
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 2ª edição, estamos tratando de 13 diferentes questões, dentro de Jurisprudência, Legislação e 
Soluções de Consulta.

Para acessar diretamente cada um dos textos, clique:

Jurisprudência

STJ – Subfaturamento do bem na declaração de importação não gera pena de perdimento

TRF1 – Desembaraço Aduaneiro – Ilegitimidade de condicionar a liberação de mercadoria ao pagamento 
de tributo ou prestação de garantia 

TRF1 – Evasão de Divisas – necessidade de comprovação de remessa de disponibilidade cambial ao 
exterior

Legislação e Soluções de Consulta

Resolução CAMEX nº 88/2015 – Ex-tarifários – Altera para 2% (dois por cento) as alíquotas do Imposto 
de Importação sobre Bens de Informática e Telecomunicação

Resolução CAMEX nº 89/2015 – Ex-tarifários – Altera para 2% (dois por cento) as alíquotas do Imposto 
de Importação sobre Bens de Capital

Resolução CAMEX nº 90/2015 – Aplicação de antidumping para importações brasileiras de acrilato butila 
– Origem: Alemanha, África do Sul e Taipé Chinês

Resolução CAMEX nº 91/2015 – Aplicação de antidumping para importações brasileiras de magnésio 
metálico – Origem: China

Resolução CAMEX nº 97/2015 – Redução de alíquota do Imposto de Importação para carros elétricos 
movidos a células de combustíveis.

Resolução CAMEX nº 102/2015 – Redução da alíquota do Imposto de Importação para os NCMs nºs 
0303.53.00 (“sardinha congelada”) e 3909.30.20 (“MDI polimérico”)

Resolução CAMEX nº 103/2015 – Redução da alíquota do Imposto de Importação para os NCMs nºs 
3808.91.95 (“inseticidas a base de fosfeto de alumínio”) e 3907.99.99 (“ resinas copoliésteres”)
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Portarias SECEX nºs 73 e 74 de 2015 – SECEX finaliza novos procedimentos de investigação de origem 
contra empresas fabricantes de objetos de louça

Solução de Consulta COSIT nº 209/2015 – NBS – Serviço de Transporte Internacional de Carga

Solução de Consulta DISIT/SRRF09 nº 9014/2015

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

STJ – Subfaturamento do bem na declaração de importação não gera pena de perda
 
Em 08/10/2015, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o REsp nº 1.218.798/
PR, decidiu que, nos casos de subfaturamento praticado unicamente mediante falsidade ideológica, deve 
ser aplicada a multa de cem por cento sobre a diferença entre o preço declarado e o preço efetivamente 
praticado na operação de importação, afastando-se a pena de perdimento dos bens.

No caso em análise, o contribuinte realizou falsa declaração de preço. Diante disso, citando decisão do 
REsp 1.217.708/PR, o Relator, Min. Sérgio Kukina, ponderou que a pena de perdimento (mais gravosa) 
prevista no artigo 105, VI, do Decreto-Lei nº 37/66 deve ser aplicada aos casos de falsificação ou adulter-
ação de documento necessário ao embarque ou desembaraço da mercadoria, enquanto a multa prevista 
no artigo 108 do aludido diploma legal, regra geral, destina-se a punir declaração falsa de valor, natureza 
ou quantidade da mercadoria importada.

Sendo assim, com fundamento nos princípios da especialidade da norma e da razoabilidade e proporcion-
alidade entre a infração cometida e a pena aplicável, o Relator concluiu que o subfaturamento do bem na 
declaração de importação não gera pena de perdimento, mas tão somente a incidência da multa.

TRF1 – Desembaraço Aduaneiro – Ilegitimidade de condicionar a liberação de mercadoria ao pagamento 
de tributo ou prestação de garantia 

Em 22/09/2015, a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região (TRF1), ao julgar a 
Apelação e Remessa Oficial nº 0053926-61.2010.4.01.3400/DF, confirmou, à unanimidade, o entendi-
mento de ser indevida a retenção de mercadoria como forma de impor o recebimento de tributo ou exigir 
caução para sua liberação, conforme reza a Súmula n. 323 do STF .

Segundo o Relator Convocado, Juiz Federal Antônio Claudio Macedo da Silva, a Fiscalização pode inter-
romper o despacho aduaneiro via Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX) se detectar que a 
classificação fiscal está sendo utilizada com o fito de fraudar a importação ou o regime aduaneiro ao qual 
está submetida. Contudo, ponderou que tal atitude com o único intuito de assegurar o cumprimento da 
obrigação tributária é arbitrária e inadmissível.

