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RESUMO

Para a compreensão do sistema jurídico-tributário brasileiro, é de
fundamental importância o estudo das regras que disciplinam os tributos incidentes
sobre o comércio exterior de bens no Brasil.

Os propósitos desta disquisição são determinados: analisar cada um
dos impostos e cada uma das contribuições e das taxas brasileiros incidentes sobre a
importação ou exportação de bens – suas regras de estrutura e de competência – com
o ensejo de evidenciar, de forma sistematizada, esse plexo de normas jurídicas e suas
principais características.

Para tanto, fez-se mister o exame do sistema constitucional tributário
brasileiro e das regras constantes de acordos internacionais que disciplinam o tema
em apreço. Em seguida, discorreu-se a respeito da norma de incidência de cada um
dos tributos incidentes sobre o comércio exterior de bens, cuidando-se da extensa e
numerosa legislação pertinente.

As conclusões revelam que o regime dos tributos sobre o comércio
exterior diverge do regime tradicional de tributação, em razão de sua maleabilidade –
principalmente em decorrência de exceções a regras constitucionais –, de sua
complexidade – relacionada à produção muito intensa de atos normativos de natureza
e hierarquia variegadas – e de sua vinculação a regras derivadas de acordos
internacionais.

Palavras-chave: tributos, comércio internacional, imposto sobre importação,
imposto sobre exportação, IPI sobre a importação.
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ABSTRACT

In order to understand the Brazilian legal tax system, it is of great
importance to study the rules concerning duties and taxes levied on the international
trade of goods in Brazil.

This research specifically aims at analyzing each and every Brazilian
tax, duty and contribution related to the importation or exportation of goods – the
rules concerning their structure and competence, in order to systematically evince
this plexus of legal norms and their main characteristics.

Thus, it was necessary to examine the Brazilian constitutional tax
system, as well as the rules in international agreements disciplining our subject. Next
came the discussion of the incidence norm in each and every tax, duty and
contribution on the foreign commerce of goods in Brazil, keeping in mind its
extensive legislation.

Conclusions reveal that the tax regimen on foreign commerce diverges
from the traditional tax regimen, due to its malleability – particularly in terms of
exceptions to constitutional rules –, from its complexity – related to a very intensive
production of laws of several hierarchical kinds –, as well as from its attachment to
rules generated by international agreements.

Key-words: taxes and duties, international trade, import duty, export duty, IPI on
importation.
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INTRODUÇÃO

A escolha do tema “Tributos sobre o comércio exterior de bens” se
deu em razão de sua importância estratégica para a inteligência do sistema tributário
brasileiro, considerando, especialmente, as características de dinamicidade e
complexidade inerentes a esta seara do direito, derivadas de sua congênita relação
com o comércio internacional.
O interesse pela matéria iniciou-se em nossa atividade profissional na
Secretaria da Receita Federal do Brasil, desenvolveu-se em razão das reflexões
decorrentes tanto dos desafios práticos cotidianos quanto dos anos de estudo
devotados ao assunto no mestrado e no doutorado na Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo e na universidade de Harvard nos Estados Unidos, e se tornou
ainda mais intenso nas atividades de docência no Instituto Brasiliense de Direito
Público, na Escola de Administração Fazendária, na Universidade Católica de
Brasília e outras instituições de ensino superior.
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Outrossim, esse trabalho pode ser considerado um desenvolvimento
do tema “Regimes Aduaneiros Especiais”, que tivemos a oportunidade de apresentar
como dissertação de mestrado.
A elaboração do estudo foi em conformidade com os prismas da
matéria

que

consideramos

mais

importantes:

tratamento

constitucional,

disciplinamento com base em acordos internacionais e norma de incidência. Com
esse norte, seguimos no estudo de um dos campos do direito tributário positivo que
se revela mais rico em produção legislativa, acordos internacionais, lacunas e
contradições. É um caminho repleto de falsos e tentadores atalhos, porém desafiador
e instigante.
Os propósitos da disquisição são determinados: analisar cada um dos
impostos e cada uma das contribuições e das taxas brasileiros incidentes sobre a
importação ou exportação de bens – suas regras de estrutura e de competência – com
o objetivo de evidenciar, no sistema jurídico brasileiro, esse plexo de normas e suas
peculiaridades e, desse modo, proporcionar uma compreensão sistemática do tema.
Cabe mencionar que foi constante a preocupação de empregar linguagem objetiva e
direta, para tratar o assunto da forma mais clara, inteligível e científica possível.
Antes do exame do tema específico, fizemos, no Capítulo I, reflexões
e demos esclarecimentos concernentes à Teoria Geral do Direito, aos fundamentos e
posicionamentos teóricos, sendo estabelecidos alguns pactos semânticos e os
parâmetros que orientaram o trabalho.
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Foi necessário recorrer à semiótica, à teoria da linguagem e à lógica
jurídica. Envidamos esforços no sentido de elucidar a maneira como utilizamos esses
conceitos emprestados de outras áreas do conhecimento.
Dentre os fundamentos, cabe mencionar as definições de regra e
norma que foram adotados. Denominam-se “regra” as proposições jurídicas ainda
não ordenadas na forma de um comando completo, ao passo que “norma”
corresponde ao conjunto de regras com todos os elementos necessários a um
comando completo.
Importante também consignar as denotações das expressões “norma
de estrutura”, que se destina ao legislador e determina sua competência, e “norma de
comportamento”, que regula diretamente a conduta dos cidadãos. Ambas as
expressões são imprescindíveis à compreensão da matéria em apreço.
No Capítulo II, ocupamo-nos do sistema constitucional tributário
brasileiro – competência tributária, princípios e limites constitucionais, imunidades
tributárias –, sempre com atenção ao regramento dos tributos incidentes sobre o
comércio exterior de bens. Mister destacar o estudo sobre competência tributária e lei
complementar, também essencial ao entendimento do tema.
O Capítulo III foi dedicado à investigação da natureza jurídica dos
tributos, dos deveres instrumentais, das penalidades tributárias e dos institutos
moratórios. O escopo foi analisar os critérios que baseiam a classificação dos
tributos, para subsidiar a elaboração da norma geral e abstrata de incidência dos
tributos sobre o comércio exterior de bens. Além disso, as conclusões alcançadas
neste capítulo serviram ao estudo, constante do Capítulo V, sobre a natureza jurídica
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de institutos relacionados ao comércio exterior de bens – direitos antidumping,
direitos compensatórios e direitos de salvaguarda.
O ensejo no Capítulo IV foi apresentar a estrutura lógica da norma
tributária, com supedâneo na regra-matriz de incidência delineada pelo Professor
Paulo de Barros Carvalho. Neste capítulo, tratamos do fenômeno das isenções
tributárias cujas regras, conforme concluímos, são de comportamento e integram a
norma-matriz de incidência.
Os principais acordos internacionais concernentes aos tributos sobre o
comércio exterior de bens foram objeto de exame no Capítulo V. Cumpre anotar que
analisamos os acordos segundo o foro em que se deu sua negociação e aprovação
(Organização Mundial do Comércio, Organização Mundial das Aduanas e Mercado
Comum do Sul) e indicamos a forma de integração de suas regras ao ordenamento
jurídico brasileiro.
Nos três capítulos subseqüentes, foi estudado cada um dos tributos
incidentes sobre o comércio exterior de bens. Cumpre assinalar que discorremos
sobre as regras de competência, constantes da Constituição, do Código Tributário
Nacional e de Lei Complementar, e as regras de conduta, veiculadas principalmente
por lei ordinária, e construímos as respectivas normas de incidência, com base na
estrutura lógica abordada no Capítulo IV.
Assim, o Capítulo VI foi dedicado ao imposto sobre a importação e o
Capítulo VII, aos tributos internos, na medida em que incidem também sobre a
importação: imposto sobre operações com produtos industrializados (IPI), imposto
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sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços
de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS), contribuição
para o programa de integração social e contribuição para o financiamento da
integridade social (Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins) e contribuição de
intervenção no domínio econômico incidente sobre a importação e a comercialização
de petróleo e seus derivados, e álcool etílico (CIDE-Combustíveis). No Capítulo VII,
discorremos sobre tributos que incidem sobre a operação de importação lato sensu:
adicional ao frete para renovação da marinha mercante (AFRMM), taxa para
utilização do sistema de comércio exterior (taxa Siscomex) e taxa para utilização do
sistema eletrônico de controle de arrecadação do adicional ao frete para renovação da
marinha mercante (taxa Mercante). Além destes tributos, tratamos, nesse mesmo
capítulo, do imposto sobre a exportação.
No Capítulo IX, foram colacionadas as principais ilações alcançadas
ao longo do trabalho, por meio de uma síntese conclusiva do regime jurídico dos
tributos incidentes sobre o comércio exterior de bens e do cotejamento desse regime
com a instituição cumulativa de tributos sobre a importação.
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CAPÍTULO I

FUNDAMENTOS

1.1. Direito Positivo e Ciência do Direito Positivo
É muito comum, na doutrina, na jurisprudência e na legislação, a
mixórdia entre os conceitos de direito positivo e Ciência do Direito.1 Inúmeros
autores citam a doutrina como fonte do direito positivo2 e muitos deles criticam a
expressão “Ciência do Direito”, alegam que o Direito não é uma ciência, mas um
fenômeno humano, a arte de a sociedade auto-regular-se. Segundo essa corrente,
quem trata o Direito como ciência tenta enclaustrurá-lo, por dificuldade de

1

“Muita diferença existe entre a realidade do direito positivo e da Ciência do Direito. São dois
mundos que não se confundem, apresentando peculiaridades tais que nos levam a uma consideração
própria e exclusiva. São dois corpos de linguagem, dois discursos linguísticos, cada qual portador de
um tipo de organização lógica e de funções semânticas e pragmáticas diversas.” (CARVALHO, Paulo
de Barros. Curso de Direito Tributário. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 1)
2
“A Ciência do Direito tributário, com raríssimas exceções, apressa-se em afirmar que as ‘fontes do
direito tributário’ são as leis (em sentido amplo), os tratados e as convenções internacionais, as
‘normas complementares’ a que se refere o artigo 100 do Código Tributário Nacional, a
jurisprudência, o costume e a doutrina. Mascarados sob esse ‘sistema dos fundamentos óbvios’ a que
alude ALFREDO AUGUSTO BECKER, os doutrinadores ocultam a mais importante faceta do
assunto: o poderoso estudo da forma de produção das normas tributárias.” (MOUSSALEM, Tárek
Moysés. Fontes do Direito Tributário. São Paulo: Noeses, 2006, p. XIX)
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compreensão do fenômeno jurídico completo, cindindo o incindível. E nisto, esses
críticos têm razão!
O Direito é incindível, contudo não pode ser objeto de análise
simultânea em seus incontáveis prismas. Aquele que se dedique ao direito, bem
como a qualquer objeto de estudo, tem de se debruçar sobre alguns de seus aspectos.
Assim é na História do Direito, na Sociologia Jurídica, na Medicina do Direito, na
Economia e, como não podia deixar de ser, na Dogmática Jurídica. 3

O estudioso que não fizer o corte epistemológico, não definir exatamente
seu objeto de investigação, por mais preparado e bem intencionado que esteja, será
superficial ou, necessariamente, perder-se-á em labirintos de informações, sistemas,
lógicas, especificidades. O que seria da medicina se os médicos, sob o argumento de
que o coração não funciona de modo separado das demais partes do corpo, não o
estudassem abstraído dos outros órgãos, numa operação lógica de cindir o incindível?
Certamente jamais se chegaria ao nível de especialidade e aprofundamento necessário
para a cura de grande parte das cardiopatias.

Da mesma forma, o estudioso do Direito se dedica a uma de suas
searas,4 abstraindo, em uma operação de cindir o incindível, as outras.5 Assim, a

3

“Ao observarmos o fenômeno existencial de um determinado sistema de direito positivo, somos
imediatamente compelidos a abandonar outros prismas, para que se torne possível uma elaboração
coerente e cheia de sentido.” (CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário, 2009, p. 12)
4
“A Teoria Geral do Direito é uma parcialização metódica do conhecimento jurídico. Põe entre
parênteses temas jurídicos que complementam sua visão parcial.” (VILANOVA, Lourival.
Causalidade e Relação no Direito. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 17)
5
Eurico Marcos Diniz de Santi, com supedâneo em Lourival Vilanova, observa que “A cada ciência
corresponde um objeto formal”, teoria é um sistema de proposições orientado para um objeto com fim
cognoscitivo e que “fazer teoria é fazer ciência, é pois, constituir um sistema de proposições
descritivas orientado para um objeto-formal com fim cognoscitivo”. (SANTI, Eurico Marcos Diniz de.
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Dogmática Jurídica é a ciência que trata de uma das faces do direito, do direito
positivo.6 Não é despiciendo lembrar que essa delimitação do objeto, de nenhum modo,
implica negação ou desvalorização dos demais ramos de estudo do Direito.7
Não entendemos, cabe ressaltar, que a Dogmática Jurídica se caracterize
como única ciência do Direito; o Direito pode ser estudado, com foros de cientificidade
em outros de seus aspectos, por exemplo, histórico, sociológico, desde que o objeto
esteja definido e seja observada a lógica alética ou das ciências. Portanto, Dogmática
Jurídica significa examinar o “direito positivo” segundo a lógica alética, ou seja,
Dogmática Jurídica é “Ciência do Direito Positivo”.8
O direito positivo identifica-se, dessarte, com o conjunto de normas
integrantes do sistema jurídico9 em um dado país em determinado momento (hic et
nunc), ao passo que a Dogmática Jurídica consiste no ramo do conhecimento que se
ocupa do direito positivo, que o estuda e sistematiza. 10

Lançamento Tributário. São Paulo: Max Limonad, 1996, p. 21)
6
“A Ciência do Direito é uma das ciências sobre a realidade chamada direito. Como ciência que é,
pressupõe um objeto-formal de investigação. Ele não se oferece já delineado, pronto, ao cientista do
direito. É construído, ‘resulta do ato de por entre parênteses, mediante critérios seletivos, alguns
aspectos, ficando em evidência outros, mas todos eles, aspectos constituintes da mesma coisa’”.
(SANTI, Eurico Marcos Diniz de. Lançamento Tributário, 1996, p. 21)
7
“Importa acentuar que as diversas propostas cognoscentes do direito positivo (História do Direito,
Sociologia Jurídica, Antropologia Cultural do Direito, Dogmática Jurídica etc.) têm todas elas a
mesma dignidade científica, descabendo privilegiar uma em detrimento das demais. Mas há um ponto
que não deve ser esquecido: a cada uma das ciências jurídicas corresponde um método próprio de
investigação, com suas técnicas especiais de focalizar o objeto.” (CARVALHO, Paulo de Barros.
Curso de Direito Tributário, 2009, p. 13)
8
Vale anotar que alguns autores, para se referir à “Ciência do Direito Positivo”, utilizam a expressão
“Ciência Direito no sentido estrito”. Nesse sentido, Paulo de Barros Carvalho (Curso de Direito
Tributário, 2009, p. 13) e Tárek Moysés Moussalem (Fontes do Direito Tributário, 2006, p. 12).
9
É comum encontrar na doutrina a afirmação de que o direito positivo é o conjunto formado pelas
normas jurídicas válidas, mas, conforme conclusão constante do item 1.1, a expressão “norma jurídica
válida” representa um pleonasmo, pois, se é uma norma jurídica, pertence ao sistema jurídico e,
consequentemente, é válida neste sistema. Norma inválida juridicamente não pertence ao sistema e,
portanto, não é jurídica, pode ser norma moral, religiosa, social etc. Nesse sentido, Paulo de Barros
Carvalho (Curso de Direito Tributário, 2009, p. 82).
10
“Por isso, não é demais enfatizar que o direito positivo é o complexo de normas jurídicas válidas em
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Somente após esse corte epistemológico, artificial mas imprescindível,
torna-se possível o estudo lógico-sistemático e científico do direito positivo. Evitandose, dessa forma, a grande confusão de conceitos e formas de abordagem comuns na
doutrina jurídica que levam o estudioso a um emaranhado caótico de informações, de
conflitos conceituais que impedem o perfeito conhecimento do objeto de estudo,
justamente por este objeto ser indefinido e mutante e as regras utilizadas para desvendálo serem variáveis. 11
Visando ao exato delineamento do objeto do estudo jurídico-científico,
valemo-nos dos critérios seguintes para resumir as diferenças entre direito positivo e
Dogmática Jurídica:
a) Formalização. A linguagem natural é aquela empregada
despreocupadamente pelos cidadãos;12 quando a ela são adicionados termos de
acepção mais precisa, porém sem preocupação metodológica, configura-se a
linguagem utilizada nos manuais, nas bulas de remédios e no direito positivo:13 a

um país. À Ciência do Direito cabe descrever este enredo normativo, ordenando-o, declarando sua
hierarquia e exibindo as formas lógicas que governam o entrelaçamento das várias unidades do
sistema e oferecendo seus conteúdos de significação.” (CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de
Direito Tributário, 2009, p. 2)
11
“Os autores, de um modo geral, não se têm preocupado devidamente com as sensíveis e profundas
dissemelhanças entre as duas regiões do conhecimento jurídico, o que explica, até certo ponto, a
enorme confusão de conceitos e a dificuldade em definir qualquer daqueles setores sem utilizar
notações ou propriedades do outro. São comuns, nesse sentido, definições de ramos do Direito que
começam por referências ao conjunto de regras jurídicas e terminam com alusões a princípios e
composições que a Ciência desenvolveu a partir da análise do direito positivo.” (CARVALHO, Paulo
de Barros. Curso de Direito Tributário, 2009, p. 1-2)
12
“A linguagem natural aparece como instrumento por excelência da comunicação entre as pessoas.
Espontaneamente desenvolvida, não encontra limitações rígidas, vindo fortemente acompanhada de
outros sistemas de significação coadjuvantes, entre os quais, quando falada, a mímica.”
(CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário: linguagem e método. 3 ed. São Paulo: Noeses,
2009, p. 56)
Dessarte, a linguagem natural não se presta a discursos que requeiram rigor sistemático, pois
prescinde de compromisso com a lógica e com critérios de definição de seu objeto. Contudo, é a
linguagem de maior riqueza semântica, em função de ser com frequência constituída de elementos de
expressão corporal, facial, de variações de timbre de voz, de termos que exprimem sentimentos etc.
13
“Quanto ao direito positivo, aqui considerado na sua mais alta extensão, seja a linguagem do
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linguagem técnica.14 A Dogmática Jurídica tem de ser construída de modo
sistemático, por meio de linguagem mais depurada e formalizada, evitando-se a
ambiguidade e a vagueza,15 ou seja, deve ser utilizada a linguagem científica.16

