinte. Outro assunto tortuoso é a imposição de 

perdimento de bens, pena máxima no Direito Aduaneiro, inclusive impondo a 

apreensão de produtos perecíveis ou mesmo com risco de danos irreparáveis ou 

difícil reparação em razão da demora na entrega dos bens e produtos importados, 

nos termos do art. 68 da MP 2.158-35/2001 e do art. 23 do DL 1.455/1976. 

 

No mesmo giro, a limitação ao uso do remédio constitucional apenas aumenta o risco 

na exigência de manter bens retidos, aguardando por longo período uma decisão 

definitiva de mérito sobre da infração aduaneira e o custoso pagamento de Tarifas 

de Armazenagem e guarda de bens retidos em Zonas Alfandegárias Primárias 

(Portos e Aeroportos), locais onde os custos são elevados e podem, inclusive, 

dependendo do tempo de retenção dos bens, inviabilizar economicamente a 

operação de importação. Ademais, é importante consignar que a apreensão 

arbitrária no contexto do comércio exterior desestimula a atividade empresarial que 

gera tributos e empregos para o País, prejudicando o pleno exercício da atividade 

comercial das empresas do ramo de importação, conforme artigo 170, parágrafo 

único. 

 

É comum o fisco reter mercadorias importadas para condicionar o recolhimento de 

diferença de tributos, sob a alegação de necessidade de retificação da declaração 

de importação ou a exigência de prestação de caução como condição para liberação 

da mercadoria importada3. Não é demais lembrar que a apreensão de mercadorias 

apenas como meio coercitivo para o pagamento de tributos é repelida pelas 

orientações do Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, nos 

termos das Súmulas 70, 323 e 547/STF11. 

                                                           
11 Em recente manifestação do Supremo Tribunal Federal sobre a possibilidade de apreensão de 
mercadorias em razão de subfaturamento baseado em ato doloso do importador, relacionado ao 
Recurso Extraordinário (RE) 1090591, com repercussão geral reconhecida (Tema 1042), entendeu-
se ser possível condicionar o desembaraço aduaneiro de bens importados ao pagamento de diferença 
fiscal arbitrada por autoridade sobre o valor da mercadoria. No caso dos autos, a retenção das 
mercadorias importadas ocorreu com base em subfaturamento com indício de fraude e condicionou 
sua liberação ao pagamento de multa e tributos complementares ou depósito de caução 
correspondente. Assim, prevaleceu a seguinte tese fixada pela corte constitucional: “É constitucional 
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No entanto, é importante notar que há decisões que, não tendo ocorrido fraude na 

importação e não sendo a mercadoria de importação proibida, não se faz necessária 

a prestação de garantia ou imediato recolhimento de tributos ou multas, cuja 

apuração deve ocorrer durante o procedimento administrativo fiscal12. Assim, a 

apreensão de mercadorias de forma ilícita é plenamente passível de enfrentamento 

judicial pela via do mandado de segurança com pedido de liminar13. 

 

Ocorre, no entanto, que, ao redigir o inciso III do art. 7º da Lei 12.016/09, o legislador 

ordinário impõe a restrição ao manejo do writ em relação à “entrega de mercadorias 

e bens provenientes do exterior” e possibilitou (diga-se, indevidamente) “a exigir do 

impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento 

à pessoa jurídica”. É evidente o entrave que o Poder Público cria em torno do 

comércio exterior, ao facultar o julgador de requerer a prestação de garantia para 

concessão da liminar e impedi-lo de liberar mercadoria importada por meio de 

decisão liminar. 

 

De uma só vez, a Lei 12.016/09 afrontou ao princípio constitucional da 

inafastabilidade da jurisdição, limitou a capacidade postulatória de pessoas sem 

capacidade de oferecimento de garantias e impôs uma restrição, sem previsão 

constitucional, do único remédio célere que o importador observava para se defender 

de atos ilegais cometidos pelas autoridades alfandegárias14. 

 

Assim, a Ordem dos Advogados do Brasil manejou Ação Direta de 

Inconstitucionalidade – ADI, sob o número 4.296, pretendendo a declaração de 

inconstitucionalidade dos dispositivos legais acima elencados e outros do mesmo 

diploma por meio do controle concentrado perante o Supremo Tribunal Federal. 

                                                           
vincular o despacho aduaneiro ao recolhimento de diferença tributária apurada mediante arbitramento 
da autoridade fiscal”. 
12 Cite-se o seguinte precedente: “Com efeito, em razão da divergência quanto à classificação fiscal, 
o importador apresentou manifestação de inconformidade e o crédito foi constituído pela lavratura de 
auto de infração (Processo n. 12466.720414/2017-17), permanecendo retidos os bens em virtude da 
paralisação do procedimento de desembaraço aduaneiro. 4. A necessidade de correção da 
classificação fiscal ensejará apenas o recolhimento das diferenças tributárias, juros e multa, não 
justificando por si só, a retenção da mercadoria, de modo a obstar o seu desembaraço.” TRF2, 4ª 
Turma Especializada, AI 0010691-85.2017.4.02.0000, Rel. Des. Fed. LUIZ ANTONIO SOARES, Julg. 
12.11.2018, Pub. 21.11.2018. 
13 Cite-se o exemplo de hipóteses em que está em questão material perecível, ou nas quais não 
existem indícios de fraude na importação ou burla à fiscalização aduaneira. 
14 CAVALCANTE. Caio Neno Silva. O julgamento da ADI 4.296 e o futuro das tutelas provisórias em 
matéria tributária. Revista Consultor Jurídico. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2021-jun-
10/cavalcante-adi-4296-futuro-tutelas-provisorias-materia-tributaria. Acesso. 15.jun.2021.  

https://www.conjur.com.br/2021-jun-10/cavalcante-adi-4296-futuro-tutelas-provisorias-materia-tributaria
https://www.conjur.com.br/2021-jun-10/cavalcante-adi-4296-futuro-tutelas-provisorias-materia-tributaria
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2. A Inconstitucional Limitação de Concessão de Liminar na Liberação de bens 

Importados 

 

O plenário do Supremo Tribunal Federal julgou, em 09/06/2021, a 

inconstitucionalidade de dispositivos da lei do mandado de segurança que veda 

concessão de medida liminar em algumas hipóteses, em especial, o inciso III do Art. 

7º acima reproduzidos. 

 

Com base nos argumentos veiculados na ADI 4.296, os ministros do Supremo 

Tribunal Federal julgaram o trecho relativo à limitação da concessão de medida 

liminar que tenha por objeto a entrega de mercadorias e bens provenientes do 

exterior como inconstitucional, conforme voto do Ministro Relator, Marco Aurélio, 

acompanhado por Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Rosa Weber, Dias Toffoli, 

Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Para o Min. Roberto Barroso, 

o dispositivo deveria ser interpretado a luz de uma cláusula implícita, “salvo se para 

evitar o perecimento de direito”. Por fim, foram vencidos os Ministros Nunes Marques 

e Luiz Fux, que julgaram constitucional o citado dispositivo. 

 

Cabe destaque para o voto do Ministro Marco Aurélio, ao referendar a 

incompatibilidade do dispositivo veiculado pelo § 2º do artigo 7º da lei 12.016/2009, 

ao limitar o Estado-juiz em prolatar decisões sobre matérias que podem ser 

revestidas de direito líquido e certo em mandado de segurança: 

“A irresignação segue direcionada ao § 2º do referido artigo 7º. 

Verifica-se, a um só tempo, a mitigação do mandado de 

segurança, afastando certos objetos, e a colocação em segundo 

plano do primado do Judiciário, da atuação do Estado-juiz. A 

este cabe examinar o pedido formulado e, ante o arcabouço 

normativo, concluir pela adequação, ou não, da tutela de 

urgência, pouco importando o sentido desta. 

O preceito dá à Fazenda Pública tratamento preferencial 

incompatível com o Estado Democrático de Direito, relegando à 

inocuidade possível direito líquido e certo a ser examinado pelo  

 

 

 



 
 
 
 
 

29 
 

 

julgador daquele que se diga prejudicado por um ato público. 

Assento a inconstitucionalidade do § 2º do artigo 7º da Lei n. 