TRF 1 – Evasão de Divisas – Necessidade de comprovação de remessa de disponibilidade cambial ao 
exterior

Em 29/09/2015, a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região (TRF1), ao julgar a 
_______________________
1Súmula 323: “é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”.
2 “Art. 22. Efetuar operação de câmbio não autorizada, com o fim de promover evasão de divisas do País:
Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, a qualquer título, promove, sem autorização legal, a saída de moeda ou divisa para 
o exterior, ou nele mantiver depósitos não declarados à repartição federal competente.”
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Apelação Criminal nº 0053371-98.2011.4.01.3500/GO, entendeu, à unanimidade, que o crime de evasão 
de divisas previsto no art. 22 da Lei 7.492/86  pressupõe a remessa de disponibilidades cambiais para o 
exterior. 
No caso em apreço, a empresa realizou exportações de mercadorias sem a comprovação do ingresso da 
moeda estrangeira no país, via contrato de câmbio com instituição autorizada, ou o retorno dos produtos 
ao território nacional.

Segundo a Relatora, Desembargadora Federal Mônica Sifuentes, a ausência dos contratos de câmbio 
aplicados em razão da conversão em moeda nacional de valores recebidos em moeda estrangeira, por 
si só, não tipifica a conduta de evadir moeda ou divisas. Tampouco gera a presunção de que a empresa 
exportadora mantém o dinheiro decorrente do pagamento pelas mercadorias em instituição financeira no 
exterior. Para haver a evasão de divisas, a Desembargadora afirmou ser necessária a comprovação de 
remessa de disponibilidade cambial ao exterior.

Legislação e Soluções de Consulta

Resolução CAMEX nº 88/2015 – Ex-tarifários – Altera para 2% (dois por cento) as alíquotas do Imposto de 
Importação sobre Bens de Informática e Telecomunicação

Em 25/09/2015, foi publicada no Diário Oficial da União a resolução acima mencionada, na qual a Câmara 
de Comércio Exterior – CAMEX altera para 2% (dois por cento) as alíquotas ad valorem do Imposto de 
Importação sobre Bens de Informática e Telecomunicação, cuja relação contém nove novos ex-tarifários, 
conforme lista anexa ao texto normativo transcrita abaixo:

NCM DESCRIÇÃO

8443.32.99 Ex 014 - Máquinas de impressão e de personalização de cartão plástico para identifi-
cação de bens e pessoas, com impressão de margem de 1,35mm (0,05”) ou margem 
a margem, com sublimição de cor e transferência térmica monocromática, cabeça de 
impressão de 300dpi, 16 milhões de cores e 16MB de memória (RAM), com velocidade 
de impressão a cor YMCKO de 45 s/cartão (80cartões/h) e 38s/cartão (95cartões/h) e 
na monocromática (k) 16s/cartão (180cartões/h) e 11s/cartão (240cartões/h), com ca-
pacidade do carregador e do receptáculo de 25 cartões para os tamanhos 0,76mm e 
40 cartões para os tamanhos 0,5mm, com software de criação de crachás e de cartões.

8443.32.99 Ex 015 - Máquinas para impressão em cápsulas rígidas de gelatina para medicamen-
tos, construídas em aço inox SS316L e SS304 eletro-polido, com capacidade de im-
primir circularmente em 360º com 4 cores no corpo, tampa ou ambas as partes da cáp-
sula, por meio de cilindros de borracha, com dispositivo de inspeção por câmera para 
análise de defeitos, capacidade de operação de 300.000 cápsulas/h, potência de 7,5kW.

8471.90.12 Ex 002 - Máquinas automáticas para leitura de código de barras em latas de leite em 
pó infantil, com altura de leitura ajustável entre 20 e 250mm, com capacidade com-
preendida entre 125 e 250latas/min, para latas com diâmetro compreendido en-
tre 99 e 127mm e altura compreendi-da entre 119,65 e 144mm, dotadas de 6 “scan-
ners” para leitura das latas em 360º, empurrador automático para rejeição de latas 
com código errado, transportadores de entrada e de saída e painel de controle.
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8473.29.90 Ex 004 - Teclados montados de terminais portáteis de pagamento eletrônico (POS), 
com teclas numéricas e/ou alfanuméricas e/ou de símbolos e com atendimento a 
requisito de tempo de vida de, no mínimo, 1 milhão de toques.

8517.70.99 Ex 011 - Blindagens metálicas para proteção mecânica e contra interferência de 
sinais eletromagnéticos ou de radiofrequência, com ou sem adesivos ou isolantes, 
próprias para terminal portátil de telefonia celular.