b) Hierarquia. O direito positivo volta-se à conduta humana, não tem
por objeto, portanto, uma camada de linguagem; porém, eventualmente, o direito
positivo, sem perder sua característica de se dirigir ao comportamento humano
intersubjetivo, pode abrigar metalinguagem prescritiva.17 A Ciência do Direito

legislador das normas gerais e abstratas, seja aquela das normas individuais e concretas, ambas se
enquadram no tipo de linguagem técnica. As regras emanadas do Poder Legislativo, em razão de sua
compostura heterogênea, decorrência inevitável da representatividade política, revelam presença
menor de termos com acepção precisa e predominância incontestável do linguajar comum. Já as
normas individuais e concretas, principalmente as exaradas do Poder Judiciário, costumam revestir-se
de mais rigor, penetradas em maior intensidade por vocábulos próprios da Ciência do Direito. Isso,
contudo, não lhes tira o caráter de linguagem técnica [...]”(CARVALHO, Paulo de Barros. Direito
Tributário: linguagem e método, 2009, p. 58)
14
“Linguagem técnica é toda aquela que se assenta no discurso natural, mas aproveita em quantidade
considerável palavras e expressões de cunho determinado, pertinente ao domínio das comunicações
científicas. Não chegando a atingir uma estrutura que se possa dizer sistematizada, busca transmitir
informações imediatas acerca da funcionalidade do objeto, utilizando, para tanto, número menor ou
maior de termos científicos.” (CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário: linguagem e
método. 3 ed. São Paulo: Noeses, 2009, p. 57)
15
“Um termo é vago, em sentido lato, nos casos onde não existe uma regra definida quanto a sua
aplicação. Na prática, os critérios mediante os quais se pretende explicar o significado dos termos
gerais da linguagem natural não permitem decidir, na totalidade dos casos, os limites precisos para sua
denotação, devendo os usuários decidir pragmaticamente se incluem ou não determinadas situações,
objetos ou subclasses de termos dentro da denotação.[...] A ambigüidade, por outro lado, é um caso
particular de incerteza designativa. Podemos caracterizar a ambigüidade nos casos em que um termo
possui mais de um conjunto de propriedades designativas aplicáveis a âmbitos denotativos claramente
diferenciáveis.” (WARAT, Luiz Alberto. O Direito e sua Linguagem. Porto Alegre: Fabris, 1984. p.
77-78, grifo do autor)
16
“Linguagem científica é um discurso que se pode dizer artificial, porquanto tem origem na
linguagem comum, passando por um processo de depuração, em que se substituem as locuções
carregadas de imprecisão significativa por termos na medida do possível unívocos e suficientemente
aptos a indicar, com exatidão, os fenômenos descritos.” (CARVALHO, Paulo de Barros. Direito
Tributário: linguagem e método. 3 ed. São Paulo: Noeses, 2009, p. 59)
17
Caracterizam-se como linguagem prescritiva de sobrenível todas as normas que se refiram a outras
normas, verbi gratia, as normas primárias penais e as normas secundárias que abriguem no
antecedente menção à norma primária prescritiva. Sobre classificação das normas, sugere-se remissão
ao item 1.7.
“Metalenguaje prescriptivo. Hay normas que hablan acerca de normas. Un curioso ejemplo de esto se
observa en las rutas de la provincial de Buenos Aires. Existen allí los carteles comunes que transmiten
normas, tales como ‘velocidad máxima 80 km/h’ o ‘reduzca la velocidad’; pero cada tanto otro cartel
dice ‘atienda las indicaciones de las señales’. Este cartel expresa una metanorma, y está expresada en
un metalenguaje, en un nivel superior al de los carteles comunes, cuyas indicaciones se exorta a
cumplir.” (GUIBORG, Ricardo; GHIGLIANI, Alejandro M.; GUARINONI, Ricardo V. Introducción
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Positivo discorre, sempre, sobre outra linguagem, a do direito positivo. Logo, o direito
positivo configura-se como linguagem de primeiro nível – porque normalmente não
trata de outra linguagem – e também como linguagem-objeto da Dogmática Jurídica; ao
passo que esta é uma linguagem de sobrenível ou metalinguagem.18
c) Prescritividade.19 No direito positivo, a linguagem é prescritiva ou
operativa, prescreve comportamentos humanos, por meio dos modais deônticos
vedado, permitido e obrigatório, e impõe penalidades; a linguagem da Dogmática,
como a de qualquer ciência, é descritiva, ocupa-se em descrever e analisar seu objeto
e não tem o condão de criá-lo ou transformá-lo.20
d) Lógica e Valência. O direito positivo é regido pela lógica deôntica,
lógica do dever-ser. A norma jurídica não é estabelecida com o propósito de conferir
com a realidade, mas de alterá-la. Com frequência as regras jurídicas criam suas

al Conocimiento Científico. Buenos Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1985, p. 28)
18
“A teoria da hierarquia das linguagens é fundamental para compreendermos a tessitura de vários
discursos que têm o direito positivo por seu objeto (exclusivo ou não). A História do Direito, a
Sociologia Jurídica, a Psicologia Social do Direito, a Antropologia Jurídica, a Filosofia do Direito, a
Dogmática Jurídica (ou Ciência do Direito stricto sensu), todas elas são metalinguagem com relação
ao direito positivo, aqui tomado como linguagem-objeto. As Ciências Jurídicas falam de um sistema
normativo que se apresenta como um corpo de linguagem prescritiva, voltado para influir na conduta
social. [...] Mas o direito positivo não é, em si, metalinguagem. Suas proposições apontam para os
fatos e para as condutas intersubjetivas, entidades extralingüísticas. Sua natureza, portanto, é de
linguagem-de-objeto.” (CARVALHO, Paulo de Barros. Filosofia do Direito I (lógica jurídica), 2006,
p. 42)
19
Guiborg, Ghigliani e Guarinoni classificam as funções da linguagem em cinco espécies:
a) função descritiva ou informativa – o objetivo é tão-somente levar ao conhecimento do receptor
determinada proposição, e.g., prevalece na linguagem da história;
b) função diretiva – corresponde ao emprego da linguagem para provocar comportamentos ou
influenciar na vontade das pessoas, linguagem utilizada, por exemplo, para dar ordens de trabalho;
c) função expressiva – linguagem empregada para expressar emoções ou sentimentos;
d) função operativa – linguagem proferida com o escopo de alcançar certas finalidades per se, v.g.,
perdoar, declarar o matrimônio, cumprimentar.
e) função mista – utilização da linguagem com mais de dois dos propósitos indicados nos itens
anteriores.(Introducción al Conocimiento Científico, 1985, p. 68-71)
20
“[...] a linguagem prescritiva (dever-ser) é irredutível à linguagem descritiva (ser). As funções da
linguagem são inconfundíveis e, por isso, incomunicáveis entre si: são jogos lingüísticos diferentes,
cada qual com suas próprias regras.” (MOUSSALEM, Tárek Moysés. Fontes do Direito Tributário,
2006, p. 21)
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verdades (presunções e ficções), que podem diferir frontalmente da realidade, sem
comprometer a validade21 (especialmente nas ficções jurídicas e nas presunções
absolutas).22 A Dogmática Jurídica, por sua vez, há de ser elaborada segundo a lógica
das ciências, em que os valores são de verdade ou falsidade23 e as regras lógicas são
identidade, não-contradição e terceiro excluído.24 Desse modo, uma proposição
dogmática será, inafastavelmente, verdadeira ou falsa e uma norma, válida ou inválida.
e) Pragmática. O direito posto interfere no mundo fenomênico,
prescrevendo comportamentos sociais; a Dogmática visa apenas à descrição de seu
objeto.25 Cabe ter presente, todavia, que o direito positivo se aproxima do mundo
fenomênico, à medida que tenta regular a conduta humana intersubjetiva por meio de
comandos e da prescrição de penalidades, no caso de descumprimento desses

21

“A tese (ou conseqüência normativa) é válida, como válida é a norma em sua bimembridade
constituinte (hipótese/tese). E válida independentemente de a realidade confirmar ou verificar o
esquema tipificado na hipótese, ou de a conduta prescrita na tese ocorrer como deve ocorrer.”
(VILANOVA, Lourival. As Estruturas Lógicas e o Sistema do Direito Positivo. São Paulo: Max
Limonad, 1997, p. 104)
22
Entretanto, se uma norma se distanciar demasiado da realidade a ponto de não ser respeitada pelos
destinatários, não sua validade, mas sua eficácia é afetada.
23
“O método científico tem por fim averiguar a verdade de suas proposições descritivas. Portanto,
para que um conhecimento possa ser considerado como científico, é primordial que suas proposições
sejam passíveis de refutação, seja mediante verificação empírica, seja pela reprovação da sociedade
científica.” (SANTI, Eurico Marcos Diniz de. Lançamento Tributário, 1996, p. 23-24)
24
a) Identidade. A regra lógica da identidade estabelece que “uma coisa é uma coisa e outra coisa é
outra coisa” e “toda proposição implica a si mesma”. É uma regra básica da lógica das ciências,
segundo a qual se “p” é igual “c”, posso concluir que “c” é igual a “p”.
b) Contradição. Segundo essa regra lógica, nenhuma proposição pode ser verdadeira e falsa
simultaneamente. Por exemplo, o enunciado “a lua é redonda, mas não é redonda” é falso em razão de
apresentar uma contradição.
c) Terceiro excluído. A regra do terceiro excluído determina que toda proposição é verdadeira ou é
falsa, não existindo uma terceira opção.
(GUIBORG, Ricardo; ECHAVE, Délia Teresa; URQUIJO, Maria Eugenia. Lógica, Proposición y
Norma. 4. ed. Buenos Aires: Astrea, 1995, p. 83-85)
25
“Seja como for, a disciplina do comportamento humano, no convívio social, se estabelece em uma
fórmula linguística, e o direito positivo aparece como um plexo de proposições que se destinam a
regular a conduta das pessoas, nas relações de intersubjetividade.” (CARVALHO, Paulo de Barros.
Curso de Direito Tributário, 2009, p. 2)
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comandos; no entanto, por mais eficácia que tenha, o direito positivo não toca na
realidade, não consegue transpor a barreira do “dever-ser” para o “ser”. 26

1.1.1. Direito positivo – o objeto da Dogmática Jurídica
Corte epistemológico significa seleção dentre os infinitos temas que
podem ser objeto de conhecimento. Não é apenas a ciência que depende de delimitação,
na vida cotidiana as pessoas, ao se inter-relacionarem, de maneira semelhante, escolhem
o assunto, dentre todos os tópicos de conversação possíveis.
Dessa forma, se alguém pretende, v.g., descrever a um amigo um evento
no trabalho, não pode contar toda sua vida, infância, adolescência, estudo, casamento,
empregos por que passou, dificuldades para alcançar o posto atual etc., pois submergiria
em tantos fatos e detalhes sem alcançar o intento. Assim, faz-se necessário o corte,
“Ontem à tarde, um grupo de homens armados invadiu o escritório em que trabalho,
agrediu dois clientes e levou cem mil reais”. No exemplo, a expressão “Ontem à tarde”
serve para delimitar o objeto, pois a pessoa abstraiu todos os fatos anteriores e
posteriores, selecionando apenas o da tarde de ontem.
Destarte, se o relato coloquial de um evento requer o corte
epistemológico, um estudo científico exige, de forma absoluta, a definição do campo
objetal,27 sob pena de o estudioso se perder em questões anteriores, secundárias,

26

Sobre a interação do direito com a realidade, sugere-se remissão ao item 1.8.
“Qualquer especulação científica que pretendamos empreender trará consigo essa necessidade
irrefragável, produto das ínsitas limitações do ser cognoscente.” (CARVALHO, Paulo de Barros.
Curso de Direito Tributário, 2009, p. 12)
27
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consectárias ou análogas, num trabalho infindável e estéril.28 Essa identificação e
delimitação precisa do objeto de conhecimento científico é o corte epistemológico.29
Não basta, todavia, definir o direito positivo como elemento de estudo,
como o objeto da Dogmática Jurídica; para que o corte epistemológico realmente
seja efetuado, e com precisão, há que estabelecer e delimitar o direito positivo.
O que constitui o direito positivo? A resposta mais comumente
encontrada na doutrina é a de que direito positivo é o conjunto de normas jurídicas
válidas. Mas quais são essas normas? Qual seu fulcro de validade? Quando uma
norma é jurídica, quando é válida? Existem normas jurídicas inválidas?
Há regras derivadas da Constituição, de leis complementares, de leis
ordinárias, de decretos; há normas gerais e abstratas, normas individuais e concretas.
De onde vêm tantas normas e até onde se conservam válidas?
Uma norma é válida no sistema jurídico quando é introduzida
corretamente e se integra com as demais normas jurídicas.
Quanto à introdução, há que observar se o legislador respeitou as
normas que disciplinam a gênese legal, normalmente veiculadas pela Constituição. A
doutrina costuma utilizar os termos “validade formal”, contudo não usamos essa
expressão, porque entendemos que as regras que dispõem sobre o procedimento de

28

“Todo saber científico pressupõe um corte metodológico, para que se torne possível o estudo do
objeto; caso contrário, estudar-se-ia tudo em um regresso ad infinitum, o que seria incompatível com a
pretensão científica. Veja-se a medicina (ciência) estuda o corpo humano posto (corte metodológico);
não estuda como surgiu o homem, o que seria campo investigatório de outra ciência (Antropologia).
Outro exemplo: a história do Brasil é iniciada com o descobrimento em 1500. Antes dessa data, nada
importa à ciência histórica brasileira, exceto que se faça unilateralmente o corte em 1200.”
(MOUSSALEM, Tárek Moysés. Fontes do Direito Tributário, 2006, p. 11)
29
Cf. MEIRA, Liziane Angelotti. Regimes Aduaneiros Especiais. São Paulo: IOB, 2002, p. 27.
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introdução das normas destinam-se ao legislador (regras de estrutura) e estabelecem
tanto os aspectos formais (procedimento) quanto os materiais (conteúdo da
competência legislativa).30
Se houver violação manifesta à regra de estrutura concernente, a
norma emitida não integrará o sistema jurídico, entretanto, em caso de dúvida, ela
pode ser aplicada, portanto pode ter validade, até que o órgão competente julgue sua
insubsistência e a retire do sistema.
No que toca à integração, validade caracteriza-se como harmonia das
disposições da norma introduzida com o conteúdo das demais normas.31 A doutrina
usa a expressão “validade material”, porém não usamos essa expressão, com base no
mesmo motivo que nos levou a não adotar os termos “validade formal”.
Regras contraditórias podem permanecer válidas, se elas continuam
sendo aplicadas, seja porque há dúvida sobre qual deve prevalecer – enquanto o
poder competente não retirou nenhuma delas do sistema –32 seja porque existem
elementos definidores das hipóteses em que aplica cada uma delas. 33

30

Sobre normas de estrutura e normas de comportamento, recomenda-se verificar o item 1.5.
Ou seja, é com base na validade, considerada neste aspecto, que o sistema não deve impor ao
destinatário simultaneamente o dever de seguir dois comandos normativos contraditórios.
32
“Sempre que o juiz deixa de aplicar u’a norma, por entendê-la inconstitucional, opinando por outra
para ele mais adequada às diretrizes do ordenamento, nem por isso a regra preterida passa a inexistir,
permanecendo válida e pronta para ser aplicada em outra oportunidade.” (CARVALHO, Paulo de
Barros. Curso de Direito Tributário, 2009, p. 83)
33
Por exemplo, na hipótese de haver uma regra determinando que todo rendimento é tributável e outra
dispensando do tributo as pessoas portadoras de doenças graves. Assim, se quem auferiu a renda não é
portador de doença considerada grave, terá de recolher o tributo, caso seja portador, não se
configurará fato jurídico tributário. Todavia, se houvesse uma regra dispensando os menores de
dezoito anos do pagamento do tributo e outra dispensando também as pessoas com idade igual ou
superior a dezoito anos, a norma que instituiu o tributo restaria inválida e revogada em função do
esvaziamento de seu elemento pessoal.
31
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Outrossim, as normas permanecem válidas enquanto podem ser
aplicadas, ainda que tão-só retroativamente. E.g., se uma pena é agravada, a regra
formalmente revogada continua válida para as infrações ocorridas antes da vigência
da lei nova e, por conseguinte, continua integrando o sistema jurídico.34
Validade corresponde, assim, à correta introdução e integração no
sistema jurídico. Portanto, a validade não é um atributo da norma, mas é o vínculo
que se estabelece entre ela e o sistema de direito posto,35 ou seja, validade é relação
de pertinencialidade.36
Nessa esteira de pensamento, não existe norma jurídica inválida. 37 Se
reconhecidamente padece de invalidade, seja na introdução, seja na integração, não
pertence ao sistema jurídico, logo, não é jurídica.38