12.016/2009”. 

 

A orientação em referência irá ajustar as inúmeras decisões desfavoráveis ao uso 

do writ apenas pela proibição de deferimento de medida liminar que implique “a 

liberação de mercadorias provenientes do exterior pelo óbice na regra contida no § 

2º do art. 7º da Lei nº 12.016, de 2009, estendida aos casos de tutela de urgência 

nas ações ordinárias por força do § 5º do mesmo artigo”15.  

 

3. Caução, Fiança ou Depósito como Condição para Liberação de bens e 

Produtos no Comércio Exterior 

 

Em relação à autorização do inciso III do artigo 7º da Lei 12.016/2009, o juiz poderá 

exigir do impetrante a prestação de “caução, fiança ou depósito, com o objetivo de 

assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Sob clara censura de 

inconstitucionalidade, o Ministro Marco Aurélio, seguido pelo Ministro Edson Fachin, 

declarou inconstitucional o dispositivo16, sendo vencido pela maioria formada pelos 

Ministros Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Luís Roberto Barroso, Rosa Weber, 

Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. 

 

Assim, o dispositivo não foi declarado inconstitucional, permitindo a exigência de 

caução, fiança ou depósito como requisito para concessão de liminares em hipóteses 

em que o juízo julgue necessário assegurar o interesse fazendário na contenda. 

                                                           
15 Cf. TRF4, AG 5014731-68.2017.4.04.0000, SEGUNDA TURMA, Relator RÔMULO PIZZOLATTI, 
juntado aos autos em 13/07/2017. V. TRF4, AG 5009350-21.2013.4.04.0000, SEGUNDA TURMA, 
Relator LUIZ CARLOS CERVI, juntado aos autos em 10/07/2013; TRF-4 – AG: 
50262382120204040000 5026238-21.2020.4.04.0000, Relator: ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA 
ÁVILA, Data de Julgamento: 22/06/2020, SEGUNDA TURMA; TRF-4 – Inteiro Teor. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO: AG 50231861720204040000 5023186-17.2020.4.04.0000 e TRF-4 – Inteiro Teor. 
AGRAVO DE INSTRUMENTO: AG 50262382120204040000 5026238-21.2020.4.04.0000. 
16 O voto do Ministro Marco Aurélio sustenta a impossibilidade de impor uma limitação ao exercício 
do direito de ação: “No tocante ao inciso III do artigo 7º do diploma em exame, surge a incongruencia. 
Submete-se o pedido ao Estado-juiz e exige-se, daque le alegadamente prejudicado em certo direito, 
que, para alcançar pronunciamento favorável, preste caução, fiança ou faça depósito. O que previsto 
não só esvazia o direito ao acesso ao judiciário como também mitiga a importância do Estado-juiz, 
condicionando o ônus indevido o alcance a decisão favorável. Possível ressarcimento deve ser 
buscado pela pessoa jurídica mediante o instrumental próprio, não cabendo estabelecer como 
condição ao exercício da ação mandamental a segurança do Juízo a ser implementada pelo autor. 
Declaro inconstitucional a expressão “sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito 
com o objetido de assegurar o ressarcimento a pessoa jurídica” contida no inciso III do artigo 7º da 
Lei 12.016/2009”. 
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Nesse particular, a jurisprudência atual que permite a liberação de mercadorias 

importadas em hipóteses de controle aduaneiro decorrente de evidência de infrações 

à lei aduaneira, como é o caso do subfaturamento, poderá ser objeto de liberação 

antes do fim do processo administrativo com supedâneo em garantia idônea, nos 

termos da Portaria MF 389/1976. É nesse sentido a jurisprudência majoritária: 

 

“TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. MANDADO DE SEGURANÇA. 

DESPACHO ADUANEIRO. INTERRUPÇÃO. 

SUBFATURAMENTO. ARBITRAMENTO. DIFERENÇAS 

TRIBUTÁRIAS E MULTA. RETENÇÃO. POSSIBILIDADE. 

TEMA 1.042 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. De acordo com 

a tese firmada pelo STF no Tema 1.042 da repercussão geral, 

não há óbice em condicionar o prosseguimento do despacho 

aduaneiro e a liberação das mercadorias importadas ao 

recolhimento das diferenças tributárias e multas decorrentes do 

arbitramento do valor da mercadoria pela autoridade aduaneira 

em caso de constatação de subfaturamento. 2. Não se trata de 

apreensão de mercadorias, mas de legítima interrupção do 

desembaraço aduaneiro enquanto não satisfeitas as condições 

previstas na legislação para a internalização de mercadorias 

estrangeiras. 3. O cenário não muda com a lavratura do auto 

de infração que constitui o crédito tributário em face da 

importadora, cabendo então a prestação de caução para 

liberação das mercadorias importadas (art. 48, § 9º da IN SRF 

nº 680/2006). 4. Recurso de apelação desprovido17. TRF-4 – 

APELAÇÃO CIVEL AC 50184861420204047108 RS 5018486-

14.2020.4.04.7108 (TRF-4). Data de publicação: 08/06/2021 

 

Como se observa, a orientação prevalente na ADI 4.296 acerca da possibilidade de 

exigência de garantia para liberação de mercadorias importadas para continuidade 

do curso do despacho aduaneiro não deve alterar a jurisprudência atual acerca da 

possibilidade de concessão de liminar condicionada à cautela do impetrante. 

                                                           
17 No mesmo sentido: TRF-4 – Apelação/Remessa Necessária APL 50090009320204047208 SC 
5009000-93.2020.4.04.7208 (TRF-4), Data de publicação: 19/05/2021 e TRF-4 – APELAÇÃO CIVEL 
AC 50182689820204047200 SC 5018268-98.2020.4.04.7200 (TRF-4), Data de publicação: 
14/04/2021. 
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É importante consignar, no entanto, que a exigência de garantia não deve afastar a 

possibilidade de concessão de liminar em casos de flagrante ilegalidade do ato 

coator, especialmente em discussão sobre a apreensão de mercadorias em 

contendas aduaneiras, sendo a condição proposta no inciso III do artigo 7º da lei 

12.016/09 um fundamento para oportunizar a liberação de mercadorias em caso de 

não ser constatada a imediata ilegalidade do ato impugnado via remédio 

constitucional. 

 

4. Conclusão 

 

Diante da orientação prolatada na ADI 4.296, é possível que o juiz autorize, em sede 

liminar, sem prejuízos aos cofres públicos — e, portanto, em obediência ao princípio 

do interesse público —, a concessão de liminar para “a liberação de mercadorias 

provenientes do exterior”, sem que o óbice na regra contida no § 2º do art. 7º da Lei 

nº 12.016, de 2009, seja o único fundamento para não concessão da tutela liminar 

em mandado de segurança. 

 

Dessa maneira, a liminar em mandado de segurança para “a entrega de mercadorias 

e bens provenientes do exterior” convalida importante remédio processual em vista 

da urgência na liberação de bens e mercadorias em poder da autoridade aduaneira 

em curso de despacho aduaneiro, sendo reduzido o risco de danos sobre os agentes 

atuantes no comercio exterior e, ainda, preservado o princípio da duração razoável 

do processo, efetividade processual e o princípio da celeridade processual. 

 

Por outro lado, o julgamento de constitucionalidade do inciso III do artigo 7º da lei 

12.016/09 na ADI 4.296 não condicionou uma cláusula aberta à exigência de 

garantias em mandados de segurança que versem sobre liberação de bens no 

âmbito do comércio exterior, impondo, na motivação jurisdicional, a demonstração  

inequívoca de prejuízo ao erário na concessão da tutela liminar em casos concretos 

submetidos à apreciação judicial. 
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Interposição Fraudulenta de Terceiros: Contornos de sua Aplicação no 

Contexto do Comércio Exterior Atual18 

Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto19 

 

1. A prova na Interposição Ilícita de Terceiros 

 

Dentre as modalidades de intervenção ilícita de terceiros no comércio exterior, a 

fiscalização aduaneira poderá constatar casos de interposição comprovada e 

interposição presumida em operações próprias, por conta e ordem ou por 

encomenda dissimuladas ou fraudulentas. 