8541.40.16 Ex 002 - Células solares de silício monocristalino de 156 x 156mm e ±0,5mm de esp-
essura, com 3 barramentos na frente de 1,4mm de largura e ±0,1mm de espessura e 
3 barramentos no verso de 2,5mm de largura e ±0,1mm de espessura.

8543.70.99 Ex 121 - Equipamentos para rastreamento, comando e recepção de sinais de telem-
etria para estação de controle e monitoramento de satélite geoestacionário de defesa 
e comunicações estratégicas em solo, sem antena, com faixa de transmissão na 
banda Ka de 27,0 a 30,0GHz e recepção na faixa de 17,8 a 20,2GHz.

8543.70.99 Ex 122 - Aparelhos elétricos para geração de ondas eletromagnéticas que ordenam 
o fluxo de elétrons, sem variação de tensão, acoplados em paralelo aos sistemas elé-
tricos com quaisquer características alimentados em corrente alternada com tensão 
menor ou igual a 600 Volts, sem limitação de potência aparente, com a consequente 
redução de perdas nos sistemas derivadas do “efeito Joule” e otimização de corrente 
elétrica, constituídos de: cabos de cobre para acoplamento aos sistemas elétricos, 
massa composta, placas cerâmicas, barra de cobre eletrolítico e blocos isolantes, 
componentes estes lacrados em caixa metálica.

9030.40.90 Ex 026 - Equipamentos de medida e monitoramento de portadoras de comunicação 
em banda Ka e X de satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégi-
cas em solo, sem antena, para frequência de transmissão em banda Ka entre 27 e 
30GHz e recepção entre 17,8 a 20,2GHz e frequência de transmissão em banda X 
entre 7,9 a 8,4GHz e recepção entre 7,25 a 7,75GHz.

Resolução CAMEX nº 89/2015 – Ex-tarifários – Altera para 2% (dois por cento) as alíquotas do Imposto de 
Importação sobre Bens de Capital

Em 25/09/2015, foi publicada no Diário Oficial da União a resolução acima mencionada, na qual a Câmara 
de Comércio Exterior – CAMEX altera para 2% (dois por cento) as alíquotas ad valorem do Imposto de 
Importação sobre Bens de Capital, cuja lista anexa contém a relação de 152 ex-tarifários para Bens de 
Capital, sendo 145 novos e 7 renovações, conforme lista anexa ao referido texto normativo.

Resolução CAMEX nº 90/2015 – Aplicação de antidumping para importações brasileiras de acrilato de 
butila – Origem: Alemanha, África do Sul e Taipé Chinês

Em 25/09/2015, foi publicada no Diário Oficial da União a resolução acima mencionada, na qual a Câmara 
de Comércio Exterior – CAMEX se posicionou pela aplicação de medidas antidumping por um prazo de 5 
(cinco) anos para as para importações brasileiras de acrilato de butila originárias da Alemanha, África do 
Sul e Taipé Chinês.
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O acrilato de butila, classificado no código 2916.12.30 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), é 
utilizado como insumo destinado à fabricação de resinas e dispersões acrílicas para a formulação de tintas 
imobiliárias, tintas industriais, vernizes e adesivos. 

Resolução CAMEX nº 91/2015 – Aplicação de antidumping para importações brasileiras de magnésio 
metálico em forma bruta – Origem: China

Em 25/09/2015, foi publicada no Diário Oficial da União a resolução acima mencionada, na qual a Câmara 
de Comércio Exterior – CAMEX se posicionou pela aplicação de medidas antidumping por um prazo de 
5 (cinco) anos para importações brasileiras de magnésio metálico em forma bruta, originárias da China.

O magnésio metálico em formas brutas, classificado nos códigos 8104.11.00 e 8104.19.00, pode ser 
apresentado na forma de lingotes, palanquilhas (billets ou biletes), chapas ou cubos, destinados a serem 
transformados posteriormente por laminagem, estiragem, trefilagem, extrusão, forjagem e refundição, en-
tre outros procedimentos.

Resolução CAMEX nº 97/2015 – Redução de alíquota do Imposto de Importação para carros elétricos 
movidos a células de combustíveis.

Em 27/10/2015, foi publicada no Diário Oficial da União a resolução acima mencionada, na qual a Câmara 
de Comércio Exterior – CAMEX se posicionou pela redução de 35% (trinta e cinco por cento) para zero a 
alíquota do Imposto de Importação para carros elétricos movidos a células de combustíveis. A alteração foi 
feita por meio da inclusão do código 8703.90.00 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), na Lista de 
Exceções à Tarifa Externa Comum (Letec). Ainda, foram contemplados pela redução de alíquota os NCMs 
nºs 8703.22.10 e 8703.23.10.