34

“Muitos são os autores que apontam a ab-rogação como o preciso momento em que a validade
desaparece, deixando a norma de estar incluída no ordenamento do direito positivo. Como explicar,
então, que a norma ab-rogada continue sendo aplicada para situações de fato anteriores à sua abrogação? Estariam os órgãos aplicando regras que não pertencem ao sistema? Obviamente que não. O
conceito de ab-rogação, como forma de cortar-se a validade da norma precisa ser repensado. Tenho
para mim que a regra ab-rogada permanece válida no sistema até que se cumpra o tempo de sua
possível aplicação. Vencido o trato de tempo, pela ocorrência de fatos extintivos que a legislação
prevê, agora sim poderemos falar em desaparecimento da validade.” (CARVALHO, Paulo de Barros.
Direito Tributário: fundamentos jurídicos da incidência, 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1998. p. 57)
35
Cf. CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário, 2009, p. 82.
36
“[...] norma não é valida per se, mas é válida porque tem relação de pertinência com dado sistema S,
e tem essa relação porque proveio de fonte geratriz normativamente (o que exclui o costume como
puro fato) estabelecida.” (VILANOVA, Lourival. As Estruturas Lógicas e o Sistema do Direito
Positivo, 1997, p. 30)
37
“Uma norma válida é um pleonasmo. Uma norma não válida, nula, é uma contradictio in adjecto.”
(KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Tradução de João Batista Machado e preparação do
original por Márcio Della Rosa. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1994. p. 216)
38
“É intuitivo crer que a validade se confunde com a existência, de sorte que afirmar que u’a norma
existe implica reconhecer sua validade, em face de determinado sistema jurídico. Do que se pode
inferir: ou a norma existe, está no sistema e é, portanto, válida, ou não existe como norma jurídica.”
(CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário, 2009, p. 82-83)
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O direito positivo é artificial, um objeto cultural criado pelo homem,
para selecionar valores e impô-los à sociedade mediante instrumentos coercitivos –
prescrições, penalidades pecuniárias, perda de bens, restrições de direitos etc.
Interessante ter presente que os sistemas que regulam a conduta moral,
social, religiosa, consuetudinária também podem ter seus elementos de coação,
inclusive imposição de penalidades – e.g.: repetir determinada prece, jejuar, proibir
de participar em um evento social –, mas não têm, ao menos não no Brasil, um
caráter coativo imposto pela força do Estado. Ou seja, o Estado brasileiro é um
Estado de Direito, o que significa que é criado pelo Direito, vela pelo Direito e impõe
o Direito e somente o Direito, coercitivamente se necessário, aos brasileiros e aos
estrangeiros que estejam no País.
Se o direito é resultado da atividade humana, seus contornos
igualmente não estão prontos e disponíveis no mundo fenomênico e hão de ser
também definidos de modo artificial pelo homem.
Então, de onde vem o Direito, quais seus lindes? Para responder a essa
questão foi estabelecida “a norma hipotética fundamental”,39 que se caracteriza como

39

“[...] a norma jurídica fundamental é aquela norma que é pressuposta quando o costume, através do
qual a Constituição surgiu, ou quando o ato constituinte (produtor da Constituição) posto
conscientemente por determinados indivíduos são objetivamente interpretados como fatos produtores
de normas; quando – no último caso – o indivíduo ou a assembléia de indivíduos que instituíram a
Constituição sobre a qual a ordem jurídica assenta são considerados como autoridade legislativa.
Neste sentido, a norma fundamental é a instauração do fato fundamental da criação jurídica e pode,
nestes termos, ser designada como constituição em sentido lógico-jurídico, para distinguir da
Constituição em sentido jurídico-positivo. Ela é o ponto de partida de um processo: o processo da
criação do Direito positivo. Ela própria não é uma norma posta, posta pelo costume ou pelo ato de um
órgão jurídico, não é uma norma positiva, mas uma norma pressuposta, na medida em que a instância
constituinte é considerada como a mais elevada autoridade e por isso não pode ser havida como
recebendo o poder constituinte através de outra norma, posta por uma autoridade superior.”
(KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito, 1994, p. 221-222)
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uma ficção jurídica ou, segundo outras correntes, uma convenção social.40 De todo
modo, essa norma é aceita e, com base nela, é concebido o direito positivo,
abstraindo-se, mediante corte metodológico, os aspectos econômicos, sociais,
políticos anteriores e mesmo determinantes da norma fundamental.
Identifica-se a norma hipotética fundamental como aquela que
determina a legitimidade do primeiro legislador, entenda-se constituinte originário,41
e o dever de todos observarem as prescrições da Carta Magna. Em virtude de se
caracterizar como uma pressuposição, não está sujeita a exame de validade e deve
ser, simplesmente, aceita; é o limite do questionamento, é o dogma.42
Assim, está definida a fronteira do conjunto direito positivo – todas as
normas criadas a partir da norma hipotética fundamental, válidas no sistema jurídico,
formam esse conjunto – e, logo, está definido também o corte epistemológico da
Dogmática Jurídica.
Afirmar que a norma hipotética fundamental é pressuposta, um dogma
para o cientista que se dedica ao direito positivo, não implica, de modo algum, asseverar
que essa norma não esteja sujeita a questionamento, que a sociedade deva aceitá-la
independentemente da legitimidade de sua fonte, ou mesmo que seja imutável.

40

“Nesta concepção se pode verificar como o conceito-ficção da norma fundamental, tal como
elaborado pela Escola de Viena, é substituído pelo conceito de convenção, que não tem o caráter
fictício, mas sim, em sua concepção mais restrita, expressa a criação dos elementos necessários e
suficientes da ordem jurídica. Criados estes elementos, o sistema se autocompleta na direção desejada,
mediante a criação de novas regras ônticas, procedimentais e deônticas.” (ROBLES, Gregório. O
Direito como Texto: quatro estudos da teoria comunicacional do direito. Tradução de Roberto
Barbosa Alves. Barueri: Manole, 2005. p. 109, grifo do autor)
41
Hans Kelsen observou que a norma fundamental prescreve a obediência aos primeiros constituintes
históricos (Teoria Pura do Direito, 1994, p. 223-224).
42
Cf. MEIRA, Liziane Angelotti. Regimes Aduaneiros Especiais, 2002, p. 28.
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Todavia, a disquisição da norma hipotética fundamental não pertence
à seara do cientista do direito positivo, constitui forma diversa de pesquisa, pois, ao
se colocar essa norma sob crítica, todo o sistema jurídico também está
necessariamente sob suspeita. Não é logicamente possível, ao mesmo tempo e com
os mesmos métodos e instrumentos, atacar um sistema e realizar um estudo científico
tendo-o por objeto. Seria como, de modo analógico, tentar estudar a matemática
moderna e concomitantemente refutar os axiomas de Peano.43 Ou o cientista aceita
esses postulados e desenvolve seu estudo, ou questiona-os e trabalha para criar os
alicerces de uma nova matemática44

1.2. Direito e linguagem
O direito positivo é aqui, da mesma forma que em meus trabalhos
anteriores, tratado como resultado da ação humana, objeto cultural de seleção,
reconhecimento, imposição e realização de valores.45 A função do legislador é
escolher – de acordo com o sistema legiferante adotado no Brasil, democracia

43

Esses axiomas, desenvolvidos por Giuseppe Peano, são considerados fundamentos da lógica
matemática e podem ser resumidos da seguinte forma:
1. um número chamado 0 (zero) existe
2. cada número X tem um sucessor chamado incremento de X
3. X + 0 = X
4. incremento de X + Y = X + incremento de Y
(ASHURST, Gareth F. Fundadores de las Matemáticas Modernas. Madri: Aliança Editorial, 1985. p.
47 e ss).
A partir desses axiomas, define-se a operação de soma de números inteiros.
44
Nesse sentido, as observações de Roque Antônio Carrazza: “[...] evitamos fazer crítica das normas
jurídicas em vigor, bem assim apresentar propostas de como o assunto deveria por elas ser tratado.
Sem menoscabo pela valia destes enfoques, situamo-nos – na trilha de Kelsen, embora com
abrandamentos – num plano estritamente técnico-jurídico, compreendendo e fazendo a exegese de
nosso direito positivo, no que atina com a tributação.” (CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de
Direito Constitucional Tributário. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 27).
45
“Unânime é proclamar o direito (no sentido de objeto) como produto da cultura humana, como algo
concebido pelo ser humano, contraposto ao dado (donné, dato gegeben), entendido aqui como o bem
já encontrado pelo homem no mundo fenomênico (natureza).” (MOUSSALEM, Tárek Moysés.
Fontes do Direito Tributário, 2006, p. 18)
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representativa e, raramente, democracia direta – os valores, traduzi-los em linguagem
prescritiva – direito positivo – e, de forma coercitiva, impô-los a todos, organizando a
sociedade. Portanto, não é possível vislumbrar direito positivo antes da construção
linguística46 nem abstraído da linguagem. 47
A Dogmática Jurídica é a linguagem que trata do direito positivo,
descrevendo-lhe as normas, ordenando-as, declarando sua hierarquia, exibindo as
formas lógicas que governam o entrelaçamento das várias unidades do sistema e
oferecendo os seus conteúdos de significação.48 Logo, trata-se também de uma criação
do ser humano, objeto cultural.
Cumpre informar que tratamos do direito no seu aspecto linguístico,
com supedâneo nos estudos semiológicos de Edmund Husserl, Ferdinand de
Saussure, Roland Barthes, Winfried Nöth e Charles Pierce. 49
Assim, o direito positivo é estudado como linguagem, a camada de
linguagem prescritiva ou diretiva, que tem o escopo de influenciar a conduta humana, e
a Dogmática Jurídica, como a linguagem de sobrenível, prescritiva, cujo objeto é a
linguagem do direito positivo. 50

46

Interessante as conclusões de Robles Gregório, no sentido de que direito é texto, vejamos: “A prova
palpável de que o direito é texto está em que todo ordenamento jurídico é suscetível de ser escrito, de
ser convertido em palavras [...] O direito é linguagem no sentido de que sua forma de expressão
consubstancial é a linguagem verbalizada suscetível de ser escrita.” (O Direito como Texto: quatro
estudos da teoria comunicacional do direito, p. 2).
No entanto, não concordamos que todo o direito possa ser reduzido ao conceito de texto, mas
assentimos que, no Direito moderno, é o texto escrito o veículo introdutor das normas jurídicas.
47
Cf. MEIRA, Liziane Angelotti. Regimes Aduaneiros Especiais, 2002, p. 29.
48
Cf. CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário, 2009, p. 2.
49
A indicação das obras consta da bibliografia deste estudo.
50
Nessa linha, muito interessantes as ilações de Lourival Vilanova: “Teremos de compreender, como
veremos, dentro do conceito de proposição, tanto os enunciados de linguagem descritiva de objetos,
como os enunciados de linguagem prescritiva de situações objetivas, ou seja, da linguagem cuja
finalidade é alterar a circunstância, e cujo destinatário é o homem na sua conduta no universo social.
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Nessa linha de abordagem jurídica, seguimos na esteira da teoria do
Professor Paulo de Barros Carvalho, calcando-nos nos estudos de Jürgen Habermas,
Roberto Alexy, Willard Quine, Luis Alberto Warat, Ricardo A. Guiborg, Alejandro
M. Ghigliani e Ricardo V. Guarinoni, e, na doutrina nacional, nos estudos de Tércio
Sampaio Ferraz Júnior e Lourival Vilanova.51
Dessarte, esta é a proposta do presente trabalho, estudar o direito
positivo, como linguagem prescritiva, mais especificamente, as normas que
compõem o regime jurídico dos tributos incidentes sobre comércio exterior de bens,
mediante linguagem científica e utilização dos princípios da lógica alética.
Essa

metodologia

não

implica,

cumpre

repisar,

crítica

ou

desmerecimento àqueles que utilizam outras técnicas, apenas visa a dar tratamento
sistemático a um dos campos do direito tributário positivo que se revela mais rico em
produção normativa, em acordos internacionais, inovações, lacunas e contradições.
Não deixa de ser um caminho repleto de falsos e tentadores atalhos, porém
desafiador e instigante.
Antes de iniciarmos essa perscrutação, mister retomar alguns
conceitos da semiótica.

1.2.1. Signo – suporte físico, significado e significação

Altera-se o mundo físico mediante o trabalho e a tecnologia, que o potencia em resultados. E altera-se
o mundo social mediante a linguagem das normas, uma classe da qual é a linguagem das normas do
direito.” (As Estruturas Lógicas e o Sistema do Direito Positivo, 1997, p. 40).
51
As respectivas obras estão indicadas na bibliografia.
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Suporte físico da linguagem idiomática é a palavra falada (ondas
sonoras) e a palavra escrita (tinta neste papel, e.g.), é o meio material no qual é
corporificada e transmitida a mensagem. Significado é o objeto ou idéia a que o
interlocutor se refere. Significação é a noção ou idéia que a mensagem provoca no
receptor. Signos são os sinais utilizados para comunicação, tais como as palavras, os
sinais de trânsito, os desenhos dos cartazes de publicidade etc. O signo representa algo
diverso de si mesmo, é a unidade mínima da linguagem, tem o status lógico de uma
relação entre suporte físico, significado e significação.52
Vale a pena ilustrar esses conceitos trazendo à colação exemplo
constante do livro Regimes Aduaneiros Especiais.53 Exemplo coloquial, mas útil
didaticamente:
No planejamento de um coquetel, alguém aventa servir um bolo de
chocolate. Enquanto fala, imagina um delicioso e requintado bolo recheado em três
camadas – uma com nozes e leite condensado, outra com mousse de chocolate branco e
a terceira com damascos – temperado com suco de limão e coberto com massa de
brigadeiro, raspas de chocolate suíço e belos morangos. Outra pessoa, ao ouvir a
52

“Como unidade de um sistema que permite a comunicação inter-humana, signo é um ente que tem o
status lógico de relação. Nele, um suporte físico se associa a um significado e a uma significação, para
aplicarmos a terminologia husserliana. O suporte físico, da linguagem idiomática, é palavra falada
(ondas sonoras, que são matéria, provocadas pela movimentação de nossas cordas vocais, no aparelho
fonético) ou a palavra escrita (depósito de tinta no papel ou de giz na lousa). Esse dado, que integra a
relação signíca, como o próprio nome indica, tem natureza física, material. Refere-se a algo do mundo
exterior ou interior, da existência concreta ou imaginária, atual ou passada, que é seu significado; e
suscita em nossa mente uma noção, idéia ou conceito, que chamamos de significação.”
(CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário: linguagem e método. 2009, p. 31-32)
Cabe ressaltar que, na linha do Professor Barros de Carvalho, adotamos a terminologia de Edmund
Husserl, embora não haja unanimidade neste aspecto entre os estudiosos. Ferdinand de Saussure
emprega os termos signo, significante (em vez de significação) e significado, vejamos um interessante
excerto de sua obra: “O laço que une o significante ao significado é arbitrário ou então, visto que
entendemos por signo o total resultante da associação de um significante com um significado,
podemos dizer mais simplesmente: o signo lingüístico é arbitrário.” (SAUSSURE, Ferdinand de.
Curso de Lingüística Geral. Tradução de Antônio Chelini, José Paulo Paes e Isidoro Blikstein. São
Paulo: Cultrix, 1991. p. 81).
53
Cf. MEIRA, Liziane Angelotti. Regimes Aduaneiros Especiais, 2002, p. 30-31.
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proposta, pensa em um bolo escuro, feio, gorduroso, excessivamente doce, muito
enjoativo e calórico e manifesta-se contra a idéia. Um terceiro, mais saudosista, lembrase de um bolo de chocolate leve e simples, sem cobertura ou recheio, mas saboroso, que
sua avó lhe preparava há algumas décadas e apóia a sugestão; pensa: “melhor servir
bolo de chocolate que um prato elaborado, caro e ainda calórico”.
Nesse exemplo, o suporte físico é a expressão falada “bolo de chocolate”
(ondas sonoras), o significado é o bolo de chocolate, com nozes e damascos que o
emissor da mensagem imaginou, a significação é tanto o bolo gorduroso e calórico, para
um dos receptores, quanto o bolo leve, saboroso e barato, para o outro.
O signo, como se afirmou, é a relação que se forma entre suporte físico,
significado e significação. No caso, é a palavra falada “bolo de chocolate” não per se
(suporte físico), mas na medida em que representa o significado e dá azo às
significações.