 

Na interposição fraudulenta presumida, há a prova indireta da ocultação dolosa de 

terceiros na hipótese de o importador não comprovar a licitude da origem, 

disponibilidade e transferência dos recursos aplicados na operação fiscalizada. A 

presunção em referência é aplicada para ajustar o ônus probatório pela dificuldade 

em localizar uma empresa de fachada (“laranja”) interveniente no comércio exterior 

e impor que o fiscalizado demonstre sua capacidade econômico-financeira na 

operação sob análise, sob pena de ser decretada presuntivamente a ação em favor 

de terceiro não declarado licitamente à Receita Federal como destinatário da 

mercadoria importada. 

 

Assim, parte-se de um elemento indiciário e, considerando que a empresa sem 

capacidade operacional, financeira e econômica não fez prova de sua capacidade, 

há a configuração da interposição fraudulenta presumida no comércio exterior. 

Assim, cabe ao interessado refutar as alegações da autoridade aduaneira com 

provas de sua capacidade, por exemplo, por meio de extratos bancários, balancete 

(demonstrando patrimônio líquido adequado à operação), prova da origem por 

empréstimos e capital social constituído. 

 

                                                           
18 Artigo originalmente publicado no portal Comex do Brasil, disponível em 
https://www.comexdobrasil.com/interposicao-fraudulenta-de-terceiros-contornos-de-sua-aplicacao-
no-contexto-do-comercio-exterior-atual/ 
19 Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto é Vice-presidente da Comissão de Direito Aduaneiro da Ordem 
dos Advogados do Brasil, Subsecção São Paulo. Doutorando pela Universidade do Minho (Portugal), 
Mestre em Tributação Internacional pelo Instituto Brasileiro de Direito Tributário – IBDT, Juiz do 
Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo (2020-1), Advogado e Contabilista no Estado 
de São Paulo 
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É nesse sentido que o Conselho Administrativo de Recurso Fiscais – CARF sustenta 

que a interposição presumida independe da comprovação da intenção dos agentes 

na infração de interposição fraudulenta e pode ser aplicada sem a prova do dolo na 

operação. 

 

Por outro lado, a interposição fraudulenta comprovada demandará a prova da 

ilegitimidade do interveniente em razão da demonstração da origem, disponibilidade 

e transferência dos recursos da importação originários de forma oculta de terceiros 

(verdadeiros destinatário da operação), porquanto demonstrando a identificação do 

real interveniente ou beneficiário oculto na operação de importação, assim como a 

comprovação de que sua ocultação ocorreu mediante fraude ou simulação. É nesse 

ponto que pesa sobre os ombros da fiscalização a prova do conluio (por fraude ou 

simulação) para constatação da infração. 

 

Assim, evidencia-se que a interposição fraudulenta comprovada foge à regra geral 

de responsabilidade objetiva por infração aduaneira do parágrafo 2o do art. 94 do 

Decreto-lei 37/66. Nesse giro, a prova da fiscalização deverá repousar sobre a 

demonstração da interposição fraudulenta na importação por conta própria simulada, 

conta e ordem de terceiro e encomenda. 

 

Em relação à operação por conta própria declarada simulada pela fiscalização, é 

necessária a demonstração da verdadeira operação ser por conta própria, conta e 

ordem ou encomenda com o objetivo de acobertar o fornecedor dos recursos 

utilizados na operação de importação. Assim, é possível a comprovação da utilização 

de recursos de terceiros ocultos para declarar que a operação por conta própria foi 

simulada. 

 

Repise-se que a prova do fato fraudulento ou simulado de ocultação, ipso facto, 

quem é o real importador, se fechou o câmbio, pagou os tributos e despesas 

aduaneiras, é ônus da fiscalização aduaneira, na forma indicada no acórdão 

3201003.646 da 2ª Câmara da 1ª Turma Ordinária do Conselho Administrativo de 

Recursos Fiscais. Assim, a infração em referência é punida com perdimento de bens, 

mas, em face do importador, este não responde diretamente pela multa de 10% por 

não ser considerado cedente do nome, mas adquirente da mercadoria em referência. 
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Quanto à interposição fraudulenta com recursos de terceiros na importação por conta 

e ordem e encomenda simuladas, destaquem-se as operações que se valem de 

empresas interpostas para acobertar o real adquirente da mercadoria. Cite-se o 

exemplo da Operação Dilúvio proposta pela Polícia Federal, em que há prova de que 

a operação por conta e ordem foi simulada com o objetivo de acobertar o destinatário 

da mercadoria e quem era a real operação de importação realizada (importação por 

encomenda). 

 

É importante notar que o suposto adquirente e intermediário não apresentava 

capacidade operacional e econômico-financeira para realizar as operações de 

importação declaradas por conta e ordem, sendo o cedente do nome alvo da multa 

de 10% e o intermediário e destinatário ocultos responderam por perdimento de 

bens. No caso específico, ficou demonstrado que havia a revenda no mercado 

interno a um encomendante predeterminado, com a existência de preços 

subfaturados e pagamentos via doleiros ao exterior, frustrando a arrecadação 

tributária e o controle da operação em referência. 

 

2. Excessos na Configuração da Infração 

 

No entanto, não é toda operação em que exista um descompasso entre a capacidade 

econômico-financeira que poderá conduzir a uma decretação de pena de perdimento 

e multas por interposição fraudulenta de terceiros, como relatam Gilberto C. Moreira 

Jr. e Maristela F. Miglioli: 

 

“(…) é bastante comum, por exemplo, que empresas efetuem 

importações anuais em valores muito superiores ao valor de 

seu capital social ou, ainda, que haja transferências de 

recursos para fazer frente aos pagamentos das mercadorias 

importadas. Nestes casos, aplica-se a presunção de 

interposição fraudulenta, independentemente de qualquer 

outra circunstância.” 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

36 
 

 

Por outro lado, a jurisprudência reconhece que é necessária a prova da ocultação 

que cause dano ao erário: 

 

 “O que se reprime, através da drástica pena de perdimento, é 

a fraude, o artifício malicioso para a ocultação do sujeito 

passivo, do real vendedor, comprador ou responsável pela 

operação, “inclusive a interposição fraudulenta de terceiros”. 

Entende que a infração deve ser grave em sua substância, e 

não sob o aspecto meramente formal.” (TRF4 AI 

2005.04.01.046205-1/PR) 

 

Não há falar em ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador, ou 

responsável pela operação, mediante a interposição fraudulenta de terceiros, se 

todos os sujeitos envolvidos na importação estão perfeitamente identificados e não 

há qualquer dúvida quanto à realidade da operação mercantil (TRF4: 

2006.72.08.001293-8/SC, Des. Antonio Albino. R. Oliveira) 

 

Desde a introdução da figura da interposição fraudulenta no comércio exterior, é 

importante notar que as operações aduaneiras estão mais complexas e contam com 

fatores que alteraram a realidade existente nos pressupostos normativos 

considerados na reforma legal de 2002, especialmente pelos múltiplos recursos 

tecnológicos e relações multilaterais entre as empresas no globo. É nesse contexto 

que a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 

estimou que mais de 70% das operações internacionais de importação e de 

exportação envolvam partes relacionadas, sendo relevante na identificação do real 

importador e na correspondente precificação das mercadorias. 

 

Não é inusitado que operações entre partes ligadas por vínculo societário ou grupo 

econômico realizem operações e antecipem recursos entre si ou mesmo 

dependeram de uma estrutura comercial com relação de dependência financeira 

entre as empresas ligadas no exterior e no Brasil. Por outro lado, a multiplicidade de 

fatores que permeiam a intermediação entre empresas nacionais e estrangeiras no 

complexo mundo globalizado pode ser fator relevante para entender que uma 

empresa interveniente no comércio exterior não é tangente à norma aduaneira e não  
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pretenda realizar atos que configuram a presunção de interposição fraudulenta, na 

forma indicada na introdução acima. 

 

Não é demais repetir que a demonstração do dolo e simulação são elementos 

nucleares da interposição fraudulenta e supedâneos lógicos para se impor a pena 

máxima na seara aduaneira (perdimento aos bens) e respectiva cominação em 

multas relacionadas ao respectivo regramento aduaneiro. 

