
Prezados Leitores:

A publicação Nota Aduaneira tem por objetivo atualizar nossos clientes e demais interessados sobre os 
principais assuntos que estão sendo discutidos e decididos no âmbito do Judiciário, do Legislativo e do 
Executivo.

Nesta 3ª edição, estamos tratando de 7 diferentes questões, dentro de Jurisprudência e Legislação e 
Soluções de Consulta.

Para acessar diretamente cada um dos textos, clique:

Jurisprudência

CARF – Impossibilidade de retroatividade benigna quando não há a substituição de uma penalidade mais 
grave por uma menos grave na prática de uma mesma infração.

Legislação e Soluções de Consulta

Resolução CAMEX nº 04/2016 – Redução definitiva do Imposto de Importação de três insumos industriais

Resolução CAMEX nº 01/2016 – Redução do Imposto de Importação de oito produtos

Resolução CAMEX nº 123/2015 – Redução por 180 dias do Imposto para Importação de insumos para                   
indústria de detergente e papel

Resoluções CAMEX nºs 116/2015 e 117/2015 – Aprovação de 796 ex-tarifários para redução de custos de 
investimentos na indústria 

Portal Único do Comércio Exterior – Desburocratização e redução de custos com papel

Desde já, o escritório  Souza, Schneider, Pugliese e Sztokfisz Advogados coloca-se à disposição dos 
clientes para esclarecer quaisquer dúvidas acerca dos temas aqui relatados.

Esperamos que tenha uma boa leitura!
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Jurisprudência

CARF – Impossibilidade de retroatividade benigna quando não há a substituição de uma penalidade mais grave 
por uma menos grave na prática de uma mesma infração

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 03/12/2007
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO. RETROATIVIDADE BENIGNA. NÃO OCORRÊNCIA. Não há que se 
falar em retroatividade benigna quando não há a substituição de uma penalidade mais grave por uma menos 
grave na prática de uma mesma infração.”

Trata o julgado em questão de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional,                  
visando à reforma de acórdão proferido pela 2ª Turma Ordinária da 1ª Câmara da 3ª Seção do Conselho                        
Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”), que deu provimento parcial ao recurso do contribuinte para 
reduzir a penalidade aplicada por interposição fraudulenta no comércio exterior a 10% (dez por cento) do 
valor aduaneiro das mercadorias importadas.

Ao proceder a verificação da importação realizada, a Receita Federal do Brasil sustentou que haveria    
ocorrido a ocultação das partes que efetivamente teriam participado da operação, o que caracterizaria 
a interposição fraudulenta, dessa forma aplicando multa regulamentar ao contribuinte em 100% (cem 
por cento) do valor aduaneiro das mercadorias, conforme previsto no §3°, do art. 23, do Decreto-Lei nº 
1.455/1976.

Em sede de recurso voluntário, o contribuinte pleiteou a aplicação retroativa do art. 33 da Lei nº 11.488/2007, 
que prevê a imposição de multa de 10% do valor da operação, quando constatada a cessão de nome 
de pessoa jurídica, inclusive mediante a disponibilização de documentos próprios, para a realização de       
operações de comércio exterior de terceiros com vistas no acobertamento de seus reais intervenientes 
ou beneficiários, argumento esse acolhido pela Turma Julgadora, que reduziu o montante da penalidade 
aplicada.

Remetidos os autos à Câmara Superior de Recursos Fiscais (“CSRF”), em razão do                                                                                      
recurso da Fazenda Nacional, a Terceira Turma, por maioria de votos, entendeu que os normativos                                                                                       
confrontados tipificam condutas diversas, sendo a penalidade do art. 33 da Lei nº 11.488/2007 aplicada 
sobre a cessão indevida do nome em operação de comércio exterior, enquanto  o §3° do art. 23 do                    
Decreto-Lei nº 1.455/1976 tem o propósito de penalizar esquema que visa ocultar o verdadeiro adquirente 
de mercadorias estrangeiras.

Nesse sentido, aduziu a Turma Julgadora que a retroatividade benigna não seria aplicável, não havendo 
meios para ocorrer a substituição de uma penalidade mais grave por outra mais branda e posterior, visto 
que as penalidades divergem em matéria fática.