1.2.2. Enunciado e proposição
Para diferençar o suporte material da significação das mensagens,
valemo-nos, na esteira do pensamento do Professor Paulo de Barros Carvalho,54 dos
termos enunciado e proposição.
O enunciado caracteriza-se como o produto da enunciação, o conjunto
de fonemas e grafemas que, segundo as normas gramaticais, compõe a mensagem a ser

54

Direito Tributário: fundamentos jurídicos da incidência. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1998., p. 18 e ss.
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recebida pelo receptor; é a oração com sentido completo; são as palavras, os artigos de
lei impressos no Diário Oficial da União. É o suporte material das proposições.
Proposição é a significação, o conteúdo significativo do enunciado, é a
idéia que a mensagem desperta no destinatário da enunciação.55
Com o objetivo de elucidar esses conceitos, emprestamos novamente um
exemplo já utilizado:56
Imaginemos que na porta de um teatro haja uma tabuleta, na qual esteja
escrito: “PROIBIDA A ENTRADA DE CÃES”. Um grupo de amigos se depara com a
placa. Um deles afirma “aqui está escrito que é proibido entrar com cães no teatro, logo
eu posso entrar com meu macaquinho, já que não é um cão” . Outro retruca: “se não se
pode entrar com cão, um animal doméstico, naturalmente não se pode entrar com
qualquer outro animal, nem mesmo um gatinho ou um sabiá, muito menos um macaco,
é óbvio” . Um deles, dono de um gato, defende: “se é proibido entrar com um cachorro,
também é proibido entrar com qualquer outro animal maior, como um macaco, mas
com um gato ou um sabiá, não haveria nenhum problema”. Um transeunte, ao se
inteirar da discussão, expõe, em tom magistral: “o objetivo na norma é não atrapalhar o
espetáculo, o cachorro não pode entrar porque late; o sabiá, porque canta; até um bebê
chorão atrapalharia os músicos; mas a entrada do macaco e do gato não tem nenhum
impedimento”. O guarda resolve dar seu veredicto: “o que a regra visa, na realidade, é à
segurança do público, o cachorro e o macaco podem ser agressivos, por isso têm a
55

“Una proposición es, pues, el significado de un enunciado declarativo o descriptivo. No es el
enunciado mismo, que está compuesto por palabras de algún idioma determinadas, ordenadas según
ciertas reglas gramaticales; es el contenido del enunciado, que es común a las diversas maneras de
decir lo mismo.” (GUIBORG, Ricardo; ECHAVE, Délia Teresa; URQUIJO, Maria Eugenia. Lógica,
Proposición y Norma, 1995, p. 37)
56
Cf. MEIRA, Liziane Angelotti. Regimes Aduaneiros Especiais, 2002, p. 35.
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entrada vedada, mas o gato, o sabiá ou o bebê não apresentam nenhum perigo, podendo
ser admitidos no teatro”.
No exemplo, o enunciado é a frase expressa na placa “PROIBIDA A
ENTRADA DE CÃES”, e as proposições são as idéias que essa mensagem desperta
nos receptores. Assim, verifica-se que de um único enunciado é possível derivarem
incontáveis e inconciliáveis significações. Qual vai prevalecer? Qualquer uma, o
entendimento do guarda, o do dono do teatro ou o de qualquer outro (a tese daquele que
for mais persuasivo, ou a de quem tiver um instrumento, como o poder econômico ou a
força, para injungir seu pensamento). Vale ter presente que todas as interpretações
existem e são significações de um único enunciado.
Interessantes os estudos de Eurico Marcos Diniz de Santi, que, além
dos conceitos examinados anteriormente, vale-se de mais dois para tratar, de forma
muito elucidativa, o tormentoso tema “fontes do direito”.57 Vejamos, de forma
resumida, as ilações do Professor:


Enunciação: o ato de produção do enunciado, v.g., fala, ato de
pintar um quadro, ato de legislar, ato de julgar, prática de ato
administrativo.



Enunciado: produto da enunciação, por exemplo, aquilo que se
fala, o quadro pintado, a lei, a sentença, o ato administrativo.



Enunciação Enunciada: conjunto de marcas, constantes do
suporte físico, que remetem à instância da enunciação; são os

57

SANTI, Eurico Marcos Diniz de. Decadência e Prescrição no Direito Tributário. São Paulo: Max
Limonad, 2000. p. 59 e ss. Tárek Moysés Moussalem adota essas quatro expressões (Fontes do
Direito Tributário, 2006, p. 59-64). Gabriel Ivo também desenvolve seu trabalho a partir destas
concepções (Norma Jurídica: produção e controle. São Paulo: Noeses Latin, 2006. p. XLV).
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indicadores de espaço, tempo e pessoas, os quais registram o ato
de produção do enunciado e permitem reconstruir esse
procedimento, verbi gratia, em um quadro, o registro do nome do
artista e do ano da pintura.58


Enunciados Enunciados: sequência enunciada, desprovida de
marcas de enunciação, por exemplo, os objetos ou pessoas
pintados no quadro.59

1.3. Lei, proposição, regra e norma jurídicas
A lei é o veículo introdutor das regras jurídicas, ou seja, é o suporte
físico dos enunciados jurídicos, é o texto utilizado pelo hermeneuta para montar as
normas jurídicas.
As significações da lei extraídas pelo intérprete são designadas
simplesmente proposições jurídicas. Contudo, essas proposições coletadas de forma
desordenada não possuem prescritividade. Faz-se mister organizá-las logicamente, para
que constituam um comando e assim possam determinar a conduta humana
intersubjetiva.

58

No âmbito do direito positivo, a menção à data, ao local e às pessoas que aprovaram o ato
normativo conforma a “enunciação enunciada”. A título exemplificativo, colacionamos parte do texto
da Lei nº 11.438, de 2006:
“O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:”
“Brasília, 29 de dezembro de 2006; 185o da Independência e 118o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Paulo Bernardo Silva”.
59
Adentrando novamente no sistema jurídico e utilizando a mesma lei como exemplo, são
“enunciados enunciados”, na Lei nº 11.438, de 2006, os artigos que tratam de incentivos ao esporte.
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Assim, o próximo passo do intérprete é combinar essas significações. A
doutrina costuma referir-se às expressões “regra jurídica” e “norma jurídica” como
sinônimas. No entanto, seguindo a trilha construída em trabalho anterior,60
empregamos as expressões nas suas significações específicas, visando a evitar
ambiguidade e vagueza. 61
Denomina-se regra jurídica às proposições sistematizadas, mas, ainda
não configurando um comando completo, por não possuírem algum dos elementos
deste. Tendo em vista que, se faltam elementos do comando, nem o devedor pode
cumprir nem o credor exigir seu direito, as regras não alcançam ainda caráter
prescritivo.62
Comando completo ou ordem completa significa a definição das
circunstâncias em que uma conduta é exigida – descrição de um fato, com todos seus
elementos (material, espacial e temporal) – e a descrição plena dessa conduta –
mediante os elementos de uma relação jurídica (credor, devedor e objeto). A um
comando jurídico completo, denominamos norma jurídica.63

60

MEIRA, Liziane Angelotti. Regimes Aduaneiros Especiais, 2002, p. 36.
O Professor Paulo de Barros Carvalho faz classificação assemelhada à proposta: designa norma
tributária no sentido estrito à norma completa (segundo a estrutura lógica das normas tributárias), e
norma tributária na acepção ampla a todas as demais (Curso de Direito Tributário, 2009, p. 253-254).
Interessante observar, na obra Teoria da Norma Tributária (1998, p. 55 e ss.), que essa classificação
foi bosquejada pelo Professor Barros Carvalho com fulcro nos conceitos de juízos hipotéticos e de
juízos categóricos. Ele assinala que toda norma jurídica tem a forma de juízos hipotéticos, conceitua
norma jurídica como “toda proposição prescritiva de estrutura hipotética que impute ao acontecimento
do suposto determinado comportamento humano”.
62
Por exemplo, em uma situação concernente ao imposto sobre a importação, caso não esteja definido
de forma completa o antecedente da norma ou não se disponha de um dos elementos para compor a
relação jurídica tributária, não há prescritividade, não é possível impor um comportamento ao sujeito
passivo.
63
Para composição da estrutura lógica da norma, valemo-nos dos estudos desenvolvidos pelo
Professor Paulo de Barros Carvalho para elaborar a regra-matriz de incidência. O Capítulo IV é
dedicado ao estudo da estrutura lógica da norma de incidência tributária.
61
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Toda norma jurídica, seja geral ou individual, abstrata ou concreta, há de
abrigar um comando completo e, portanto, tem caráter prescritivo. A norma jurídica
tributária é composta da descrição do fato jurídico, dos sujeitos ativo e passivo, da
alíquota, da base de cálculo.
Normalmente, não basta a consulta a um único texto, o exegeta, com
frequência, tem de se valer de várias leis, inclusive de atos normativos de hierarquia
superior e inferior à da lei ordinária, para conseguir todas as significações jurídicas
necessárias e organizá-las de forma a preencher integralmente os elementos
constitutivos da norma jurídica. 64

1.4. Subsistemas do direito positivo
Conforme já concluímos, o direito positivo é constituído por um plexo
de normas jurídicas dispostas organicamente numa estrutura hierarquizada, regido pelos
processos de fundamentação e derivação.65 Todas essas normas afluem de um só ponto:
o dogma, a norma hipotética fundamental. A adoção dessa norma pressuposta é que
impõe um caráter unitário e permite vislumbrar o direito posto como um sistema.66

64

“Logo, se, e.g., o intérprete encontrar um decreto presidencial determinando a redução de uma alíquota
prevista em certa lei, estará diante de uma regra jurídica que encerra um dos elementos do consequente da
norma. Faz-se necessário, para incidência tributária, identificar no sistema jurídico os demais
componentes da norma tributária. O hermeneuta vai ter de verificar em outras leis de que tributo se trata,
qual o critério material, o espacial e o temporal, o sujeito ativo, o sujeito passivo e a que base de cálculo
deve ser aplicada a alíquota reduzida. Depois de todo este procedimento, estar-se-á diante de uma norma
de incidência tributária que poderia ser: ‘quem promover a importação de copos plásticos deverá pagar
à União imposto de importação na alíquota de 3%, calculada sobre o valor de aquisição do bem’”.
(MEIRA, Liziane Angelotti. Regimes Aduaneiros Especiais, 2002, p. 38)
65
Cf. CERQUEIRA, Marcelo Fortes de. Repetição do Indébito Tributário. São Paulo: Max Limonad,
2000. p. 43.
66
MEIRA, Liziane Angelotti. Regimes Aduaneiros Especiais, 2002, p. 37.
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No entanto, o direito positivo não aparece automaticamente organizado e
hierarquizado; o hermeneuta é que, apoiando-se no veículo introdutor das regras
jurídicas, talha-o.
Com o propósito de vislumbrar os vários prismas do direito posto e,
assim, compreender os estágios da hermenêutica, examinamos o sistema do direito
positivo, dividindo-o em quatro subsistemas ou planos: a) das formulações literais; b)
das proposições e regras jurídicas; c) das normas jurídicas; d) das normas jurídicas
ordenadas de acordo com suas relações de coordenação e subordinação. 67
O primeiro subsistema constitui suporte material das regras jurídicas, é
formado pelas leis, decretos, medidas-provisórias etc. Na linha de pensamento do
Professor Barros de Carvalho, a importância desse subsistema deve-se a dois motivos
relevantes: a) marca o início do percurso da interpretação; b) é o espaço por excelência
das modificações introduzidas no sistema total.68 Além disso, pode-se anotar que é
nesse plano que se encontram os registros do procedimento legislativo, necessários
para avaliação da validade no que concerne à introdução das normas.69
Asseverar que o subsistema das formulações literais marca o início da
interpretação implica reconhecer que o intérprete sempre tem de partir do suporte

67

Nossa linha é inspirada na divisão adotada pelo Professor Barros Carvalho, que é, resumidamente,
a seguinte:
S1 – sistema da literalidade textual;
S2 – plano dos enunciados prescritivos;
S3 – sistema das formações normativas;
S4 – forma superior do texto normativo.
(Direito Tributário: fundamentos jurídicos da incidência, 1998, p. 80 e ss.)
68
CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário: fundamentos jurídicos da incidência, 1998, p. 82.
69
Apropriando-nos da expressão de Eurico Diniz de Santi, os vestígios do procedimento legiferante se
encontram na “enunciação enunciada” (Decadência e Prescrição no Direito Tributário, 2000, p. 64).
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material das regras, para então conseguir passar e transitar pelos outros subplanos.
Logo, impossível proposição, regra e norma jurídicas sem veículo introdutor.70
Declarar que o plano das formulações literais é o espaço por excelência
das modificações introduzidas no sistema total, significa assumir que este é o local
comum para alterações, que, excepcionalmente, podem ocorrer em outros níveis. A
declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto em ação direta de
inconstitucionalidade é um exemplo de alteração em plano superior.
No segundo subsistema, o hermeneuta ingressa no conteúdo das leis,
extraindo e construindo as proposições jurídicas. Todavia, ele não produz as
interpretações e deixa-as estanques para, em um momento posterior, compô-las; ele,
assim que as tem, de imediato, inicia o processo de encaixe com vistas a montar os
comandos, formando, mediante organização mental, conjuntos que, por não possuírem
ainda alguns dos elementos da norma, modelam-se em regras jurídicas.71 Por isso,
denominamos esse subsistema de plano das proposições e regras jurídicas. 72
No terceiro subsistema, o intérprete percorre vários textos normativos,
verifica a validade e a eficácia das regras, contrasta os conteúdos, busca os elementos da
estrutura lógica da norma jurídica e a constrói. É nesse estádio que são harmonizados e
cosidos os elementos do plano anterior, proposições e regras jurídicas, compondo o
“quebra-cabeça” que é a norma jurídica completa, prescritiva de comportamentos.73

70

Não é despiciendo recordar que direito positivo é compreendido como camada de linguagem
prescritiva e toda linguagem exige suporte material, sob pena de não existir.
71
Em consonância com os conceitos de regra e norma jurídicas propostos no item 1.3.
72
“É o chamado plano das significações em que as idéias que surtem nos títulos, artigos, parágrafos,
incisos, alíneas, preâmbulos e motivações dispostas no texto normativo se interpenetram, compondo este
domínio intermediário, sem apresentarem-se, ainda, na forma de norma jurídica.” (SANTI, Eurico
Marcos Diniz de. Decadência e Prescrição no Direito Tributário, 2000, p. 47)
73
MEIRA, Liziane Angelotti. Regimes Aduaneiros Especiais, 2002, p. 37-38.
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No quarto plano, de posse do comando completo, o hermeneuta verifica
a subordinação e a coordenação dessa norma em relação às demais e a situa no plano
superior das normas jurídicas sistematizadas. Conforme conclui Gabriel Ivo, esse plano
constitui um “estrato mais elevado”, em que são organizadas as normas numa estrutura
escalonada, “presentes laços de coordenação e subordinação” entre elas. 74 Ou seja, é
aqui que se encontra o direito positivo como definido no início deste item, como “plexo
de normas jurídicas dispostas organicamente numa estrutura hierarquizada”.
O Professor Barros Carvalho observa que o hermeneuta não atua nesses
planos de modo isolado, mas transita entre eles, cumprindo sua tarefa em um
movimento de ir-e-vir, até chegar ao comando completo, norma jurídica, e incorporá-lo
ao quarto subsistema.75

1.5. Normas de comportamento e normas de estrutura
Conforme conclusão no item anterior, as normas jurídicas são elementos
do sistema do direito positivo. No entanto, não são todas elas que se destinam a regular
diretamente a conduta dos cidadãos, existem algumas que definem como as outras
devem ser introduzidas.76 Ou seja, as normas que determinam o mister do legislador
integram o sistema jurídico e, por isso, afirma-se que o direito é autopoiético.77

74

IVO, Gabriel. Norma Jurídica: produção e controle, 2006, p. XXXIX.
CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário: fundamentos jurídicos da incidência, 1998, p. 83.
76
“Mas o direito não regula apenas a conduta das pessoas nas suas relações intersubjetivas. Há uma
outra conduta também objeto da disciplina do direito. A conduta de produzir normas, a ser promovida
pelos órgãos competentes para sua produção, que, por sua vez, são também competentes em face de
outras normas.” (IVO, Gabriel. Norma Jurídica: produção e controle, 2006, p. XXVI)
77
A aplicação do conceito de sistemas autopoiéticos às ciências sociais tem fulcro nos estudos de
Niklas Luhmann. Nesse diapasão, o direito é examinado como um subsistema dentro de uma
sociedade complexamente estruturada e, como sistema social autopoiético, também tem como
elemento a informação e como organização a própria (LUHMANN, Niklas. Introducción a la teoría
75
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Interessante colacionar as reflexões de Aurora Tomazini de Carvalho de
que “São as normas de estrutura que possibilitam a dinâmica modificação do sistema
jurídico, elas regulam a criação do direito, disciplinando o órgão competente, a matéria
e o procedimento próprio para produção de novos enunciados jurídicos. São normas que
dispõem sobre outras normas, ou seja, sobre a conduta de criar outras normas.”78
Dessarte, a conduta legiferante é disciplinada por normas que
estabelecem seus aspectos formais – procedimentos – e materiais – competência. Não é
despiciendo lembrar que o legislador constituinte originário não se submete às normas
formais e materiais constantes da Constituição anterior, uma vez que as Constituições
(rígidas ou semi-rígidas) não prevêem sua própria ab-rogação e, em consequência, uma
Constituição nova implica rompimento com o sistema jurídico antecedente.
Com supedâneo nos ensinamentos de Norberto Bobbio79 e também em
ilações semelhantes elaboradas pela doutrina nacional,80 adotamos a classificação das

de sistemas, 1996). Vale comentar que um sistema autopoiético não é necessariamente fechado. O
Direito integra-se ao mundo, como um subsistema social, contudo, os elementos externos somente o
integram se observado o procedimento de introdução determinado pelo próprio Direito. Ademais,
quem promove essa inclusão, mediante o rito, é sempre o homem, daí a ilação de alguns autores de
que o homem é fonte do Direito. “O sistema jurídico é um sistema autopoiético, o que significa as
próprias normas do sistema determinarem formal e materialmente a possibilidade de mudanças.
Portanto, as alterações promovidas devem se coadunar com os princípios e regras constitucionais e
com todas as determinações de hierarquia superior à norma criada, sob pena desta não ser admitida no
sistema em decorrência de sua inconstitucionalidade ou ilegalidade.” (MEIRA, Liziane Angelotti.
Regimes Aduaneiros Especiais, 2002, p. 38)
78
Curso de Teoria Geral do Direito, , p. 337.
79
BOBBIO, Norberto de. Teoria do Ordenamento Jurídico. 5. ed. Brasília: UnB, 1994. p. 45 e ss.
80
Tal distinção é encontrada, por exemplo, nos trabalhos de Lourival Vilanova, Paulo de Barros
Carvalho, Eurico Marcos Diniz de Santi, Marcelo Fortes de Cerqueira, Pedro Guilherme Accorsi
Lunardelli, Natália de Nardi Dácomo (as respectivas obras integram a bibliografia deste estudo).
Tércio Sampaio Ferraz Júnior classifica as normas, segundo o critério da finalidade, em normas que
regulam de forma vinculante o comportamento e normas programáticas, que expressam diretrizes,
intenções e objetivos (FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito: técnica,
decisão e dominação. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1996. p. 131).
Tárek Moysés Moussalem propõe a classificação das normas em três espécies: norma de produção
jurídica, norma de revisão sistêmica e norma de conduta (Fontes do Direito Tributário, 2006, p. 77).
Liziane Angelotti Meira
Regime Jurídico dos Tributos Incidentes
Sobre o Comércio Exterior