 

Não se pretende aqui defender ilicitudes, mas endereçar a aplicação normativa 

presente há duas décadas em um cenário multilateral e conectado por meio de 

empresas com atividade empresarial mais complexa e interdependente. 

 

Os excessos devem ser medidos e afastados. É o exemplo de ação de perdas e 

danos por lucros cessantes proposta contra a União em relação ao perdimento de 

bens de empresa varejista que adquiriu peças de roupas por quilo, sendo sustentada 

a suposta aquisição ilícita pela autoridade fiscal (Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região, Apelação Cível nº 5005352-59.2011.404.7002/PR, relator Joel Ilan 

Paciornik, sessão 31/07/2014). 

 

Assim, acusações que refogem à razoabilidade devem ser afastadas pelo judiciário, 

impondo-se a análise casuística das circunstâncias afetas à aplicação a penalidade 

neste contexto complexo de comércio internacional na nova economia. 

 

3. Conclusão 

 

É importante repensar a interposição fraudulenta no contexto do comércio 

multilateral moderno, sendo imperativo analisar a sua modalidade comprovada pela 

relevância do elemento subjetivo da operação fiscalizada, sendo relevante a 

demonstração da fraude ou simulação como elemento condutor para justificar a 

aplicação das severas penas afetas à sua tipificação. 

 

A evolução sobre as considerações relacionadas à interposição devem ser 

sopesadas pela casuística indicada no exame dos documentos apresentados pelas 

partes fiscalizadas, especialmente ao se verificar que existam argumentos 

justificadores para que a operação tenha sido realizada por meio de interposição de  
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terceiros e a mera evidência de incorreção na escolha da modalidade de intervenção 

no comércio exterior ou mácula na formalização da respectiva contratação, sendo 

imperioso notar que não sejam os únicos elementos decisivos para caracterização 

da infração de interposição fraudulenta. 
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O Controle de Preços em Importações Sujeitas a Licenciamento20 

 

Laura Ivasco Dias e Juliana Perpétuo21 

 

Regra geral, as importações para o território nacional não ensejam licenciamento, 

que pode ser considerado uma autorização, por parte dos órgãos anuentes, 

bastando para iniciar o despacho de importação que seja registrada a respectiva DI, 

quando da chegada da mercadoria ou produto. 

 

No entanto, alguns itens, em razão de sua natureza ou tipo de operação exigem essa 

autorização, que pode ser outorgada de maneira automática ou não, nos termos dos 

arts. 12, 13, 14 e 15 da Portaria SECEX 23/2011. 

 

Para verificar o correto tratamento a ser adotado na importação e via de 

consequência, saber se o bem está sujeito a licenciamento automático ou não 

automático, o interveniente deverá acessar a área Tratamento Administrativo no 

SISCOMEX, onde confirmada a necessidade, poderá consultar os órgãos aos quais 

deverá submeter o pleito. 

 

E uma análise do art. 21 da referida Portaria, cumulado com o inciso 7 5 do art. 1º 

do Acordo Internacional sobre Licenciamento, pode-se depreender que o 

licenciamento somente não será efetivado se presentes erros relevantes, se houver 

indícios de fraude ou patente negligência. 

 

Ocorre que apesar da clareza dessa conclusão, com base no art. 30 da Portaria em 

referência são inúmeros os casos nos quais, ao argumento de incompatibilidade dos 

preços praticados com o mercado nacional, vê-se o indeferimento de licenças de 

importação por questões de valores, o que a nosso ver, constitui uma política de 

controle de preços imposto sob a forma de tratamento administrativo pelo DECEX, 

caracterizando verdadeira barreira comercial às importações, estabelecida de 

maneira arbitrária, porquanto unilateral e obscura. 

                                                           
20 Artigo originalmente publicado no portal Comex do Brasil, disponível em 
https://www.comexdobrasil.com/o-controle-de-precos-em-importacoes-sujeitas-a-licenciamento/ 
21 Laura Ivasco Dias e Juliana Perpétuo – advogadas especialistas em Direito Aduaneiro. 
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O acompanhamento autorizado ao DECEX não pode funcionar da mesma maneira 

que aquele realizado pela Receita Federal, pois ao assim proceder institui uma 

política de preços mínimos, criando uma barreira ao comércio internacional 

implementada pela via do licenciamento, o que é vedado pelo art. 3º do Acordo sobre 

Procedimento para o Licenciamento de Importações da Organização Mundial do 

Comércio. 

 

Conforme sabe-se, o Brasil como um dos países-membro fundadores da 

Organização Mundial do Comércio, integrando-a desde sua fundação, está obrigado 

a observar os seus princípios e determinações, o que inclui de maneira indissociável 

o Acordo sobre Procedimento para Licenciamento de Importações da OMC, 

internalizado em nosso ordenamento pelo Decreto nº1.355/94, sendo que o artigo 2 

em comento estabelece que o licenciamento não-automático não terá efeitos 

comerciais restritivos ou distorcivos sobre as importações adicionais àqueles 

provocados pela imposição da restrição. Os procedimentos para o licenciamento 

não-automático corresponderão, em alcance e duração, à medida que se destinam 

a implementar e não envolverão uma carga administrativa maior do que aquela 

estritamente necessária à administração da medida em questão. 

 

O acordo também é expresso na formalização de que nenhuma Parte Contratante 

instituirá ou manterá, para a importação de um produto originário do território de outra 

Parte Contratante, ou para a exportação ou venda para exportação de um produto 

destinado ao território de outra Parte Contratante, proibições ou restrições a não ser 

direitos alfandegários, impostos ou outras taxas, quer a sua aplicação seja feita por 

meio de contingentes, de licenças de importação ou exportação, quer por outro 

qualquer processo, deixando claro sua aversão ao tipo de comportamento em 

questão. 

 

O curioso é que o país tem plena ciência do quão nociva é a aplicação de tais preços 

de referência de maneira aleatória, pois um antigo estudo realizado pelo Ministério 

da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, denominado “Barreiras Externas às 

Exportações Brasileiras” admite que a imposição de preços mínimos causa grande 

impacto, definindo-se os conceitos de preço de referência, ou preço mínimo nos 

seguintes termos: 
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Preço de Referência: 

Preço usado como referência para efeitos de determinação da base de incidência da 

tarifa de importação. Em geral, o preço de referência determina um limite mínimo de 

preço para fins de valoração aduaneira. Assim, ainda que o preço declarado do 

produto seja inferior ao preço de referência, a tarifa incidirá sobre o preço de 

referência. Em alguns casos, é exigido do importador o pagamento do diferencial 

entre o preço de referência e o preço declarado. Esta é uma prática não aprovada 

pelo Acordo de Valoração da OMC. 

 

Ou seja, a Administração Pública tem plena ciência de que essa prática é nociva e 

rechaçada pela OMC e, ainda assim, continua a aplicá-la quando lhe convém, o que 

depõe fortemente contra nosso comércio exterior e a contra as políticas e medidas 

voltadas para a área, enfraquecendo até mesmo eventuais pleitos semelhantes que 

são e que ainda podem ser enfrentados pelo Brasil perante a Organização. 

 

A questão preço, em sede de  licenciamento de importações não deve, ao nosso ver, 

ser utilizada como barreira para o prosseguimento da operação, na medida em que 

no curso do despacho a importação em sua completude será detidamente analisada 

pela Receita Federal, que já exerce o mister de controlar os preços praticados, não 

havendo nenhuma razoabilidade na conduta adotada pelo DECEX. 
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Infrações e Penalidades Aduaneiras no Decreto nº 6.759/200922 

 

Iaskara Deczka Morsch e Fabrício Silveira23 

 

1. Introdução 

 

O Direito Aduaneiro é área que disciplina as relações entre a Aduana e os 

intervenientes nas operações de comércio exterior, que “se traduz no conjunto de 

todas as atividades que envolvem as importações e exportações de bens e serviços 

do Estado Brasileiro com o resto do mundo”.  

 

Embora o Direito Aduaneiro esteja correlacionado ao Direito Constitucional, 

Administrativo, Tributário, Empresarial, Civil e Penal, absorvendo inúmeros conceitos 

e princípios dessas áreas, atribui-se a ele autonomia em relação ao objeto de estudo, 

indo além do alcance dos referidos ramos especialmente no que concerne à 

movimentação transfronteiriça de pessoas, bens e veículos. 