A decisão foi tomada pela CAMEX após amplo debate sobre o tema, de modo que a medida busca inserir 
o Brasil em novas rotas tecnológicas, disponibilizando ao consumidor veículos com alta eficiência ener-
gética, baixo consumo de combustíveis e reduzida emissão de poluentes. Tais medidas estão alinhadas à 
política de fomento para novas tecnologias de propulsão e atração de novos investimentos para produção 
nacional desses veículos. 

_________________________
3  Comitê Executivo de Gestão da Camex (Gecex) também decidiu ampliar o escopo da redução tarifária atualmente vigente para 
mais algumas categorias de carros híbridos (motor de combustão que trabalha com auxílio de sistema de tração elétrica ou pneu-
mática), alterando a descrição dos destaques-tarifários dos códigos 8703.22.10 e 8703.23.10 para contemplar os veículos com 
tecnologia de recarga externa, conforme as informações abaixo: 
• NCM 8703.22.10 – Automóveis híbridos, mesmo contendo dispositivo de recarga elétrica externa, de cilindrada superior a 1.000 
cm³, mas não superior a 1.500 cm³, com capacidade de transporte de até seis pessoas, incluindo o motorista. Redução da alíquota 
do Imposto de Importação de 35% para 0%, 2%, 4%, 5% e 7%, de acordo com a descrição do destaque-tarifário, dependendo da 
eficiência energética do veículo e agregação de valor no país.
• NCM 8703.23.10 – Automóveis híbridos, mesmo contendo dispositivo de recarga elétrica externa, de cilindrada superior a 1.500 
cm³, mas não superior a 3.000 cm³, com capacidade de transporte de até seis pessoas, incluindo o motorista. Redução da alíquota 
Imposto de Importação de 35% para 0%, 2%, 4%, 5% e 7%, de acordo com a descrição do destaque-tarifário, dependendo da eficiên-

cia energética do veículo e agregação de valor no país.
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Resolução CAMEX nº 102/2015 – Redução da alíquota do Imposto de Importação para os NCMs nºs 
0303.53.00 (“sardinha congelada”) e 3909.30.20 (“MDI polimérico”)

Em 30/10/2015, foi publicada no Diário Oficial da União a resolução acima mencionada, na qual a Câmara 
de Comércio Exterior – CAMEX se posicionou pela redução temporária da alíquota do Imposto de Impor-
tação para os NCMs nºs 0303.53.00 (“sardinha congelada”) e 3909.30.20 (“MDI polimérico”).

A sardinha congelada teve a sua alíquota reduzida de 10% (dez por cento) para 2% (dois por cento), 
pelo período de seis meses. A compra com imposto reduzido é limitada a uma cota de 30 mil toneladas. 
A sardinha congelada é utilizada para fabricação de conservas de sardinha e a medida é motivada pela 
necessidade de garantir a oferta do produto durante o período de interrupção da pesca, nas épocas do 
defeso e recrutamento, em cumprimento à legislação ambiental brasileira.

O MDI polimérico teve a sua alíquota reduzida de 14% (catorze por cento) para 2% (dois por cento), com 
cota de 52.500 mil toneladas, pelo período de seis meses. Trata-se de insumo industrial que tem vasta 
aplicação na fabricação de espumas flexíveis e semirrígidas usadas para absorção de impacto em peças 
automotivas, isolamento térmico, etc.

Resolução CAMEX nº 103/2015 – Redução da alíquota do Imposto de Importação para os NCMs nºs 
3808.91.95 (“inseticidas a base de fosfeto de alumínio”) e 3907.99.99 (“resinas copoliésteres”)

Em 30/10/2015, foi publicada no Diário Oficial da União a resolução acima mencionada, na qual a Câmara 
de Comércio Exterior – CAMEX se posicionou pela redução temporária da alíquota do Imposto de Impor-
tação para os NCMs nºs 3808.91.95 (“inseticidas a base de fosfeto de alumínio”) e 3907.99.99 (“resinas 
copoliésteres”).

Os inseticidas a base de fosfeto de alumínio tiveram redução de alíquota de 14% (catorze por cento) para 
2% (dois por cento), por 12 meses, com cota de 1.250 toneladas. Este tipo de inseticida é utilizado para 
controle de pragas de produtos armazenados a granel ou ensacados, em armazéns.