•

48

normas81 em normas de estrutura, as que disciplinam a conduta do legislador na sua
atividade legiferante, e normas de comportamento, aquelas que se destinam a regular
as demais condutas humanas.82
Nas lições de Norberto Bobbio

“as normas de estrutura podem

também ser consideradas como as normas para a produção jurídica, quer dizer, como
as normas que regulam os procedimentos de regulamentação jurídica. Elas não
regulam o comportamento, mas o modo de regular um comportamento, ou mais
especificamente, o comportamento que elas regulam é o de produzir regras.”83
Importa destacar que as normas de estrutura são aquelas

que

determinam, de modo direto, o comportamento do legislador. Contudo, de forma
mediata, todas as normas, assim como o próprio direito positivo, são concebidas para
regular a conduta humana intersubjetiva.84 Desse modo, necessário estabelecer os
exatos contornos da classificação, anotando que norma de estrutura é entendida como a
que disciplina diretamente a conduta do legislador na sua atividade legislativa, ao passo

81

Nos trabalhos anteriores, não tratamos de normas de estrutura e de comportamento, mas de regras.
Em verdade, a classificação é igualmente válida tanto para estas quanto para aquelas (MEIRA, Liziane
Angelotti. Regimes Aduaneiros Especiais, 2002, p. 38-39).
82
“São normas de conduta, entre outras, as regras-matrizes de incidência dos tributos e todas aquelas
atinentes ao cumprimento dos deveres instrumentais ou formais, também chamados de ‘obrigações
acessórias’. E são tipicamente regras de estrutura aquelas que outorgam competência, isenções,
procedimentos administrativos e judiciais, as que prescrevem pressupostos etc. Entre as normas que
estipulam competência, incluamos as regras de imunidade tributária.” (CARVALHO, Paulo de Barros.
Direito Tributário: fundamentos jurídicos da incidência, 1998, p. 39) Cabe desde já destacar que,
divergindo do ilustre Professor, entendemos que as regras isencionais são regras de comportamento.
Abordamos o tema isenções no Capítulo IV.
83
BOBBIO, Norberto de. Teoria do Ordenamento Jurídico, 1994, p. 45.
84
Nelson Trombini Júnior faz ponderações interessantes sobre a influência das normas de estrutura
tributária na conduta dos contribuintes, vejamos: “Se as pessoas constitucionais não observarem os
limites formais e materiais impostos pelas regras de estrutura, no plano constitucional, no momento de
editarem suas normas de tributação, os destinatários não estarão vinculados ao seu cumprimento, pois
as regras de competência constituem verdadeiras garantias e legítimos direitos assegurados aos
contribuintes.” (TROMBINI JÚNIOR, Nelson. As Espécies Tributárias na Constituição Federal de
1988. São Paulo: MP, 2006. p. 87).
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que norma de comportamento é aquela que regula imediatamente as demais condutas
humanas intersubjetivas.85

Mister esclarecer ainda que, na classificação aqui esposada, a expressão
legislador denota aquele que tem competência para produzir normas gerais e abstratas,
não inclui, pois, nem a autoridade administrativa aplicadora da norma,86 nem o cidadão,
ainda que lhe seja atribuído o dever de construir a norma individual e concreta.87

Para que tenham o condão de determinar, de forma prescritiva, o
processo legislativo, as normas de estrutura devem ter hierarquia superior à das normas
de conduta.88 Desse modo, usualmente as normas de estrutura são veiculadas por leis de
mais alta hierarquia – Constituição e lei complementar.89

Em caráter excepcional, as normas de estrutura podem ser introduzidas
por ato normativo semelhante ao que introduz normas de conduta. Nesse caso, aquelas
prevalecem em relação a estas, em razão da especificidade, porém o caráter coativo é

85

Com esses esclarecimentos, não se aplicam as críticas de juristas (IVO, Gabriel. Norma Jurídica:
produção e controle, 2006, p. 77) de que tanto as normas de estrutura quanto as de comportamento se
destinam a regular a conduta das pessoas e, consequentemente, a classificação não teria fundamento
nem utilidade.
86
Gabriel Ivo emprega as expressões “norma de competência tributária legislativa” para “aquelas que
regulam a prerrogativa de criar, por meio de lei, normas jurídicas gerais que estabelecem os critérios
relativos à regra matriz de incidência” e “norma de competência administrativa tributária” para
“aqueloutras que regulam a produção dos instrumentos introdutores das normas concretas e
individuais, necessárias à constituição do crédito tributário.” (Norma Jurídica: produção e controle,
2006, p. 77).
87
Como ocorre em relação aos tributos lançados por homologação.
88
Nesse sentido, o disposto no artigo 59, parágrafo único, da Constituição: “Lei complementar
disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis”.
89
A Constituição é, por excelência, o veículo introdutor das normas de estrutura, mas abriga também
algumas normas de comportamento, às quais o legislador constituinte decidiu dar maior
coercitividade. As leis complementares tanto são veículos introdutores de normas de estrutura quanto
de normas de comportamento. As leis ordinárias servem precipuamente para normas de
comportamento, mas podem, eventualmente, trazer normas de estrutura. Sobre normas de estrutura e
competência legislativa, sugere-se remissão ao item 2.1.
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fragilizado, uma vez que as normas de estrutura podem ser alteradas pelo legislador,
que é o destinatário.90
O veículo normativo que abriga normas de estrutura não tem, cabe
sublinhar, aptidão para reduzir ou alterar competência legislativa conferida por ato
normativo de hierarquia superior, especialmente pela Constituição.

1.6. Normas abstratas ou concretas, gerais ou individuais
Conforme ilação constante do item 1.3, normas jurídicas são estruturas
compostas de todos os elementos necessários para formar um comando completo ou
ordem completa. No entanto, esses elementos podem ter os respectivos campos de
significação indicados de modo genérico ou especificamente delineados na norma.
Assim, em função do grau de determinação de seus elementos, as
normas são submetidas a duas classificações:91
a) abstratas ou concretas;
b) gerais ou individuais.
A abstração ou a concretude relacionam-se ao antecedente, e a
generalidade ou a individualidade, ao consequente das normas.92 O Professor Paulo

90

No que concerne à competência legislativo-tributária, recomenda-se verificar o Capítulo II do
presente estudo.
91
“A classificação das normas jurídicas em abstratas, concretas, gerais e individuais tem por critério a
análise do grau de determinação dos conteúdos de significação presentes no antecedente e no
conseqüente normativos.” (PEIXOTO, Daniel Monteiro. Competência Administrativa na Aplicação do
Direito Tributário. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 59)
92
“Costuma-se referir a generalidade e a individualidade da norma ao quadro de seus destinatários:
geral, aquela que se dirige a um conjunto de sujeitos indeterminados quanto ao número; individual, a que
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de Barros Carvalho observa que não é logicamente possível o consequente da norma
jurídica se referir a uma relação concreta, já configurada no tempo; determinar que se
cumpra um dever que já fora realizado nada significa, é um “sem-sentido deôntico”.93
O antecedente da norma abstrata abriga a descrição hipotética de evento,
ou seja, refere-se a qualquer acontecimento que se encaixe na previsão legal, portanto é
uma descrição de campo denotativo indefinido. Assim, a hipótese prevista na norma
abstrata pode nunca ocorrer, ocorrer uma ou muitas vezes. 94
Em relação ao tempo, comumente a norma abstrata deve ser aplicada a
qualquer evento ocorrido durante sua vigência, ou seja, no futuro. Todavia, algumas
normas abstratas são retroativas, alcançando eventos ocorridos durante um certo lapso
de tempo no passado; caso a norma se volte a evento determinado no pretérito, terá o
campo conotativo de seu antecedente definido e, por conseguinte, perderá o caráter
de abstração.
A concretude, por sua vez, significa que o antecedente da norma se
refere a evento perfeitamente determinado, evento do passado. Assim, a norma concreta
tem como antecedente a descrição de certo evento pretérito, ou seja, o qual acredita-se,
segundo os meios de prova disponíveis, ocorrido.95

se volta a certo indivíduo ou grupo de pessoas. Já a abstração e a concretude dizem respeito ao modo
como se toma o fato descrito no antecedente. A tipificação de um conjunto de fatos realiza uma previsão
abstrata, ao passo que a conduta especificada no espaço e no tempo dá caráter concreto ao comando
normativo.” (CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário: fundamentos jurídicos da incidência,
1998, p. 35)
93
Ibidem, p. 36. Na mesma linha de pensamento situam-se Lourival Vilanova (Causalidade e Relação
no Direito, 1989, p. 17) e Eurico Marcos Diniz de Santi (Decadência e Prescrição no Direito Tributário,
2000, p. 113).
94
“A norma será abstrata quando, em seu antecedente normativo houver apenas a ‘indicação de
classes com as notas que um acontecimento precisa para ser considerado jurídico’.” (MOUSSALEM,
Tárek Moysés. Fontes do Direito Tributário, 2006, p. 88)
95
“Fala-se em norma concreta quando a situação fáctica descrita na hipótese da norma abstrata
(enunciado conotacional) ocorre na realidade empírica, adquirindo identidade lingüística competente,
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As normas genéricas são aquelas que indicam, no seu consequente, o
elemento pessoal – credor ou devedor – de maneira indeterminada, ou seja, pelo menos
um dos destinatários da norma forma um grupo não definido de pessoas.96
Do consequente da norma individual, consta a indicação de pessoa ou
grupo de pessoas determinadas ou determináveis.97
Cabe anotar que não foi considerado, nessas classificações, o elemento
quantitativo das normas. Nas normas concretas, esse elemento há de estar definido, sob
pena de impossibilitar o cumprimento do dever. Nas normas abstratas, no entanto, pode
estar definido ou não.
Examinemos alguns exemplos para elucidar a questão. Uma norma
abstrata que preveja multa em valor específico terá no consequente um elemento
quantitativo delineado. Verbi gratia, a regra que estabelece multa de R$ 50.000,00 em
caso de extravio de contêiner contendo mercadoria estrangeira.98
A norma de incidência da maioria dos impostos indica a base de cálculo
de forma genérica, portanto, tornando indefinido o elemento quantitativo. No imposto
sobre a importação, por exemplo, a base de cálculo é o valor aduaneiro da mercadoria
importada.99

ou seja, revestimento em linguagem hábil.” (MOUSSALEM, Tárek Moysés. Fontes do Direito
Tributário, 2006, p. 89) Cabe consignar que divergimos do autor citado no que concerne ao
acontecimento no mundo fenomênico. O evento descrito no antecedente da norma individual e
concreta tem de ser verificado, reconstruído, segundo os meios de prova admitidos no direito,
contudo, se ocorreu na realidade ou não, é passado, verdade intangível pelo hermeneuta.
96
Vale lembrar que as normas de incidência de tributos têm somente o sujeito passivo indefinido, uma
vez que o sujeito ativo já é indicado no veículo introdutor da norma geral e abstrata.
97
“A norma é geral quando o sujeito passivo é indeterminado, e individual quando os sujeitos da
relação jurídica são perfeitamente determinados.” (MOUSSALEM, Tárek Moysés. Fontes do Direito
Tributário, 2006, p. 89)
98
Cf. artigo 107, II, do Decreto-Lei nº 37, de 1966, com redação dada pela Lei nº 10.833, de 2003.
99
Cf. artigo 2º do Decreto-Lei nº 37, de 1966, com redação dada pelo do Decreto-Lei nº 2.472, de
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Retomando as duas classificações examinadas, se as combinarmos,
podemos ter as seguintes espécies de normas: a) gerais e abstratas; b) individuais e
concretas; c) individuais e abstratas; d) gerais e concretas.
Exemplo de norma geral e abstrata é a norma de incidência do imposto
sobre a importação: “dado o fato de promover a entrada no território nacional de bens
estrangeiros, deve ser que o importador tem o dever de pagar à União o imposto sobre
a importação na alíquota x% sobre o valor aduaneiro do bem”.
Uma norma individual e concreta é, e.g., aquela que tem por hipótese o
seguinte fato “Adriano Meira importou mil pares de sapato estrangeiros e, por
consequência, tem a obrigação de pagar à União imposto sobre a importação no
valor de R$ 20.000,00”.
Colaciona-se aqui, por considerá-lo ilustrativo, o exemplo de sentença
que estabelece uma multa ao ex-marido caso se aproxime da sua ex-esposa, como
norma individual e abstrata. É individual porque destina-se à pessoa certa, mas a
hipótese é abstrata, pois não descreveu um evento ou ato determinado no tempo e no
espaço (evento concretizado), a hipótese pode não ocorrer, ocorrer uma ou, ainda,
diversas vezes.100
Exemplo de generalidade e concretude, em função da exiguidade de
casos, também trazemos de trabalho anterior: a regra que introduz outra regra, esta geral
e abstrata.101 A regra introdutora é concreta, porque refere-se a evento determinado no

1988.
100
Cf. MEIRA, Liziane Angelotti. Regimes Aduaneiros Especiais, 2002, p. 40.
101
“Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
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espaço e no tempo, e é geral, pois a regra introduzida deve ser respeitada por todos
indistintamente. 102

1.7. Normas primárias e normas secundárias
Com base na teoria de Hans Kelsen,103 as normas jurídicas são
classificadas em primárias e secundárias.104 O critério dessa divisão é a existência de
descrição do elemento coativo estatal no consequente da norma, ou seja, previsão do
uso do aparelho jurisdicional do Estado para dar eficácia a outras normas.105
Na norma secundária está presente esse elemento coativo. Constitui,
normalmente, direito subjetivo de o credor mover a máquina jurisdicional se houver
descumprimento de direito disponível previsto em outra norma. No caso de direito
indisponível, é dever do Estado, independentemente de solicitação do titular, prover a

102

Cf. MEIRA, op. cit., p. 40.
Cumpre anotar que o mestre de Viena inicialmente denominou norma primária a que prescreve a
sanção e secundária a que estipula o dever a ser cumprido (Hans Kelsen, Teoria Geral das Normas,
1994, p. 181). No entanto, conforme consta de sua obra póstuma, Kelsen inverteu a classificação. Esta
é a linha que, na esteira de Lourival Vilanova (Causalidade e Relação no Direito, 1989, p. 188-189) e
Paulo de Barros Carvalho (Direito Tributário: fundamentos jurídicos da incidência, 1998, p. 35),
adotamos.
104
Carlos Cossio, um dos mais importantes representantes da escola egológica do direito, entende que
a norma jurídica é formada pela disjunção de dois juízos hipotéticos, o primeiro, denominado
endonorma, o qual prevê o dever jurídico, e o segundo, perinorma, que abriga uma sanção para a
hipótese de não cumprimento do dever (La Teoría Egológica del Derecho y el Concepto Jurídico de
Libertad, apud CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário: fundamentos jurídicos da
incidência, 1998, p. 45 e ss).
105
“O critério que preside esta classificação, informado pela Teoria Pura do Direito, é a figuração ou
não no prescritor normativo da sanção, i.é, da possibilidade do uso da coação organizada, mediante
órgão jurisdicional, para fazer valer a efetivação do dever constituído pela eficácia jurídica de outras
normas. Se presente este direito subjetivo, temos norma secundária, caso contrário, norma primária.”
(SANTI, Eurico Marcos Diniz de. Lançamento Tributário, 1996, p. 37)
103
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prestação jurisdicional.106 Em ambas as hipóteses, a relação jurídica abrigada no
consequente da norma impõe ao Estado uma ação, logo, o Estado é o sujeito passivo.107
As normas secundárias, dessa maneira, têm por antecedente a previsão
de transgressão de norma primária, isto é, sempre fato ilícito, e por consequente a
descrição do dever estatal de impor o cumprimento do dever jurídico desrespeitado ou
impor a penalidade.
Caso não conste da norma jurídica descrição do elemento coativo
estatal, estar-se-á diante de norma primária.108 De acordo com esse critério, a norma
que abrigue hipótese de descumprimento de outra e a descrição da respectiva
penalidade, mas não tenha previsão de prestação jurisdicional, é considerada também
norma primária.109
As normas primárias, assim, comportam duas subespécies:
a)

normas primárias prescritivas: as que prevêem condutas que devem
ser seguidas pelo ser humano, logo têm na hipótese fatos lícitos;