 

Entre as normas que regulamentam as atividades de controle, fiscalização e a 

tributação aplicável ao território aduaneiro brasileiro, está o Decreto-Lei nº 37/1966 

e o Decreto nº 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro), em que estão previstas as 

condutas consideradas infrações aduaneiras, estabelecendo, consequentemente, as 

penalidades aplicáveis. 

 

Considera-se infração toda a inobservância à legislação aduaneira, revelando-se a 

penalidade a respectiva repressão a conduta por parte do Estado, sendo que a 

previsão de infrações e penalidades pelo sistema jurídico aduaneiro traduz forma de 

intervenção do Estado nas ações dos particulares, induzindo comportamentos 

especialmente para evitar condutas consideradas nocivas à política econômica-

tributária nacional. 

 

                                                           
22 Artigo originalmente publicado no portal Comex do Brasil, disponível em 
https://www.comexdobrasil.com/infracoes-e-penalidades-aduaneiras-no-decreto-no-6-759-2009/ 
23 Iaskara Deczka Morsch, é Membro da Comissão Aduaneira de Direito Aduaneiro da OAB/SP, 
Advogada especialista em Direito Aduaneiro e Comércio Exterior pela UNIVALI/SC e Direito Tributário 
Internacional pelo IBDT/SP, sócia do escritório Deczka Morsch & Souza Sociedade de Advogados. 
Fabrício da Silveira, é Membro da Comissão Aduaneira de Direito Aduaneiro da OAB/SP, Advogado 
com experiência em Comércio Exterior e Membro das Comissões de Direito Aduaneiro e Direito 
Tributário de Itajaí/SC e Santos/SP, e das Comissões Estaduais de Direito Aduaneiro de SC. 
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As espécies de penalidades aduaneiras são as sanções administrativas, multas e o 

perdimento de bens, veículos e moeda, as quais podem ser aplicadas 

cumulativamente, sem prejuízo do competente recolhimento tributário e da 

responsabilização penal. 

 

2. As Infrações Aduaneiras no Direito Brasileiro  

 

As atividades de Comércio Exterior, em razão da essencialidade para os interesses 

nacionais fazendários, são de competência legislativa exclusiva da União, cabendo 

ao Ministério da Economia, por meio da Administração Aduaneira por meio da 

Receita Federal do Brasil, as atividades de fiscalização e controle do território 

aduaneiro, possuindo o direito de precedência em relação aos demais órgãos da 

Administração Pública. 

Enquanto o controle aduaneiro se caracteriza pelo conjunto de medidas de 

monitoramento, continuo e ininterrupto, do tráfego transfronteiriço de pessoas, bens 

e veículos, incluída à aplicação das taxas alfandegárias, a fiscalização é o 

policiamento e o supervisionamento, pontual ou continuo, da regularidade e 

conformidade dessas movimentações com a legislação aduaneira. 

Vale notar a importância que tais prerrogativas de caráter extrafiscal representam 

para o país, na medida em que são responsáveis por avalizar juntamente com os 

órgãos anuentes de controle administrativo a entrada e saída de bens e pessoas que 

podem comprometer diretamente a saúde pública, o meio ambiente e a própria 

segurança nacional. 

A par disso, e a fim de garantir o cumprimento das normas que protegem o interesse 

nacional, sem comprometer o fluxo essencial com outros países, foram previstas as 

infrações aduaneiras, que ao mesmo passo que possuem caráter punitivo e 

repressor, penalizando o agente violador da norma, possuem finalidade preventiva, 

visando desincentivar e evitar o cometimento de infração na medida em que 

previamente estipulada a penalização pela ação contra legem. 

Nesse sentido, considera-se infração aduaneira toda a violação à norma aduaneira, 

tida como antijurídica, que pode ocorrer por ação ou omissão, de forma voluntária ou 

involuntária, realizada por pessoa física ou jurídica e independente da intenção do 

agente (culpa ou dolo) ou da efetividade, natureza ou extensão dos efeitos do ato, 

conforme prevê o artigo 673 do Regulamento Aduaneiro (Decreto nº 6.759/2009). 
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Art. 673. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou 

involuntária, que importe inobservância, por parte de pessoa 

física ou jurídica, de norma estabelecida ou disciplinada neste 

Decreto ou em ato administrativo de caráter normativo 

destinado a completá-lo (Decreto-Lei nº 37, de 1966, art. 94, 

caput). 

Parágrafo único.  Salvo disposição expressa em contrário, a 

responsabilidade por infração independe da intenção do agente 

ou do responsável e da efetividade, da natureza e da extensão 

dos efeitos do ato (Decreto-Lei nº 37, de 1966, art. 94, § 2º).  

 

Trata-se, portanto, de uma relação jurídica que se inicia após o descumprimento de 

uma obrigação do agente de agir ou não, com a subsequente constatação dessa 

ação pela Autoridade Aduaneira. 

Vale notar que, em que pese a natureza objetiva da responsabilidade expressamente 

prevista no parágrafo único do artigo 673 do Regulamento Aduaneiro, entende 

expressiva parcela da doutrina nacional que as garantias que balizam o direito penal 

devem ser estendidas ao direito administrativo sancionador, tais como a legalidade, 

tipicidade e especialmente a culpabilidade, esta última que afasta a responsabilidade 

objetiva, revelando-se igualmente incompatível com o disposto no artigo 3.3. do 

Acordo de Facilitação do Comércio, que estabelece que “a penalidade imposta 

dependerá dos fatos e circunstâncias do caso e serão compatíveis com o grau e 

gravidade da infração”. 

Da mesma forma, a prerrogativa excepcional que possibilita à conclusão pelo 

cometimento da infração, independente da verificação da intenção do agente, viola 

o artigo 5º XLVI, da Constituição Federal, que garante a todos à individualização da 

pena, sendo que toda violação de lei como garantia fundamental deve ser analisada 

considerando a questão subjetiva. 

E imprescindível mencionar que deve haver identidade entre o agente que violou a 

lei e aquele que será sancionado pelo Estado, não cabendo a ninguém ter contra si 

imputada infração e sofrer a penalização por ato de terceiro. 

Nesse sentido, no que concerne ao concurso de agentes e à responsabilidade 

solidária, prevê o artigo 674 do Decreto nº 6.759/2009, que respondem pela infração 

aduaneira, conjunta ou isoladamente, todo aquele que concorra para a sua prática 

ou dela se beneficie. Diferentemente do que ocorre no direito penal em que o autor,  



 
 
 
 
 

45 
 

 

o coautor e o participe respondem pela ação delitiva no limite de suas contribuições 

(art. 29, do CP), nas infrações aduaneiras todos respondem de forma igual, 

independentemente do grau de culpabilidade. 

 

E vale destacar que embora simples indícios do cometimento de infração punível 

com o perdimento por si autorizem a retenção de mercadorias, a Conversão de 

Quioto Revisada reforçou (o que, embora antes previsto, não era aplicado), que elas 

devem ser entregues ao importador antes da conclusão da fiscalização pela 

Autoridade Aduaneira, sem prejuízo da continuidade do procedimento administrativo 

instaurado. 

3.43. Norma 

 

Quando tiver sido constatada uma infração, as 

Administrações Aduaneiras deverão conceder a 

autorização de entrega das mercadorias sem esperar pela 

conclusão do procedimento administrativo ou judicial, na 

condição de que as mercadorias não sejam passíveis de 

confisco ou suscetíveis de serem apresentadas como 

prova material, numa fase posterior do processo e o 

declarante pague os direitos e demais imposições e preste 

uma garantia para assegurar o pagamento de direitos e 

imposições suplementares exigíveis, assim como o 

cumprimento de qualquer penalidade que possa vir a ser-

lhe imposta. (grifamos) 

 

Isso mediante a prestação de garantia na forma de seguro, fiança bancária ou moeda 

corrente que reverterá para os cofres públicos no caso de comprovação da infração 

pela Receita Federal do Brasil, retornado para o contribuinte se não comprovada, 

nos termos do parágrafo §4, do artigo 12, da IN RFB 1.986/2020: 

 

Art. 12. As mercadorias retidas nos termos deste Capítulo 

poderão ser desembaraçadas ou entregues antes do término 

do Procedimento de Fiscalização de Combate às Fraudes 

Aduaneiras mediante prestação de garantia. 