O Relator do acórdão consignou, ainda, que as infrações não são idênticas, podendo ser aplicadas até 
concomitantemente, caso observada a prática das duas condutas tipificadas.
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Legislação e Soluções de Consulta

Resolução CAMEX nº 04/2016 - redução definitiva do Imposto de Importação de três insumos industriais

Em 27/01/2016, foi publicada a Resolução Camex nº 4/2016 para determinar a redução permanente dos 
impostos para compra no exterior dos NCM’s n. 2833.27.10 (“Sulfato de bário”), 2920.90.22 (“Propargite”) 
e 2904.90.14 (“4-Cloro-alfa, alfa, alfa-trifluor-3, 5-dinitrotolueno”), todos insumos industriais.

O Sulfato de bário é utilizado na fabricação de tintas e teve a Tarifa Externa Comum (“TEC”) reduzida de 
10% (dez por cento) para 2% (dois por cento), enquanto o Propargite serve para formulação de acaricidas 
(substâncias que combatem ácaros que se alimentam de plantas), cujo Imposto de Importação foi alterado 
de 14% (quatorze por cento) para 2% (dois por cento). Por fim, o último item é usado para a fabricação de 
herbicidas e sofreu redução de alíquota para compra externa de (quatorze por cento) para 2% (dois por 
cento).

Resolução Camex nº 01/2016 – redução do Imposto de Importação de oito produtos

Em 11/01/2016, foi publicada a Resolução Camex nº 01/2016 para determinar a redução da alíquota do 
Imposto de Importação  referente aos NCM’s nºs 2924.19.22 (“Dimetilformamida - DMF”), 2929.10.10 
(“Diisocianato de difenilmetano – MDI”), 3909.30.20 (“MDI Polimérico”), 5504.10.00 (“Fibra de viscose”), 
7606.12.90 (“chapas e tiras de alumínio, com clad”), 2823.00.10 (“Óxido de titânio”) e 3002.10.29 (“Pep-
tídeo antitumoral RB09”).

As reduções valem por doze meses, salvo para o MDI polimético que possui prazo de vigência de seis 
meses, e serão nos seguintes parâmetros:

- 14% (quatorze por cento) para 2% (dois por cento) para dimetilformamida (DMF), diisocianato de                     
difenilmetano (MDI) e MDI polimérico;
- 12% (doze por cento) para 2% (dois por cento) para fibra de viscose e chapas, folhas e tiras de alumínio 
com clad;
- 10% (dez por cento) para 2% (dois por cento) para óxido de titânico;
- 2% (dois por cento) para 0% (zero por cento) para peptídeo antitumoral.

Resolução CAMEX nº 123/2015 – Redução por 180 dias do Imposto para Importação de insumos para              
indústria de detergente e papel

Em 31/12/2015,  foi publicada no Diário Oficial da União a resolução acima mencionada, na qual a                      
Câmara de Comércio Exterior – COMEX reduziu, de 10% (dez por cento) para 2% (dois por cento), a                
alíquota do Imposto de Importação da mercadoria “Anidro”, pelo período de 180 dias e conforme a quota 
de importação de 455.000 toneladas, em razão de desabastecimento interno. O produto é utilizado para 
na fabricação de detergentes em pó por secagem em torre spray e por dry mix.
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Resoluções Camex nºs 116/2015 e 117/2015 – aprovação de 796 ex-tarifários para redução de custos de 
investimentos na indústria

Em 18/12/2015, foram publicadas as Resoluções Camex nºs 116/2015 e 117/2015 para determinar a 
redução do Imposto de Importação para a compra no exterior de máquinas e equipamentos industriais sem 
produção no Brasil. O objetivo é incentivar investimentos globais de US$ 2,678 bilhões em setores como 
bens de capital, mineração, energia, gráfico, madeira e móveis e petroquímico.

Portal Único do Comércio Exterior – desburocratização e redução de custos com papel

A desburocratização do processo de exportação e importação começou a ganhar adesão e simpatia 
dos órgãos federais envolvidos no trâmite aduaneiro em dezembro de 2015, com a divulgação do Portal             
Único do Comércio Exterior (“Portal Siscomex”), que será oficialmente lançado em 2017, cujos objetivos                     
primordiais são eliminar a atual burocracia do papel e facilitar o fluxo comercial brasileiro com o mundo.

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (“MDIC”) estima, já para 2016, a                        
importante redução de 13 (treze) dias para 8 (oito) no processo de exportação, e de 17 (dezessete) dias 
para 10 (dez) no processo de importação em 2017. Além disso, estima a substituição de cerca de 90             
(noventa) toneladas de papel por ano e a redução de custos de aproximadamente 40% (quarenta por 
cento) dos valores necessários para fazer transações comerciais internacionais.
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