106

Cf. VILANOVA, Lourival. Causalidade e Relação no Direito, 1989, p. 189.
Cf. Pontes de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, Tomo I, 1974, p. 78-83.
108
“[...] a norma jurídica completa apresenta conformação dual: norma primária e norma secundária.
Nas normas primárias há previsão de certo acontecimento na posição sintática de antecedente,
conectado, por nexo de implicação, a determinados critérios para montagem de uma relação jurídica
(notas para identificação da conduta prescrita, desejada pelo ordenamento). Nas secundárias,
preceituam-se conseqüências sancionadoras, no pressuposto do não cumprimento do estabelecido no
conseqüente da norma primária.” (PEIXOTO, Daniel Monteiro. Competência Administrativa na
Aplicação do Direito Tributário, 2006, p. 61)
109
“A norma primária sancionadora, como a norma secundária, tem por pressuposto o não
cumprimento de deveres ou obrigações, carece, entretanto, da eficácia coercitiva daquela. Nas normas
primárias coercitivas situam-se as relações jurídicas de direito material (substantivo), nas normas
secundárias, as relações jurídicas de direito formal (adjetivo ou processual) em que o direito subjetivo
é o de ação (em sentido processual).” (SANTI, Eurico Marcos Diniz de. Lançamento Tributário,
1996, p. 37)
107
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normas primárias penais: nelas, no antecedente, se descreve o
descumprimento de norma primária prescritiva, ato ilícito, e no
consequente abriga-se penalidade àquele que não realizou a conduta
da norma violada.110

Ambas as subespécies de normas primárias são de direito substantivo
ou material, e a norma secundária é de direito adjetivo ou processual.
Necessário mencionar que nem sempre o legislador fornece, de modo
expresso e claro, os elementos para construir a norma primária prescritiva e a norma
primária penal. Algumas vezes o legislador, por economia, opção ou até distração,
pressupõe a norma primária e veicula diretamente a norma secundária.
Um exemplo é o artigo 121 do Código Penal, que prevê pena de reclusão
para o homicídio. Apesar de não existir uma regra expressa proibindo “matar seres
humanos”, naturalmente, a norma relativa ao homicídio não tem o escopo de prescrever
este comportamento e aplicar pena de restrição da liberdade aos cidadãos. Ou seja,
trata-se de uma norma primária penal cuja norma primária prescritiva é pressuposta.
No que concerne às normas secundárias, necessário consignar que
estas sempre abrigam no consequente a descrição de um direito de exigir que o
Estado realize o direito, seja mediante execução forçada do dever (previsto em norma
primária prescritiva), seja por imposição coativa de penalidade (prevista em norma
primária penal). Ordinariamente, as normas secundárias são aplicadas mediante o

110

Aurora Tomazini de Carvalho anotou, na mesma esteira de pensamento, que “As normas
tributárias são tidas como precedentes das normas penais, pois são elas que prescrevem a relação
jurídica cujo descumprimento é valorado na hipótese da norma penal.” (Direito Penal Tributário. São
Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 134)
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processo judicial, contudo o processo administrativo excepcionalmente pode ser
instrumento de aplicação de norma secundária.111
As normas primárias penais têm o objetivo de trazer coatividade às
normas prescritivas. No entanto, esse caráter impositivo somente se torna pleno com
as normas secundárias, pois são estas que autorizam o Estado a intervir no caso de
ato ilícito e, por meio de coerção, realizar o Direito.112 Desse modo dá-se eficácia ao
sistema jurídico, permite-se que o Direito atinja seu propósito de, mediante
influência na conduta das pessoas, intervir na natureza.

1.8. Direito e realidade
O direito positivo é composto do conjunto de normas jurídicas de
determinado país; destina-se a organizar a sociedade, alterar o comportamento
humano e, desse modo, interferir na natureza. O direito positivo indica o que “deve
ser”, ao passo que a realidade, “é”.
A realidade não toca diretamente o Direito e o Direito não toca
diretamente a realidade. Existe sempre um intermediário entre o direito positivo e o
mundo fenomênico.

111

Uma hipótese em que a penalidade pode ser unilateralmente executada após processo
administrativo é a pena de perdimento de mercadorias estrangeiras em razão de contrabando ou
descaminho (artigos 689 a 699 do Decreto nº 6.759 ,de 2009).
112
“Norma primária (oriunda de normas civis, comerciais, administrativas) e norma secundária
(oriunda de norma de direito processual objetivo) compõem a bimembridade da norma jurídica: a
primária sem a secundária desjuridicija-se; a secundária sem a primária reduz-se a instrumento, meio,
sem fim material, a adjetivo sem o suporte do substantivo.” (VILANOVA, Lourival. Causalidade e
Relação no Direito, 1989, p. 190)
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O criador da regra geral e abstrata, o legislador, é aquele que realiza o
primeiro cotejamento entre o “ser” e o “dever-ser”. Ele seleciona valores, que podem
já estar no mundo – regras sociais, morais, religiosas – ou não, e, por meio da gênese
legal, insere-os no sistema do direito.113
Cabe ter presente que, por mais que um valor seja social ou
moralmente aceito, ele não integra automaticamente o direito positivo, faz-se mister
a atuação do homem, introduzindo-o.
Por exemplo, o legislador tem de delimitar o princípio do direito à
vida e decidir – apesar das disputas entre grupos sociais, religiosos, políticos – se
esse direito é estendido ao nascituro, àquele que praticou crimes considerados graves,
aos presos de guerra etc. Na seara do Direito Tributário, v.g., o legislador tem de
estabelecer restrições ao direito constitucional de propriedade, autorizando o Estado
a se apropriar de parcela da propriedade dos cidadãos.
Dessarte, é o legislador, no exercício de sua competência, que
determina as regras jurídicas, em consonância ou mesmo em confrontação com a
realidade.114 Ou seja, o direito positivo constitui um sistema diverso da realidade, 115

113

As leis, como suporte material, são a fonte das regras jurídicas, e o homem, legislador, mediante
procedimento específico, cria, é fonte das leis.
114
Nas presunções absolutas ficções jurídicas, verbi gratia, o fato jurídico pode não ter nenhum
respaldo na realidade e, nem por isso, perde qualquer parcela da validade jurídica.
115
Marcelo Neves agrupa os sistemas em reais e proposicionais. Os proposicionais são divididos em
nomológicos e nomoempíricos e estes, subdivididos em nomoempíricos descritivos e prescritivos. Os
sistemas reais são constituídos por elementos existentes no mundo fenomênico. Podem ser elaborados
pelo homem, v.g., a sala de aula, mas são sistemas extralinguísticos (importante observar que os
sistemas extralinguísticos não existem para os que entendem não haver conhecimento sem
linguagem), ou seja, caracterizam-se por pertencerem os seus elementos à realidade física ou social.
Os sistemas proposicionais, por sua vez, não são formados por elementos reais, mas pelas proposições
(as significações dos enunciados). Esses sistemas dividem-se em nomológicos e nomoempíricos.
Sistema proposicional nomológico compõe-se de proposições ideais, sem referência empírica, ou seja,
sem alusão à realidade. Exempli gratia: as leis da lógica, como a não-contradição e o terceiro
excluído, não derivam do mundo fenomênico, não têm o intuito de descrevê-lo, nem de ordená-lo, são
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seus elementos são construídos em um ato de discricionário, mas de acordo com suas
próprias regras.
Ademais, se o aplicador do direito criar norma individual e concreta
com supedâneo não em regra geral e abstrata, mas em regras sociais, religiosas,
morais, em valores pessoais etc., ele, em verdade, estará se arrogando a competência
legislativa, tomando o mister do legislador, introduzindo valores não selecionados
pelo titular da competência, pressupondo (e, portanto, criando) uma norma geral e
abstrata para ser aplicada especificamente ao seu caso.116
Todavia, o Direito se corporifica em linguagem e linguagem, por mais
bem elaborada que seja, não consegue se afastar de modo absoluto da vagueza e da
ambiguidade.117 Assim, é forçoso admitir que sobra ao aplicador do Direito um
“campo cinzento”, que o permite ir à realidade e selecionar valores para resolver os
apenas regras para a organização do pensamento humano; o sistema matemático também não é
constituído por elementos pertinentes ao mundo real. Sistema proposicional nomoempírico é aquele
formado por proposições que se referem à realidade, com o escopo de descrevê-la ou ordená-la. Os
sistemas compostos de proposições descritivas são denominados de sistemas proposicionais
nomoempíricos descritivos ou teoréticos e os formados por proposições prescritivas (ordenadoras da
realidade) são proposicionais nomoempíricos prescritivos. O sistema do direito positivo é um sistema
proposicional, em virtude de ter por elementos as proposições normativas (as normas jurídicas), é
nomoempírico porque refere-se à realidade social e é prescritivo, pois tem por finalidade determinar a
conduta humana, interferir na vida social, mudando-a, organizando-a. O sistema da Ciência do Direito
é um sistema proposicional nomoempírico descritivo ou teorético. Proposicional porque formado por
proposições descritivas; nomoempírico, pois refere-se ao direito positivo – tratando indiretamente do
comportamento humano; e, descritivo ou teorético em razão de se ocupar das normas jurídicas,
descrevendo-as (NEVES, Marcelo. Teoria da Inconstitucionalidade das Leis. São Paulo: Saraiva,
1988. p. 4 e ss.).
116
Nesse aspecto, muito interessantes as observações de Aurora Tomazini de Carvalho: “O legislador
produz os enunciados prescritivos atribuindo certos valores a certos símbolos e faz isto visando a
implementação de outros valores. O intérprete se depara com todo aquele conjunto de enunciados
prescritivos, desprovidos de qualquer valor, mas indicativo de uma valoração por parte do legislador,
passa a interpreta-los adjudicando valores aos símbolos positivados e, com isso, vai construindo seu
sentido, para concretizar certos valores que, segundo sua construção, o legislador quis implementar.”
( Curso de Teoria Geral do Direito, São Paulo: Noeses, 2009, p. 259).
117
“Mas enquanto é lícito afirmar-se que o legislador se expressa em uma linguagem livre, natural,
pontilhada, aqui e ali, de símbolos científicos, o mesmo não se passa com o discurso do cientista do
Direito [...] Nada obstante, cumpre lembrar que o emprego de termos técnicos e o modo científico
como se expressa o jurista não conseguem superar certas dificuldades do vocabulário especializado,
como as ambiguidades e o teor de vagueza, que somente serão resolvidos à custa de ingentes esforços
semânticos.” (CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário, 2009, p. 6)
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casos concretos e, assim, introduzir regras no sistema jurídico. Portanto, o aplicador,
em menor medida e nos limites legais, também realiza o processo de seleção e
introdução de valores no sistema jurídico, assim como promove fluxo de regras entre
a realidade e o Direito.
No que concerne à eficácia das normas jurídicas, o Direito, mais uma
vez, aproxima-se da realidade, sem tocá-la diretamente. O escopo final do Direito,
tendo como instrumento as normas, o “dever-ser”, é ordenar a sociedade. Quanto
mais as normas jurídicas se aproximarem dos valores comungados pelos cidadãos e
quanto mais aceito for o órgão legislativo,118 em maior proporção o Direito pode
atingir seu objetivo e, portanto, suas normas terão maior eficácia.
Entretanto, eficácia não se confunde com validade. O fato de uma
norma não atingir seu propósito, não significa que não pertença ao sistema jurídico.
Ela continua válida, até que seja retirada do sistema. Uma norma válida porém
ineficaz pode começar a ser aplicada e obedecida por seus destinatários a qualquer
tempo, adquirindo então eficácia.

118

Aceito significa respeitado em função da legitimidade de sua escolha (baseado em valores
democráticos ou mesmo valores religiosos, tradições etc.) ou também respeitado em razão de sua
força coercitiva material (bélica, econômica etc.).
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CAPÍTULO II

SUBSISTEMA CONSTITUCIONAL TRIBUTÁRIO BRASILEIRO

Designamos subsistema constitucional tributário o conjunto de regras
constitucionais que versam sobre tributos, especialmente aquelas que abrigam os
princípios e as que estabelecem, positiva ou negativamente, as competências.
Importante consignar que o propósito deste capítulo não é fazer uma
disquisição completa, mas examinar os aspectos do subsistema constitucional
tributário brasileiro que influem diretamente na definição do regime jurídico dos
tributos sobre o comércio exterior de bens.
Dessarte, abordam-se os temas hierarquia da lei complementar
tributária,

atribuição constitucional de competência tributária e os seguintes

princípios e limites constitucionais: federalismo, indelegabilidade de competência
tributária, limitação à instituição plúrima de tributos, legalidade, irretroatividade,
anterioridade, isonomia, capacidade contributiva, progressividade, não-confisco e
imunidade. O penúltimo item é dedicado ao tratamento constitucional das normas
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aprovadas no âmbito de acordos e convenções internacionais, e o último, ao caráter
extrafiscal, especificamente no que concerne aos tributos sobre o comércio exterior
de bens.

2.1.

A lei complementar no Sistema Tributário Nacional
A Constituição com frequência indica que determinada matéria deve

ser disciplinada por meio de lei complementar, sejam disposições constitucionais que
dependem de regulamentação ou de complementação, sejam temas que o constituinte
atribuiu originalmente ao legislador infraconstitucional, mas exigem quorum
qualificado em função de relevância, do impacto etc.
Lei complementar pode ser definida como o suporte material
aprovado por quorum especial119 que tem legitimidade para veicular as regras nos
casos em que a Constituição prevê, de modo expresso na maioria das vezes.120
No que concerne aos tributos, verifica-se que o constituinte conferiu
ao legislador complementar dupla função:
a)

completar as normas de estrutura constitucionais, criando regras
de estrutura que estabeleçam ou limitem a competência do
legislador ordinário, como, por exemplo, o disposto no artigo 146
da Constituição;

119

“Art. 69. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta.” (Constituição Federal)
Conforme ensina o Professor Paulo de Barros Carvalho, “Desse conceito jurídico-positivo
sobressaem dois traços identificadores: a) matéria expressa ou implicitamente indicada na
Constituição; e b) quorum especial do art. 69 (CF).” (Curso de Direito Tributário, 2009, p. 226).
120
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exercer a competência tributária, instituindo normas de
comportamento mediante lei complementar em casos especiais,
e.g., empréstimos compulsórios e competência residual da União.

Por meio das regras de estrutura inseridas por lei complementar, o
legislador exerce a competência de coordenar a organização dos entes federados, em
uma concepção de Estado Federativo Cooperativo; ao passo que, no exercício de
competência tributária por meio de lei complementar, o legislador exerce
competência privativa da União, o que se aproxima do conceito de Estado Federativo
Dual.121
As regras de estrutura, em razão de serem destinadas a definir a
competência – formal e material – do legislador ordinário, hão de ser respeitadas, sob
pena de invalidade das regras ordinárias; em consequência, lei introdutória de regra
de estrutura tem normalmente hierarquia superior à de lei ordinária.
No que concerne às regras de comportamento introduzidas via lei
complementar por determinação constitucional, têm a mesma natureza das constantes
de leis ordinárias, diferençando-se destas apenas em virtude de a Constituição exigir
quorum qualificado. Isto é, o legislador separou algumas matérias e decidiu, no seu
poder discricionário, que as normas de comportamento que as regulam têm de estar
em lei complementar. Assim, as regras de comportamento, tanto as constantes de lei
ordinária quanto as veiculadas por lei complementar, destinam-se, da mesma forma,
a regular diretamente a conduta dos cidadãos, não se superpondo umas às outras, mas

121

Sobre Federalismo e competência tributária, sugere-se remissão ao subitem 2.2.2.1.
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disciplinando cada qual seu objeto, nos limites estabelecidos pelas regras de estrutura
constitucionais.122
A doutrina tradicional costumava afirmar que a lei complementar tem,
sempre, superioridade em relação à ordinária.123 Alguns doutrinadores reviram essa
posição com base nos critérios de hierarquia formal e hierarquia material.124
Hierarquia formal corresponderia aos casos em que a regra superior indica os
requisitos de forma (procedimentos de produção, alteração, revogação) e hierarquia
material se daria quando a norma superior estabelece o conteúdo da norma inferior.
Segundo esta linha, a lei complementar teria superioridade hierárquica formal em
relação à lei ordinária.