 



 
 
 
 
 

46 
 

 

§ 4º A garantia poderá ser prestada sob a forma de depósito 

em moeda corrente, fiança bancária ou seguro em favor da 

União. 

 

E não poderia ser diferente. Independente dos indícios de infração, em observância 

ao princípio constitucional da presunção da inocência, impassível a penalização 

previamente à efetiva comprovação da transgressão legal, devendo aquela, quando 

for aplicada por meio do devido processo legal, se coadunar à proporcionalidade e à 

razoabilidade necessária ao atendimento do fim público. 

 

3. Das penalidades 

A cada infração apurada às normas aduaneiras, nasce à Autoridade Aduaneira o 

poder-dever de aplicar a sanção correspondente. 

 

E “poder-dever” porque, enquanto ao particular é permitido fazer tudo aquilo que a 

lei não proíbe, à Administração Pública, responsável pelo controle no território 

aduaneiro, só é permitido fazer aquilo que a lei prevê, ou seja, sua atividade é 

vinculada, tal como previsto no Parágrafo Único do Art. 142 do Código Tributário 

Nacional, veja-se: 

Art. 142. […] 

 

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é 

vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade 

funcional. (grifamos) Vinculada, na acepção do Direito 

Administrativo, é toda ação prevista em lei ou dela decorrente, 

senão pelo ensinamento do mestre Hely Lopes Meirelles: 

 

Poder vinculado ou regrado é aquele que o Direito Positivo – a 

lei – confere à Administração Pública para a prática de ato de 

sua competência, determinando os elementos e requisitos 

necessários à sua formalização. 

 

nestes atos, a normal legal condiciona sua expedição aos 

dados constantes de seu texto. daí se dizer que tais atos são 

vinculados ou regrados, significando que, na sua prática, o   
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agente público fica inteiramente preso ao enunciado da lei, em 

todas as suas especificações. […] deixando de atender a 

qualquer dado expresso na lei, o ato é nulo, por 

desvinculado de seu tipo-padrão. 

 

O princípio da legalidade impõe que o agente público observe, 

fielmente, todos os requisitos expressos na lei como da 

essência do ato vinculado.  

 

O seu poder administrativo restringe-se, em tais casos, ao de 

praticar o ato, mas de o praticar com todas as minúcias 

especificadas na lei. Omitindo-as ou diversificando-as na sua 

substância, nos motivos, na finalidade, no tempo, na forma ou 

no modo indicados, o ato é inválido, e assim pode ser 

reconhecido pela própria Administração ou pelo Judiciário, se 

o requerer o interessado. (grifamos) 

 

Dos ensinamentos de José da Silva Pacheco: 

 

Na administração pública direta, indireta ou fundacional de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios (art. 37 da CF de 1988) deve-se 

obediência à lei, inclusive no exercício de poderes 

discricionários. Não podem as autoridades praticar 

arbitrariedades, violências, perseguições, favoritismos, 

benesses, vinganças ou quaisquer atos e omissões contrárias 

à finalidade, moralidade ou legalidade. 

 

O uso do poder, sendo prerrogativa da autoridade, pauta-se 

pelo que dispõe a lei ou pelos princípios que a informam. 

 

O abuso do poder consiste no seu emprego em desacordo com 

a lei, sem atender aos princípios da legalidade, da moralidade, 

da impessoalidade e da publicidade. O poder, de que se 

investe a autoridade, tem em vista o bem da instituição ou o  
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bem comum, motivo porque deve ser usado, de conformidade 

com a lei para atender aos seus fins legítimos. O abuso o 

poder, com o seu desproporcional, arbitrário, violento ou 

desviado de sua finalidade, constitui ato ilícito, quer decorra de 

excesso ou de desvio de seu objetivo.  

 

São espécies de penalidades aduaneiras as multas, que são prestações pecuniárias 

graduadas em percentuais conforme a natureza infracional; as sanções 

administrativas, que são medidas restritivas de direito aplicadas especificamente aos 

intervenientes nas operações de comércio exterior, e; o perdimento, que é a 

expropriação de bens, podendo ocorrer em relação a mercadorias, veículos e 

moeda. 

 

A penalidade de perdimento, de longe a mais grave e prejudicial ao interessado, é a 

que ao longo do tempo tem gerado mais polêmica e, embora muito tenha se discutido 

sobre a sua constitucionalidade, a jurisprudência avalizou a sua aplicabilidade. Ainda 

assim, é patente que em alguns pontos a própria Autoridade Aduaneira age 

descumprindo os preceitos legais à que está subordinada, como a inobservância do 

Artigo 4 do Decreto nº. 9.326/2018, que promulga o Acordo sobre a Facilitação do 

Comércio/OMC, estabelecendo o direito de revisão de toda a decisão aduaneira, 

sendo que até hoje o perdimento permanece sendo julgado em instância única. 

 

Cabe frisar que no direito aduaneiro as sanções são aplicadas cumulativamente em 

relação a cada infração cometida conforme determina o artigo 679 do Decreto nº 

6.759/2009, não havendo diferenciação em relação ao concurso de infrações, não 

sendo acolhida a teoria da absorção do direito penal por meio da qual a penalidade 

mais grave abarca a mais leve. 

 

Art. 679.  Apurando-se, no mesmo processo, a prática de duas 

ou mais infrações diferentes, pela mesma pessoa física ou 

jurídica, aplicam-se cumulativamente, no grau correspondente, 

quando for o caso, as penalidades a elas cominadas. 

A apuração de qualquer infração com a correspondente penalidade deve ser apurada 

por meio da lavratura de auto de infração e a instauração do competente processo 

administrativo fiscal nos termos do Decreto nº 70.235/1072. E, vale saber que, antes  
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mesmo do encerramento do processo administrativo e independente da conclusão 

Fiscal, assim que lavrado o auto de infração é realizada a representação fiscal para 

fins penais, a qual é encaminhada para a respectiva instauração de inquérito e 

investigação sobre o cometimento de crime. 

 

Importante mencionar que previamente ao início de procedimento fiscal, admite-se 

a figura da denúncia espontânea, para o fim de afastar a responsabilidade e a 

consequente aplicação de penalidade, excetuado o perdimento para o qual não é 

admitida a hipótese. 

 

Da necessidade de análise do distinguishing para a aplicabilidade do tema 

1042 com repercussão geral24 

 

Laura Ivasco Dias25 

 

Conforme é cediço, o distinguishing é um instituto primordialmente relacionado às 

decisões vinculantes que, no ordenamento pátrio são espelhados pelas súmulas 

vinculantes, processos de natureza objetiva e demais entendimentos proferidos pelo 

Supremo Tribunal Federal, a exemplo dos exarados em casos de repercussão geral 

e sua prática refere-se, justamente, a não aplicação de dado precedente vinculante 

em razão do reconhecimento de que a situação sub judice não se enquadra nos 

parâmetros de incidência do precedente em questão. 

 

A doutrina assim conceitua: 

 

Fala-se em distinguishing (ou distinguish) quando houver distinção entre o caso 

concreto (em julgamento) e o paradigma, seja porque não há coincidência entre os 

fatos fundamentais discutidos e aqueles que serviram de base à ratio decidendi (tese 

jurídica) constante no precedente, seja porque, a despeito de existir uma  

 

                                                           
24 Artigo originalmente publicado no portal Comex do Brasil, disponível em 
https://www.comexdobrasil.com/da-necessidade-de-analise-do-distinguishing-para-a-aplicabilidade-
do-tema-1042-com-repercussao-geral/ 
25 Laura Ivasco Dias –  Membro da Comissão de Direito Aduaneiro da OAB-SP. Advogada especialista 
em Direito Aduaneiro, Tributário e Processo Civil. Gestora de Comércio Exterior. Articulista e 
Congressista com participações na obra Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro – Temas 
Contemporâneos. 201. ed. São Paulo: Arraes, 2018. v. 1. 476p. e no II Congresso de Direito Marítimo, 
Portuário e Aduaneiro. 2018 na Universidade de Direito do Largo São Francisco – USP. 
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aproximação entre eles, algumas peculiaridades no caso em julgamento afasta a 

aplicação do precedente. 