As resinas copoliésteres tiveram redução de alíquotas de 14% para 2%, com cota de 3.200 toneladas, por 
12 meses. Trata-se de insumo industrial usadas na produção de chapas, cartões e crédito, embalagens, 
frascos, entre outras aplicações.

Portarias SECEX nºs 73 e 74 de 2015 – SECEX finaliza novos procedimentos de investigação de origem 
contra empresas fabricantes de objetos de louça

Em 23/10/2015, foram publicadas as Portarias SECEX nºs 73 e 74, da Secretaria de Comércio Exterior 
(SECEX), do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), que encerram procedi-
mentos de investigação de origem contra empresas fabricantes de objetos de louça.

Tais investigações, iniciadas com base em denúncia realizada em outubro de 2014 pelo setor privado, têm 
por finalidade realizar análise de risco dos pedidos de licenciamento de importação para objetos de louça 
para mesa, classificados nas posições 69.11 ou 69.12 do Sistema Harmonizado de Designação e Codifi-
cação de Mercadorias (SH), de modo a identificar as empresas que tentam exportar para o Brasil com falsa 
declaração de origem para burlar o direito antidumping aplicado pela Resolução CAMEX n°3/2014, o qual 
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varia de US$ 1,84 a US$ 5,14 por quilo.

Na Portaria nº 73/2015, a SECEX verificou que a empresa Farr Ceramics Ltd. comprovou que cumpre com 
as condições estabelecidas pela legislação para que os seus produtos sejam considerados originários de 
Bangladesh, razão pela qual foram deferidas as licenças de importação objeto de análise.

Na Portaria nº74/2015, a SECEX verificou que a empresa tailandesa Raja Porcelain Co., Ltd. não compro-
vou que possui processo de fabricação compatível com as normas de origem não preferenciais brasileiras 
(previstas na Lei no 12.546, de 2011), motivo pelo qual teve as licenças de importação indeferidas.

Solução de Consulta COSIT nº 209/2015 – NBS – Serviço de Transporte Internacional de Carga

Em 23/09/2015, foi publicada a Solução de Consulta COSIT nº 209/15, onde restou consignado o en-
tendimento das Autoridades Fiscais Federais sobre a classificação fiscal, na Nomenclatura Brasileira de 
Serviços, do serviço de transporte internacional de carga.

Segundo a COSIT, o serviço de transporte internacional aéreo de carga que não seja de natureza especial, 
nem seja de carga postal, nem de remessa expressa, e desde que a carga não seja acondicionada por 
meio de contêiner e suas espécies, deve ser classificado na NBS sob o código 1.0503.90.00, para fins de 
registro no Siscoserv.

Solução de Consulta DISIT/SRRF09 nº 9014/2015

Em 15/10/2015, a Receita Federal do Brasil publicou a Solução de Consulta DISIT/SRRF09 nº 9.014/15, 
onde consignou o entendimento de que a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (“IPI”) pre-
visto no artigo 81, inciso III, do Regulamento do IPI (“RIPI”), “estende-se aos produtos estrangeiros, na-
cionalizados e revendidos para destinatários situados naquela região, quando importados de países em 
relação aos quais, através de acordo ou convenção internacional firmados pelo Brasil, tenha-se garantido 
igualdade de tratamento para o produto importado, originário do país em questão, e o nacional. Tal ocorre, 
por exemplo, nas importações provenientes de países signatários do GATT/OMC ou que a ele tenham 
aderido (por força das disposições dos §§ 1º e 2º, deste Tratado, promulgado pela Lei nº 313/1948)”.

Prosseguindo em seu entendimento, a DISIT entendeu que o crédito de IPI pago no desembaraço adu-
aneiro registrado pelo importador deve ser estornado quando da remessa dos produtos importados à Zona 
Franca de Manaus.

Além disso, também entendeu DISIT que as isenções do IPI contemplando os produtos entrados nas 
Áreas de Livre Comércio (“ALC”) aplicam-se a produtos nacionais e nacionalizados, independentemente, 
quanto a esses últimos, do país do qual tenham sido importados e que, para fazerem jus a essas isenções, 
tais produtos devem obrigatoriamente ser destinados a empresas autorizadas a operar na respectiva ALC, 
bem como serem destinados às finalidades estabelecidas no RIPI.

Por fim, a DISIT esclareceu que o crédito de IPI pago no desembaraço aduaneiro registrado pelo importa-
dor deve ser estornado quando da remessa dos produtos importados a qualquer ALC.
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