122

Por caminhos distintos, Fábio Canazaro chega às mesmas conclusões. Ele divide as leis
complementares em duas classes: “No primeiro grupo, estão incluídas todas as leis complementares
que podem ser qualificadas como balizadoras; sua finalidade será a de integrar a Constituição com as
leis editadas pelos entes da Federação. São normas de intermediação, pois inclusive poderão regular a
forma de atuação ou ainda o conteúdo das normas a serem editadas pelos órgãos inferiores. [...] A
atribuição de graus às normas – grau superior, no caso à norma geral, que dá fundamento, e grau
inferior à norma especial, que tem criação observadas nos fundamentos delineados pela superior –
qualifica como imagem espacial de supra-infra-ordenação a relação de hierarquização entre a norma
que regula a produção de outra norma, e a norma que é regularmente produzida. No segundo grupo –
leis complementares que atuam diretamente –, a finalidade integrativa não é afastada; entretanto, ela
ocorre em espaço diverso, caso em que a finalidade de integração é concretizada no sentido da norma
para com o sistema. Essa lei complementar atua como norma reguladora da Constituição, pois faz
valer plenamente a norma constitucional, sem qualquer atribuição de validade às normas de grau
inferior. [...] Em face da inexistência de normas decorrentes dessa espécie de lei complementar, deixa
de existir o fundamento de validade e, consequentemente, a figura da hierarquização entre os
instrumentos normativos – diversamente do que ocorreu na primeira espécie, que reúne as leis
complementares que fundamentam a validade de atos normativos.” (CANAZARO, Fábio. Lei
Complementar Tributária na Constituição de 1988: normas gerais em matéria de legislação
tributária e autonomia federativa. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005. p. 42-44)
123
Dentre os que defendem haver supremacia da lei complementar, seja qual seja, em relação à lei
ordinária, encontram-se José Afonso da Silva (Curso de Direito Constitucional Positivo. 11. ed. São
Paulo: Malheiros, 1996. p. 246-247), Bernardo Ribeiro de Moraes (Compêndio de Direito Tributário.
Rio de Janeiro: Forense, 1997. v. I-II. p. 21), Ives Gandra da Silva Martins (Sistema Tributário na
Constituição de 1988. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1991. p. 68-69).
124
Nesse sentido, José Souto Maior Borges (Lei Complementar Tributária. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1975. p. 54 e ss.), Paulo de Barros Carvalho (Curso de Direito Tributário, 2009, p.
228/229) e Maria do Rosário Esteves (Normas Gerais de Direito Tributário, São Paulo: Max
Limonad, 1997. p. 83 e ss.).
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No entanto, esses critérios não resolvem o problema, pois, como
vimos, as regras de estrutura (entre as quais situa-se grande parte das leis
complementares) estabelecem os aspectos formais e materiais vinculantes para o
legislador.
Seguindo a linha revisionista, torna-se sem supedâneo a superioridade de
uma lei complementar que, nos termos do artigo 146, I, da CF, disponha sobre conflito
de competência entre União e Estado, em confronto com as leis destes entes políticos.
Dessa forma, fica patente a utilidade e a propriedade do critério aqui
proposto: norma complementar de estrutura tem superioridade hierárquica em relação
às normas de comportamento infraconstitucionais; norma complementar de conduta, não.
Por sua vez, se, no exercício de sua competência, o legislador regular,
por meio de lei complementar, matéria que deveria, por falta de determinação
constitucional, estar em lei ordinária, não eleva o ato normativo à lei complementar
nem lhe dá hierarquia superior à de lei ordinária.
Isso porque a competência, na sua forma e no seu conteúdo, está
disciplinada pela Constituição, e regra de hierarquia inferior não tem o condão de
alterar ou revogar tal disposição.
Dessarte, o legislador infraconstitucional, com exceção dos casos em
que a Constituição lhe autorizou, não tem competência para criar regras de estrutura
que limitem sua própria competência. Ou seja, normalmente, o poder do legislador,
em relação a cada uma de suas competências, limita-se à decisão discricionária de
exercê-la ou não.
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Portanto, ato normativo veiculador de matéria de lei ordinária,
aprovado mediante procedimento previsto para lei complementar, configura, em
todos os seus aspectos, lei ordinária. 125
Ademais, a lei ordinária federal pode, excepcionalmente, ter
hierarquia superior à da lei editada pelos Estados e Municípios. Isso ocorre quando a
Constituição atribui à União competência para estabelecer normas gerais, sem exigir
lei complementar, e vincula os Estados e Municípios às disposições do ato normativo
federal.126 Nesse caso, as regras de estrutura editadas pela União vinculam os demais
legisladores.
Sendo assim, há regras complementares (de estrutura) superiores a
regras ordinárias (de comportamento) e regras complementares (de comportamento);
há regras ordinárias (de estrutura) superiores a regras ordinárias (de comportamento);
há regras complementares (de comportamento) hierarquicamente iguais a regras
ordinárias

(de

comportamento);

e

há

regras

ordinárias

(de

estrutura)

hierarquicamente iguais a regras complementares (de estrutura).127

125

Caso contrário, seria possível, por exemplo, se a maioria dos legisladores fosse da mesma posição e
tivesse perdido a vantagem numérica na eleição para a próxima legislatura, que eles aprovassem, no
fim do mandato, todas as leis na forma de lei complementar, restringindo a competência de seus
sucessores-opositores. Nesse sentido, seguem os comentários de Fábio Canazaro: “Se a Constituição
prevê, por exemplo, que as contribuições destinadas ao custeio da Seguridade Social serão instituídas
por lei (ordinária), e o legislador, em exagero, instituir uma delas por lei complementar, é
perfeitamente viável, sem que haja qualquer ofensa aos princípios constitucionais, sua alteração por
lei ordinária, pois a competência constitucional, nesse caso, é para lei ordinária.” (Lei Complementar
Tributária na Constituição de 1988: normas gerais em matéria de legislação tributária e autonomia
federativa, 2005, p. 53). A título informativo, cabe mencionar que a questão está sendo objeto de
análise nos tribunais. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a superioridade hierárquica de regra
constante de lei complementar sem que houvesse exigência constitucional. No entanto, no Supremo
Tribunal Federal, tem prevalecido entendimento em sentido contrário (Recurso Especial no nº
754.922 – PR, Recurso Especial no. 667394 – SC, Recurso Extraordinário no. 357.950-9, Recurso
Extraordinário no 419.629-8 – DF).
126
Determinação, nesse sentido, consta dos parágrafos do artigo 24 da Constituição Federal.
127
Não aventamos a possibilidade de regras ordinárias (de estrutura) superiores a normas
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se o mesmo legislador for competente para

introduzir normas de estrutura e normas de comportamento, aquelas prevalecem, em
razão de sua especificidade, mas seu caráter coativo é precário, uma vez que a
mesma pessoa que tem competência para alterá-las é o seu destinatário.

2.2. Competência tributária
Iniciamos este item com as lições de Roque Antônio Carrazza sobre
competência tributária:
Têm competência tributária, no Brasil, as pessoas políticas, ou seja, a
União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal. Só as pessoas
políticas? Só as pessoas políticas. Por quê? Porque só elas possuem
legislativo com representação própria. E, como já demonstramos, é o
Poder Legislativo

– e apenas ele – que, em nosso ordenamento

jurídico, está credenciado a criar tributos.128

Merecem referência também as ilações de Tácio Lacerda Gama
quanto aos elementos constitutivos da norma de competência legislativa:
i) qualificação do sujeito que pode criar normas: ii) indicação do
processo de criação das normas, sugerindo todos os atos que devem
ser preordenados para o alcance desse fim; iii) indicar as coordenadas
de espaço em que a ação de criar normas deve ser desempenhada; iv)
indicação das condições de tempo em que a ação de criar normas deve
complementares (de conduta), por não parecer lógico e porque não encontramos na Constituição
situação em que, em relação à mesma matéria, tenha sido atribuída ao legislador ordinário
competência para estabelecer regras de estrutura e ao legislador complementar, regras de
comportamento.
128
Curso de Direito Constitucional Tributário, 2006, p. 477.
Liziane Angelotti Meira
Regime Jurídico dos Tributos Incidentes
Sobre o Comércio Exterior

•

68

ser desempenhada; v) estabelecimento do vínculo que existe entre
quem cria a norma e quem deve se sujeitar à norma criada, segundo as
condições estabelecidas no próprio direito; vi) modalização da
conduta de criar outra norma, se obrigatória, permitida ou proibida; e
viii) estabelecimento da programação material da norma inferior que é
feita

segundo

quatro

variáveis:

sujeito,

espaço,

tempo

e

comportamento.129

Vale recordar que o legislador constitucional não criou tributos, mas,
no exercício de sua competência legislativa discricionária, estabeleceu normas de
estrutura que atribuíram aos legisladores federais, estaduais, do Distrito Federal e
municipais suas respectivas competências para, estes sim, criarem os tributos por
meio de leis que veiculem normas gerais e abstratas de comportamento, as normas de
incidência tributária.130
Dessarte, a competência tributária está delineada por regras de
estrutura constantes da Carta Magna e, nos casos autorizados pelo legislador
constitucional,131 também introduzidas por leis complementares.
Não comungamos da corrente doutrinária segundo a qual todas as
regras de competência estão no texto constitucional, tendo a lei complementar tão-

129

GAMA, Tácio Lacerda. Competência Tributária: fundamentos para uma teoria da nulidade. São
Paulo: Editora Noeses, p. 49.
130
“A Carta Suprema não criou tributos. Realmente, estamos convencidos de que a Constituição
Brasileira não criou tributos, mas, apenas, discriminou competências para que a União, os Estados, os
Municípios e o Distrito Federal, por meio de lei, venham a fazê-lo. Poderia ter feito, já que o poder
constituinte é soberano. Preferiu, todavia, permitir que cada pessoa política, querendo, institua os
tributos de sua competência.” (CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional
Tributário, 2006, p. 478)
131
Neste caso, são regras constitucionais de estrutura que atribuem ao legislador complementar
competência para criar outras regras de estrutura.
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somente função declaratória, sem legitimidade para qualquer inovação.132
Entendemos, ao contrário, que, observados os estritos lindes materiais e formais
prescritos por regras de estrutura constitucionais, o legislador complementar pode,
nos casos em que está autorizado, tratar de competência e deve trazer elementos para
seu perfeito delineamento. 133
A competência tributária é traçada, basicamente, por: a) regras
expressas que atribuem competência; b) regras que abrigam princípios e limites
objetivos; c) regras sobre imunidades. Trataremos de cada uma delas nos subitens
seguintes.

2.2.1. Regras constitucionais expressas que atribuem competência tributária
A Constituição Federal autoriza134 os legisladores federais, estaduais, do
Distrito Federal e municipais a instituírem impostos, taxas e contribuições de melhoria.135

132

Roque Antônio Carrazza é um ilustre representante desta corrente, vejamos as suas ponderações:
“Assim, proclamamos, desde agora, que tal lei complementar só pode explicitar o que está implícito
na Constituição. Não pode inovar, mas, apenas, declarar. Para além dessas angustas fronteiras, o
legislador complementar estará arrogando-se atribuições que não lhe pertencem [...] Para aceitarmos
melhor essas posições é necessário termos em conta que as competências tributárias das pessoas
políticas foram perfeitamente traçadas e distribuídas pela Constituição.” (Curso de Direito
Constitucional Tributário, 2006, p. 869).
133
Nesse diapasão, as observações do Professor Luís Eduardo Schoueri: “Tendo em vista, outrossim,
que nosso sistema federal elegeu uma rígida discriminação de competências, concluímos que é na lei
complementar que se encontram os conceitos de cada imposto discriminado constitucionalmente.”
(Discriminação de Competências e Competência Residual. In: SCHOUERI, Luís Eduardo; ZILVETI,
Fernando Aurélio (Coord.). Direito Tributário: estudos em homenagem a Brandão Machado. São
Paulo: Dialética, 1998. p. 115). Sobre o tema, sugere-se remissão ao subitem 2.2.2.1, que aborda a
discriminação da competência tributária na organização federativa do Estado.
134
Importante desde já ter presente e pensar a relação da distribuição de competências constitucionais
e a autonomia das pessoas políticas na organização federativa brasileira. Vejamos as observações de
Clélio Chiesa: “A Constituição de 1988, visando a assegurar essa tão almejada autonomia, estruturou
o sistema tributário de tal forma que outorgou a cada uma das unidades integrantes do Estado
brasileiro competência legislativa para criar seus próprios tributos, pretendendo, com isso, asseguralhes autonomia financeira para evitar a subjugação de uma unidade por outra.” (CHIESA, Clélio. A
Competência Tributária do Estado Brasileiro: desonerações nacionais e imunidades condicionadas.
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A competência para instituir impostos é expressamente distribuída
entre União,136 Estados,137 Distrito Federal138 e Municípios139 e, para os três últimos,
a lista é taxativa.140
A União recebeu competência para criar impostos não previstos
expressamente pela Constituição, mas a competência residual tem de ser exercida por
meio de lei complementar.141 Trata-se de hipótese, conforme já anotamos, em que a

São Paulo: Max Limonad, 2002. p. 28).
135
“Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes
tributos:
I - impostos;
II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de
serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;
III - contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas.”
136
“Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
I - importação de produtos estrangeiros;
II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;
III - renda e proventos de qualquer natureza;
IV - produtos industrializados;
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários;
VI - propriedade territorial rural;
VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar.”
137
“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:
I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos;
II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte
interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no
exterior;
III - propriedade de veículos automotores.”
138
Ao Distrito Federal, nos limites de seu território, cabem os tributos estaduais, conforme o artigo
155 da CF, e os impostos municipais, nos termos do artigo 147.
139
“ Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:
I - propriedade predial e territorial urbana;
II - transmissão ‘inter vivos’, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou
acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a
sua aquisição;
III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei
complementar.”
140
“No que tange aos impostos, a técnica utilizada pelo legislador constituinte foi a de atribuir aos
Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, um rol taxativo de impostos que essas unidades
federativas podem instituir (arts. 155 e 156, da CF). Já quanto à União, embora tenha enumerado
alguns impostos nos arts. 153 e 154, II, da Constituição Federal, a ela atribuiu a competência residual
para instituir outros impostos (art. 154, I), não previstos no art. 153, desde que não cumulativos e a
hipótese de incidência ou a base de cálculo, não sejam idênticas, a de outros impostos discriminados
na Constituição.” (CHIESA, Clélio. A Competência Tributária do Estado Brasileiro: desonerações
nacionais e imunidades condicionadas, 2002, p. 29)
141
“Art. 154. A União poderá instituir:
I - mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam nãocumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta
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Constituição exige que norma de comportamento seja veiculada por lei
complementar.142
O poder de romper essa rígida discriminação constitucional de
impostos foi atribuído à União no caso de guerra ou sua iminência.143
A competência para cada um dos entes da Federação instituir e cobrar
taxas não foi designada expressamente pela Constituição Federal . Aliás, das taxas o
legislador constituinte muito pouco se ocupou, dispondo sobre o tributo praticamente
tão-só no artigo 145 da CF.
Todavia, diante dessa omissão, não se pode concluir que as pessoas
políticas tenham legitimidade para criar e exigir taxas ao seu alvedrio. Para tanto,
existem dois condicionantes: a) competência administrativa; b) prestação de serviço
público específico e divisível ou exercício do poder de polícia.
A competência administrativa para prestar o serviço ou exercer o
poder de polícia é requisito da competência legislativa tributária, ou seja, é condição
sine qua non para criação do tributo mediante lei, e está prevista nos artigos 21, 23,
25 e 30 da Constituição.

O artigo 21 da Carta Magna enumera a competência administrativa da
União.144 O artigo 23 trata da competência administrativa comum da União, dos
Constituição.” (grifo nosso)
142
Conforme conclusões constantes do item 2.1.
143
“Art. 154. A União poderá instituir:
[...]
II - na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários, compreendidos ou não em
sua competência tributária, os quais serão suprimidos, gradativamente, cessadas as causas de sua
criação.” (grifo nosso)
144
O artigo 22 trata de competência legislativa.
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Estados e do Distrito Federal.145 O artigo 25 dispõe sobre a competência
administrativa dos Estados e atribui-lhes competência administrativa residual. O
artigo 30, incisos IV a IX, trata da competência administrativa dos Municípios.146

A prestação, efetiva ou potencial, de serviço público e divisível ou o
exercício do poder de polícia caracterizam requisito, não para instituição, mas para
cobrança das taxas,147 nos termos do artigo 145, II, da Constituição Federal. Essa
condição para a cobrança é denominada “vinculação do tributo” a uma atividade
estatal relativa ao contribuinte.

As contribuições de melhoria tampouco foram objeto de grande
preocupação do constituinte. A elas foi dedicado o inciso III do artigo 145 da
Constituição, que prevê a cobrança do tributo em função de obras públicas.

No entanto, é condição da competência legislativa tributária a
competência administrativa,148 cuja definição, como verificamos em relação às taxas,
consta do texto constitucional.149
Para cobrança, faz-se necessário que tenha sido edificada a obra
pública e também que dela decorra valorização imobiliária, melhoria, para o

145

O artigo 24 dispõe sobre a competência legislativa concorrente desses entes.
Os incisos I a III do artigo 30 tratam da competência legislativa dos Municípios.
147
Isso permite concluir que a pessoa competente pode instituir taxa relativa a serviço que ainda não é
prestado e, no início da vigência da lei, iniciar tanto a realização ou disponibilização do serviço quanto
a sua cobrança.
148
“Insistamos que a obra pública deve ser realizada com apoio na lei da pessoa jurídica que tem
competência administrativa (constitucionalmente traçada) para levá-la a efeito.” (CARRAZZA, Roque
Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário, 2006, p. 533)
149
Nos artigos 21, 23, 25 e 30 da CF.
146
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contribuinte.150 Conforme ilações constantes do subitem 3.1.2.3, as contribuições de
melhoria são classificadas como tributos de vinculação indireta.
Em face do laconismo constitucional, coube ao Código Tributário
Nacional, na sua função de lei complementar, nos termos do artigo 146, III, da CF,
completar o desenho da competência legislativa para criar contribuição de melhoria,
e é o que os artigos 81 e 82 do Código fazem.151
O artigo 148 da CF atribui à União a competência legislativa para
criar, mediante lei complementar, empréstimos compulsórios em duas situações
excepcionais: a) despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública ou de
guerra externa ou sua iminência; e b) investimento de caráter urgente e de relevante
interesse nacional. Somente na segunda hipótese, deve ser observado o limite da
anterioridade.152
Ambos os requisitos são relativos à competência legislativa, uma vez
que os empréstimos compulsórios não são tributos vinculados nem sua cobrança é
condicionada.
150

Nesse sentido, os ensinamentos do Professor Paulo de Barros Carvalho: “Em comparação com as
taxas, que também são tributos vinculados a uma atuação do Estado, as contribuições de melhoria se
distinguem por dois pontos expressivos: pressupõem uma obra pública e não serviço; e dependem de
um fato intermediário, que é a valorização do bem imóvel.” (Curso de Direito Tributário, 2009, p.
42).
151
Cumpre repisar que não seguimos a corrente doutrinária que defende que a lei complementar,
especialmente com base no artigo 146, III, da CF, tem função meramente declaratória. Por amor à
dialética, no entanto, juntamos excerto do pensamento do Professor Roque Antônio Carrazza: “[...] as
pessoas políticas não têm por que obedecer a estes artigos (arts. 81 e 82 do CTN), que não encerram
verdadeiras normas gerais em matéria de legislação tributária. Portanto, ao tributarem, por meio de
contribuição de melhoria, a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal só devem
obediência aos princípios e normas constitucionais que regem a matéria, que, com serem inúmeros,
garantem, de modo adequado, os direitos dos contribuintes. Os precitados artigos do Código
Tributário Nacional não têm força jurídica suficiente para compelirem as pessoas jurídicas à
observância de outros requisitos além dos contidos, implícita ou explicitamente, na Constituição
Federal.” (Curso de Direito Constitucional Tributário, 2006, p. 535, parênteses nossos e grifo do
autor).
152
Constante do artigo 150, III, “b”, da CF.
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As competências para estabelecer contribuições – sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas – têm de ser exercidas como instrumentos de atuação nas respectivas
áreas, e aquelas não previstas pela Constituição dependem de lei complementar.153
No caso das contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, ainda
existem as limitações previstas no § 2º do artigo 149 da CF.154
A