O instituto está positivado no Diploma Processualista Pátrio, ao passo em que o teor 

do parágrafo primeiro do art. 489 é expresso em não considerar fundamentada a 

decisão que restringir-se  tão somente a invocar precedente, bem como deixar de 

seguir precedente suscitado pela parte, sem o apontamento acerca da existência de 

distinção ou superação em relação àquele entendimento. 

E, é em razão da imperiosidade de se observar o distinguishing que a tese 

sedimentada pela ocasião do julgamento RE 1090591 não pode significar o 

afastamento peremptório da aplicabilidade da Súmula 323 do STF nos casos em que 

se faz necessária e constitucional a liberação de mercadorias importadas sem 

prestação de garantia, ou seja, quando essa exigência advier de um contexto fático 

com contornos distintos daquele que emoldurou o leading case. 

Conforme entendimento exarado pelo Min. Marco Aurélio no julgamento dos EDs 

opostos no caso, a análise ali empreendida não abarcou a superação do enfoque 

sumular, mas sim sua inadequação às peculiaridades do caso concreto, atinente ao 

arbitramento de preços pela Autoridade Fiscal em razão de alegado subfaturamento, 

sendo que para demonstrar o descabimento da Súmula 323 às situações que tais, o 

Min. Alexandre de Moraes, por sua vez, fez uma digressão sobre o contexto no qual 

ela foi criada, cuja finalidade precípua era impedir a apreensão política de 

mercadorias que circulavam pelo território, para obrigar os contribuintes à 

recolherem tributos, enredo  totalmente distinto do caso concreto ali em análise. Ou 

seja, o motivo de afastamento da Súmula 323 foi o distinguishing pautado na 

situação fática do precedente que lhe deu origem – RE 39.933. 

O Ministro prosseguiu valendo-se do instituto, ao relatar a diferença entre o 

precedente de origem da Súmula 323 e o leading case, no qual a exigência de 

garantia para liberar as mercadorias, em valor que compreendia diferença de tributos 

e multa adveio do arbitramento realizado pelo Fisco, que considerou os preços 

declarados subfaturados, por serem inferiores ao custo das matérias-primas. 

Ou seja, a razão determinante para afastamento da Súmula 323 foi justamente a 

diferença contextual, fática, o distinguishing em relação ao caso concreto, o que, via 

de consequência, não pode ser ignorado quando sua aplicabilidade for evocada pelo 

jurisdicionado. 
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Isso porque, uma vez que o distinguishing entre o precedente da Súmula 323 e o 

leading case do Tema 1.042 serviu para afastar sua aplicação no julgamento  RE 

1090591  também deve ser considerado para afastar o entendimento do Tema 1.042 

em relação aos demais casos, quando houver diferenças fáticas e contextuais entre 

o caso que lhe deu ensejo e o caso concreto, sob pena de mudança de critério 

jurídico, o que implicaria em um abalo ainda maior na segurança jurídica, do que o 

já acarretado pela brusca mudança no entendimento à respeito da aplicabilidade da 

Súmula 323 que vinha sendo mantido pela Corte Maior. 

Em caráter exemplificativo, uma questão atrelada especificamente à proposta de 

reclassificação fiscal no curso do desembaraço aduaneiro, em face da qual seja 

oposta Manifestação de Inconformidade, não traz em seu bojo, a priori, uma 

oposição por parte do Fisco, eis que o Auto de Infração será lavrado 

automaticamente, em cujo processo administrativo será debatida a adequação ou 

não da NCM indicada. 

Nesse contexto, os interesses fiscais estão assegurados pela lavratura do Auto, 

motivo pelo qual eventual exigência de garantia para liberação das mercadorias 

demonstrar-se-ia totalmente inconstitucional, mormente porque a Súmula 323 não 

foi revogada. 

Desse modo, o entendimento firmado por ocasião da análise do Tema 1.042, em 

observância ao instituto do distinguishing, que preconiza o exame das peculiaridades 

do caso concreto, assegura que não seja feito o afastamento derradeiro do verbete, 

mas sim que sua aplicação se dê de maneira mais criteriosa, cabendo ao intérprete 

a acurada missão de demonstrar ao Juízo as singularidades da questão, para que 

este, por sua vez, entregue a prestação proporcional ao demandado. 
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Da possibilidade de nulidade de procedimentos fiscais aduaneiros com base 

em laudos de terceiro parcial 

 

Andréa Aquino26 

 

Rotineiramente importadores brasileiros estão sendo surpreendidos com a 

interrupção do despacho aduaneiro de suas Declarações de Importação em razão 

da suspeita de subfaturamento ou erro de NCM. 

 

Malgrado a autoridade fiscal, via de regra, não elencar sequer indícios concretos da 

suspeita da pratica das referidas infrações por fim, o fisco, vem arbitrando novo preço 

na mercadoria importada ou exigindo a reclassificação fiscal dos produtos, 

juntamente com cobrança de multa e diferença de tributos cabíveis, com base 

exclusivamente em laudos confeccionados por Associações sequer imparciais.  

 

Não obstante, a realidade é que o procedimento de arbitramento de preço ou 

exigência para mudança de NCM assim decorrente é nulo de pleno direito, visto que 

em nenhum método de valoração aduaneira previsto no Acordo de Valoração 

Aduaneiro - AVA GATT, é permitido ao fisco utilizar-se de tabelas de associações 

parciais para tal fim.  

 

Muito menos é permitido que se indique a NCM do produto. 

 

E a vedação não decorre exclusivamente da interpretação do Acordo de Valoração 

Aduaneira, como também da Lei n. 9.784/99 que regula o processo administrativo, 

do qual o processo administrativo fiscal/aduaneiro é espécie. Vejamos: 

 

Lei n. 9.784/99 

 

Art. 18. É impedido de atuar em processo administrativo o 

servidor ou autoridade que: 

I - tenha interesse direto ou indireto na matéria; 

 

                                                           
26 Andréa Aquino é advogada especialista em Direito Tributário. 
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Há previsão expressa na lei, vedando a atuação de terceiros que tem interesse direto 

na matéria em qualquer processo administrativo, seja ele aduaneiro ou não.   

 

Sobre a imparcialidade de Associações e nulidade dos procedimentos fiscais que se 

utilizem de tais laudos, o STJ já reconheceu a nulidade de procedimentos fiscais por 

entender que: “o laudo da ABIT não pode ser utilizado no processo administrativo 

fiscal para caracterizar preço de mercadoria, quando o importador é concorrente dos 

associados, por ferir o devido processo legal. O procedimento fiscal, assim viciado, 

é nulo”. 

 

Naquela ocasião o STJ entendeu que em razão da Associação Brasileira de Industria 

Têxtil, proteger os interesses dos fabricantes nacionais de tecidos, não poderia estar 

formulando laudo para a Receita Federal para combater as importações de tecidos, 

visto que a referida associação defende os interesses dos seus associados e é 

completamente parcial. 

 

Portanto, os laudos formulados em procedimento administrativo fiscal aduaneiro por 

terceiros parciais são passíveis de nulidade, conforme já declarado pelo Superior 

Tribunal de Justiça. 

 

Ademais, a Instrução Normativa da RFB nº 1800 de 2018, que regula a matéria, 

estabelece regras próprias para confecção de laudos no decorrer do procedimento 

fiscal, que inclui: 1) a necessidade de cobrança do perito credenciado pela Receita 

Federal do Brasil, 2) vedação a indicação da NCM e 3) vedação a indicação do Valor 

aduaneiro do produto. 

 

Segundo a regra do art. 32 da citada IN os laudos jamais podem indicar classificação 

fiscal correta do produto OU seu preço, devendo servir apenas para título de 

identificação da mercadoria e sua quantificação, sob pena de não serem aceitos. 

Assim prevê o art. 32 e 33 da referida IN. Observe: 
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CAPÍTULO VIII 

DA EMISSÃO DE LAUDOS 

Art. 32. Os laudos periciais destinados a identificar e a 

quantificar mercadoria importada ou a exportar deverão conter, 

de forma expressa, conforme o caso: 

I - a explicitação e a fundamentação técnica das verificações, 

testes, ensaios ou análises laboratoriais empregados na 

identificação da mercadoria; 

II - a exposição dos métodos e dos cálculos utilizados para 

fundamentar as conclusões do laudo referente à quantificação 

de mercadoria a granel; e 

III - a indicação das fontes, referências bibliográficas e normas 

nacionais e internacionais empregadas na elaboração do 

laudo, e cópia daquelas que tenham relação direta com a 

mercadoria objeto de verificação, teste, ensaio ou análise 

laboratorial. 

§ 1º Os laudos não poderão conter quaisquer indicações sobre 

posições, subposições, itens ou códigos da Nomenclatura 

Comum do Mercosul (NCM). 

 

[…] 

 

Art. 33. Os laudos periciais que não atenderem aos requisitos 

previstos no art. 32 não serão aceitos se não forem sanadas as 

falhas ou omissões neles apontadas, no prazo de 2 (dois) dias 

úteis da ciência da intimação da autoridade fiscal da unidade 

local da RFB, da Superintendência Regional da RFB ou da 

Coana, conforme o caso. 

 

Ou seja, os laudos, se necessários, devem ser confeccionados por perito imparcial, 

no sentido de indicar apenas a composição do produto e seu quantitativo, para fins 

de auxiliar a autoridade fiscal a conclusão correta acerca da sua NCM e seu preço.  
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Não sendo aceitos laudos, que indiquem o preço ou NCM correta do produto, haja 

vista que a competência para apurar o preço e a NCM correta do produto importado 

é exclusiva da RFB que deve pautar-se das regras do sistema harmonizado e acordo 

de valoração aduaneira, de forma sempre motivada, no caso de indicação de nova 

NCM ou novo preço. 

 

Competência essa, para a interpretação de normas que regulam a classificação fiscal 

de mercadorias, que inclusive já foi objeto de Parecer Normativo nº 6, de 20 de 

dezembro de 2018 por parte da COSIT. Observe: 

 

Normas de Administração Tributária  

CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS. 

TRATAMENTO TRIBUTÁRIO E ADUANEIRO. 

COMPETÊNCIA DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 

DO BRASIL.  

A legislação brasileira determina o cumprimento das normas 

internacionais sobre classificação fiscal de mercadorias. Nos 

países que internalizaram em seu ordenamento jurídico a 

Convenção Internacional sobre o Sistema Harmonizado de 

Designação e de Codificação de Mercadorias, a interpretação 

das normas que regulam a classificação fiscal de mercadorias 

é de competência de autoridades tributárias e aduaneiras. No 

Brasil, tal atribuição é exercida pelos Auditores-Fiscais da RFB. 

As características técnicas (assim entendidos aspectos como, 

por exemplo, matérias constitutivas, princípio de 

funcionamento e processo de obtenção da mercadoria) 

descritas em laudos ou pareceres elaborados na forma 

prescrita nos artigos 16, inciso IV, 18, 29 e 30 do Decreto nº 

70.235, de 1972, devem ser observadas, salvo se comprovada 

sua improcedência, devendo ser desconsideradas as 

definições que fujam da competência dos profissionais 

técnicos.  
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Para fins tributários e aduaneiros, os entendimentos 

resultantes da aplicação da legislação do Sistema 

Harmonizado devem prevalecer sobre definições que tenham 

sido adotadas por órgãos públicos de outras áreas de 

competência, como, por exemplo, a proteção da saúde pública 

ou a administração da concessão de incentivos fiscais.  

Dispositivos Legais: Constituição Federal, art. 37, XVIII, e art. 

237; Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, art. 96, art. 98, art. 

108, art. 142, art. 194 e art. 196; Decreto-Lei nº 37, de 18 de 

novembro de 1966, art. 154 e art. 155; Decreto-Lei nº 1.154, de 

1º de março de 1971; Decreto nº 70.235, de 6 de março de 

1972, arts. 16 a 18 e art. 30; Decreto Legislativo nº 71, de 11 

de outubro de 1988; Decreto Legislativo nº 197, de 25 de 

setembro de 1991; Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, art. 

8º; Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, arts. 48 a 50; Lei 

nº 11.457, de 16 de março de 2007, art. 2º; Lei nº 13.105, de 

16 de março de 2015, art. 464, art. 465 e art. 470; Decreto 

nº97.409, de 22 de dezembro de 1988; Decreto nº 97.410, de 

23 de dezembro de 1988; Decreto nº 350, de 21 de novembro 

de 1991; Decreto nº 435, de 27 de janeiro de 1992; Decreto 

nº766, de 3 de março de 1993; Decreto nº 1.765, de 28 de 

dezembro de 1995; Decreto nº 2.092, de 10 de dezembro 1996; 

Decreto nº 6.759, de 5 de fevereiro de 2009, art. 813; Decreto 

nº 9.003, de 13 de março de 2017, Anexo I, art. 25, XIX; 

Instrução Normativa RFB nº 1063, de 10 de agosto de 2010; 

Instrução Normativa RFB nº 1.800, de 21 de março de 2018, e 

Instrução Normativa RFB nº 1.747, de 28 de setembro de 2017. 

E-Dossiê nº 10030.000144/0718-31 

 

Dessa forma, resta verificado que, ao contrário do que tem constatam ente ocorrido, 

para além dos Peritos não poderem ser parciais, não podem ainda formular laudos 

que indiquem o custo de produção ou NCM do produto importado, pois tal 

competência de auferir o valor aduaneiro e correção da NCM é exclusiva da RFB. 
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Ora, exatamente pela possibilidade de associações como a ABIT fornecerem 

perícias gratuitas e parciais, foi que o legislador optou por não utilizar esses laudos 

como indício ou prova de subfaturamento ou erro de NCM, pois, notadamente, há 

interesse da mesma em combater as importações dos seus concorrentes como 

forma de defesa para indústria interna. 

A própria ABIT é ciente acerca da vedação normativa do art. 32, da IN 1.800/2018, 

conforme se depreende de manifestação realizada pela Associação no processo de 

n° 0812949-93.2020.4.05.8100, que tramita na subseção judiciária do Ceará. 

Observe: 

 

Veja-se, Ex.ª, que existe uma vedação normativa expressa que 

impede a ABIT fornecer qualquer referência à classificação 

fiscal do material têxtil por ela analisado. 

E, não obstante a ABIT esteja vedada a referenciar qualquer 

aspecto sobre a classificação do produto em análise, fato é que 

o próprio Convênio celebrado igualmente não outorga essa 

possibilidade à Entidade. 

Eis que tal vedação tem sua razão jurídica, afinal cabe 

privativamente à Receita Federal proceder ao controle da 

classificação fiscal de mercadorias. É o que disciplina, a priori, 

o art. 237 da Constituição Federal. 

[...] 

Assim, em profundo respeito e interesse na solução da 

instrução processual deste feito, a ABIT compreende que não 

existe fundamentação jurídica bastante que lhe autorize 

fornecer, no âmbito deste procedimento judicial, opinião sobre 

a classificação fiscal do produto descrito na DI nº 20/1611326-

9, seja (i) porque está vedada a tal formulação, vide art. 32, § 

1º, da IN 1.800, de 2018; (ii) porque o Convênio que rege sua 

cooperação com a Receita Federal nada dispõe sobre a 

possibilidade de formulação de tal juízo; (iii) porque é de 

competência exclusiva da Receita Federal opinar sobre a 

classificação fiscal de mercadorias; e (iv) porque a 

classificação fiscal não foi objeto de consulta e análise por 

parte da ABIT quando da elaboração do Laudo nº 20/0782. 



 
 
 
 
 

58 
 

 

Por esse motivo, entende-se que o procedimento fiscal que conclui pela prática de 

infração lastreado apenas em laudo confeccionado por perito parcial que indica a 

NCM e preço do produto é nulo de pleno direito, podendo, portanto, os importadores 

que se sentirem prejudicados acionar o judiciário na busca da nulidade do referido 

procedimento fiscal. 
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