Constituição

Federal

trata

expressamente

das

seguintes

contribuições:


contribuição de intervenção no domínio econômico relativa às
operações com combustíveis (Cide-Combustíveis);155



contribuições sociais do artigo 195;156

153

Conforme determina o caput do artigo 149 da CF. Nesse sentido a decisão do STF constante do RE
363.852–MG, que considerou inconstitucional, em decorrência de falta de respaldo em lei
complementar, a contribuição sobre a comercialização rural dos empregadores rurais pessoas físicas.
154
“§ 2º As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput deste
artigo:
I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação;
II - incidirão também sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços;
III - poderão ter alíquotas:
a) ad valorem, tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação e, no caso de
importação, o valor aduaneiro;
b) específica, tendo por base a unidade de medida adotada.”
155
“Art. 177 [...]
[...]
§ 4ºA lei que instituir contribuição de intervenção no domínio econômico relativa às atividades de
importação ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool
combustível deverá atender aos seguintes requisitos [...]”
156
“Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos
termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre:
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à
pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;
b) a receita ou o faturamento;
c) o lucro;
II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não incidindo contribuição sobre
aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência social de que trata o art. 201;
III - sobre a receita de concursos de prognósticos.
IV - do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar.”
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contribuição social do salário-educação;157



contribuições dos empregadores sobre as folhas de salários,
destinadas a entidades privadas de serviço social e de formação
profissional vinculadas ao sistema sindical;158



contribuições para o Programa de Integração Social e para o
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(contribuição para o PIS/Pasep);159



Contribuição

Provisória

sobre

a

Movimentação

ou

Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza
Financeira (CPMF)160;


contribuição municipal para iluminação pública.161

A competência para instituir as contribuições sociais de intervenção
no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas,
previstas

expressamente ou não no texto constitucional, pertence à União, nos

termos do artigo 149 da CF,162 com exceção da competência para criar contribuições

157

Artigo 212, § 5º.
Artigo 240 da CF.
159
Essas contribuições foram mencionadas no artigo 239 da CF, mas também incluem-se entre as
contribuições sociais do artigo 195.
160
A CPMF foi instituída, em substituição ao IPMF (imposto provisório sobre movimentações
financeiras), no artigo 74 do ADCT e prorrogada sucessivamente nos artigos 74, 75, 84, 85 e 90 do
ADCT. Cumpre lembrar que esta contribuição, nos termos do artigo 90 do ADCT, somente teve fulcro
constitucional até o final do ano de 2007.
161
Artigo 149-A.
162
“Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no
domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de
sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo
do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.”
158

Liziane Angelotti Meira
Regime Jurídico dos Tributos Incidentes
Sobre o Comércio Exterior

•

76

sociais no interesse dos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
que foi atribuída, respectivamente, a cada uma destas pessoas políticas.163
Existe ainda a designação de competência aos Municípios e ao
Distrito Federal, para instituir a contribuição para iluminação pública.164
Tratamos das modalidades de tributos no subitem 3.1.2.

2.2.2. Princípios e limites objetivos constitucionais
Os princípios constitucionais são os valores considerados mais
caros,165 que nortearam a atividade do legislador constituinte originário e devem
nortear da mesma forma os atos dos demais legisladores e dos próprios cidadãos.166
Em termos lógicos, esses valores fundamentam e são superiores ao restante do
conteúdo da Constituição. 167

163

“Art. 149. [...] § 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada
de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40,
cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União.”
164
“Art. 149-A Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das
respectivas leis, para o custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no art. 150, I e
III.”
165
Celso Antônio Bandeira de Mello propõe uma definição de princípio: “Princípio – já averbamos
alhures – é, por definição, mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição
fundamental que se irradia sobre diferentes normas, compondo-lhes o espírito e servindo de critério
para sua exata compreensão e inteligência exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema
normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido harmônico.” (Curso de Direito Administrativo,
11. ed. São Paulo: Malheiros, 1999. p. 631).
166
“De feito, o tema dos princípios passa a se reunir ao dos valores. A atual filosofia do direito vem
chamando a atenção para o fato de que houve incorporação dos valores e do próprio direito natural ao
ordenamento jurídico democrático pela intermediação dos princípios constitucionais. Os valores que
são abstratos e não têm dicção constitucional própria se concretizam, se atualizam e se expressam
pelos princípios.” (TORRES, Ricardo Lobo. Ética e Justiça Tributária. In: SCHOUERI, Luís Eduardo;
ZILVETI, Fernando Aurelio (Coord.). Direito Tributário: estudos em homenagem a Brandão
Machado. São Paulo: Dialética, 1998. p. 180)
167
Cumpre ter presente que a doutrina comumente utiliza a expressão princípio de forma plurívoca,
conforme alertou o Professor Paulo de Barros Carvalho: “Em Direito, utiliza-se o termo ‘princípio’
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Mesmo assim, os princípios não dispensam veículo introdutor para
fazerem parte do sistema jurídico-positivo; entretanto, não podemos ignorar que,
algumas vezes, o legislador os incluiu de forma extremamente vaga, deixando uma
fissura, a qual passa a ser completada pelo trabalho do hermeneuta.168
Em termos constitucionais, o legislador inseriu muitos dos valores
considerados essenciais mediante previsão expressa. Outros não foram tratados em
termos explícitos, mas se consignaram, no texto, uma série de limites, proibições,
com o fito de resguardá-los.169
Dessarte, pode-se inferir que os princípios constitucionais são valores
considerados fundamentais introduzidos no direito positivo pelo legislador
constitucional; ao passo que os limites objetivos concernentes aos princípios são
proibições genéricas170 constantes expressamente da Constituição, na maioria das
vezes destinadas ao legislador infraconstitucional, com o intuito de resguardar
princípios, expressos ou não. Exemplo da primeira espécie é o princípio da justiça;
exemplo de limite objetivo é vedação de discriminação entre contribuintes que se
encontrem em situações semelhantes.
para denotar as regras de que falamos, mas também se emprega a palavra para apontar normas que
fixam importantes critérios objetivos, além de ser usada, igualmente, para significar o próprio valor,
independentemente da estrutura a que está agregado e, do mesmo modo, o limite objetivo sem a
consideração da norma. Assim, em breve reflexão semântica, já divisamos quatro usos distintos: a)
como norma jurídica de posição privilegiada e portadora de valor expressivo; b) como norma jurídica
de posição privilegiada que estipula limites objetivos; c) como valores insertos em regras jurídicas de
posição privilegiada; d) como limite objetivo estipulado em regra de forte hierarquia, tomado, porém,
sem levar em conta a estrutura da norma.” (Curso de Direito Tributário, 2009, p. 159).
168
São exemplos o artigo 4o da Lei de Introdução do Código Civil e artigo 108, II, do Código
Tributário Nacional.
169
As expressões “princípio” e “limite objetivo”, com significado similar, foram adotadas pelo
Professor Paulo de Barros Carvalho (Curso de Direito Tributário, 2009, p. 158-164), por Eurico
Marcos Diniz de Santi (Decadência e Prescrição no Direito Tributário, 2000, p. 72) e por Tácio
Lacerda Gama (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, São Paulo: Quartier Latin,
2003. p.142-144).
170
Dizemos proibições genéricas para diferençá-los das imunidades, pois somente estas se referem a
pessoas, atividades ou bens específicos (conforme subitem 2.2.3 deste Capítulo).
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Alguns princípios foram considerados tão importantes pelo legislador
constitucional que as regras que os prevêem ou que consignam os limites a eles
concernentes adquiriram hierarquia superior, de modo que não podem sofrer
nenhuma violação, ameaça ou alteração, sequer pelo constituinte derivado.171
Tanto os princípios quanto os limites objetivos expressos na
Constituição integram regras jurídicas que, se destinadas ao legislador, configuram
regras de estrutura.
Cumpre mencionar, ainda que os princípios e os limites objetivos
possam também constituir regras direcionadas diretamente para os cidadãos, regras
de conduta, este capítulo é dedicado tão-somente às regras que desenham a
competência do legislador tributário, portanto, às regras de estrutura.

2.2.2.1. Princípio do Federalismo e competência tributária
A regra do Federalismo172 estabelece a organização do Estado
brasileiro – este soberano –173 em União, Estados, Municípios e Distrito Federal –
estes autônomos.174

171

O texto constitucional erigiu essas regras na hierarquia superior à das demais regras constitucionais
no artigo 60, § 4º. Vale comentar que, com fulcro na mencionada hierarquia, regras inseridas por
emenda constitucional foram consideradas inconstitucionais (regras constantes da Emenda
Constitucional nº 3, de 1993, concernentes ao imposto sobre movimentações financeiras, foram
julgadas inconstitucionais, ADIn 939-DF).
172
“[...] no Brasil, por obra e graça do princípio federativo – verdadeira coluna mestra do nosso
sistema jurídico –, convivem harmonicamente (e nisto estamos com Kelsen) a ordem jurídica global
(o Estado Brasileiro) e as ordens jurídicas parciais, central (a União) e periférica (os Estadosmembros). Esta múltipla incidência só é possível por força da cuidadosa discriminação de
competências, levada a efeito pela Constituição da República.” (CARRAZZA, Roque Antônio. Curso
de Direito Constitucional Tributário, 2006, p. 139, grifo do autor)
173
A soberania, como assevera Roque Antônio Carrazza, é “qualidade jurídica do imperium, é
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Em termos jurídico-positivos, pode-se asseverar que o princípio do
federalismo está dentre os mais importantes;175 é a materialização do dilema: o
Estado cria o direito positivo, mas o direito positivo cria e regula o próprio Estado.
Não é por menos que esse princípio já consta do preâmbulo da
Constituição Federal e do seu artigo 1o e, além disso, foi elevado ao nível de regra
pétrea, de forma que qualquer ato normativo que o contrarie, ainda que emenda
constitucional, estará eivado de inconstitucionalidade.176
Normalmente, tendo em vista que o presente trabalho volta-se ao
exame do direito positivo, não realizamos perquirições históricas. No entanto, nesse
caso far-se-á uma exceção, pelos seguintes motivos:
a) estamos diante de um dos mais importantes princípios
constitucionais;
b) há grande confusão doutrinária na definição do princípio
federativo e, consequentemente, da regra constitucional que o
positiva;177

apanágio exclusivo do Estado. Se ele não tivesse um efetivo predomínio sobre as pessoas que o
compõem, deixaria de ser Estado.” (Curso de Direito Constitucional Tributário, 2006, p. 139).
174
Conforme leciona José Afonso da Silva, a autonomia pode ser desdobrada nos seguintes aspectos:
“A autonomia política (capacidade de auto-organização e autogoverno), a autonomia normativa
(capacidade de fazer leis próprias sobre matéria de sua competência), a autonomia administrativa
(administração própria e organização dos serviços locais) e autonomia financeira (capacidade de
decretação de seus tributos e aplicação de suas rendas, que é uma característica da autoadministração).” (Curso de Direito Constitucional Positivo, 1996. p. 546).
175
Provavelmente divide essa posição com o princípio da democracia e o princípio republicano.
176
“Com efeito, o modelo federativo do Estado Brasileiro vem consagrado com irretorquível clareza
na Carta de 1988, desde a utilização do termo ‘Federativa’ no próprio nome do país (‘República
Federativa do Brasil’), passando pela dicção de inúmeros dispositivos que versam os Princípios
Fundamentais e Organização do Estado (v.g.: arts. 1o, 3o, 4o, 12, 18, etc.), até a expressa afirmação dos
cânones básicos da autonomia (art. 18 ‘caput') e da isonomia (art. 19, III) dos entes federativos.”
(LOBO, Rogério Leite. Federalismo Fiscal Brasileiro: discriminação das rendas tributárias e
centralidade normativa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 47)
177
Sobre essas disputas, dá-nos notícia Roque Antônio Carrazza: “Não entram em acordo os autores
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c) para esclarecer o seu sentido, faz-se necessário analisar o campo
denotativo da expressão “federalismo” no âmbito histórico-social,
e então tentar resgatar o conceito na forma pressuposta na Carta
Magna;
d) esclarecer o campo de significação da regra que abriga o princípio
federativo é requisito para entender a competência tributária,
especialmente no que concerne à discriminação de tributos e à
função da lei complementar.178

Em verdade, faz-se, neste item, um exame histórico-social com o
escopo de aplicar outra limitação objetiva, relacionada ao princípio da segurança
jurídica, a qual impõe o dever de se acatar o alcance de institutos e conceitos
pressupostos pelo constituinte, para que, assim, as regras constitucionais não sofram
violação revestida de interpretação.179
O Federalismo brasileiro – apesar de terem existido outros modelos,
como na Grécia Antiga (Atenas e Esparta), na Itália renascentista e na Alemanha –

no apontar os traços característicos do Estado Federal. Assim, v.g., Duguit nele vislumbra a existência
de dois governos no mesmo território e a impossibilidade de alterarem as competências de cada um
deles, sem a anuência de ambos. Já Hauriot sustenta que, no federalismo, há diversidade de leis e
várias soberanias secundárias, sob uma soberania comum. Jellinek, sempre rigoroso, aponta como da
essência do Estado Federal a autonomia, salvaguardada pela Constituição, das unidades federadas. Le
Fur, de sua parte, considera existente uma federação quando as unidades federativas entram na
formação da vontade do Estado. Kelsen, com sua visão formalista do Direito, distingue o Estado
Federal dos demais pela existência, nele, de três ordens jurídicas: duas parciais (União e unidades
federadas) e uma global (a da Constituição que as domina, delimitando-lhes a competência e
encarregando um órgão de fazê-la cumprir). Desta amostra, notamos que poderíamos, com a maior
facilidade, compor um grande mosaico, com excertos ou citações de renomados juristas e, ainda
assim, não chegaríamos a uma conclusão definitiva sobre a natureza jurídica do Estado Federal.”
(Curso de Direito Constitucional Tributário, 2006, p. 124-125).
178
Nesta matéria, também observa-se intenso embate doutrinário.
179
Em relação aos tributos, o artigo 110 do Código Tributário Nacional abriga limitação expressa
nesse sentido.
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foi inspirado no modelo moderno inaugurado pelos Estados Unidos pouco depois de
sua independência.180 A Federação norte-americana foi criada pela Constituição de
Filadélfia, em 1787, em decorrência da necessidade de fortalecer a organização das
treze colônias e fazer face aos embargos da Inglaterra e aos novos compromissos
assumidos perante as outras nações.181
Assim, o Federalismo norte-americano surgiu de um modelo de
organização centrípeto, evolução de uma Confederação, e previa isonomia entre os
entes Federados e divisão constitucional taxativa de competências, por isso,
denominado Federalismo Dual.182
No entanto, com a crise de 1929, sentiu-se que a União necessitava de
um poder coordenador para responder aos grandes problemas e necessidades do
país.183 Dessarte, sob os auspícios do Welfare State, o Federalismo gradativamente
180

“Apesar de algumas referências à Confederação Helvética como primeiro ensaio federalista, vê-se
que a grande parte da doutrina remete ao exemplo norte-americano o primeiro modelo federalista tal
como hoje é estudado.” (ELALI, André. O Federalismo Fiscal Brasileiro: algumas notas para a
reflexão, Revista Tributária e de Finanças Públicas, São Paulo, ano 12, n. 69, p. 14, jul./ago. 2006.)
181
“Com efeito, as ex-colônias britânicas declararam independência em 1776 e precisavam mantê-la
perante as práticas do colonizador. Assim, inicialmente os Estados optaram por manter suas
soberanias, mantendo seus poderes de autodeterminação, mas convivendo em forma de Confederação.
Posteriormente decidiram manter um Estado Federal único, atribuindo aos Estados-membros
autonomias limitadas à manutenção de uma ordem jurídica única, soberania, consagrada pela
Constituição.” (ELALI, André. O Federalismo Fiscal Brasileiro: algumas notas para a reflexão,
Revista Tributária e de Finanças Públicas, São Paulo, ano 12, n. 69, p. 14, jul./ago. 2006.)
182
“Su preocupación dominante fue la de asegurar que el Gobierno nacional, que ellos estaban
creando, no tuviera tanto poder, que absorbería en la práctica a los Estados que iban a componer la
Nación. Para ello, limitaron el poder del Gobierno federal a una relación exhaustiva de facultades
indispensables para su efectivo funcionamiento, reservando todas las restantes para los Estados, al
objeto que continuasen inalterados os entes soberanos independientes, y con excepción naturalmente
de los poderes delegados a la Nación. El concepto de Federalismo que emplearon los fundadores de la
Unión Americana estaba, pues, basado en la posición coordinada e independiente de los distintos
centros de Gobierno. Cada Gobierno está limitado a su propia esfera y, dentro de la misma, es
independiente de los demás.” (SCHWARTZ, Bernard. El Federalismo Norteamericano Actual.
Madrid: Civitas, 1984. p. 13-14)
183
“O ocaso do Federalismo Dualista se vincula visceralmente ao desprestígio do chamado Estado
Liberal, cujo arrimo maior se enfeixava na regra sagrada da abstenção do Estado em intervir nos
negócios privados (neutralidade estatal), dando azo ao aparecimento de Um Estado mais
intervencionista, cuja esfera de atuação – focada no prevalente interesse nacional, mesmo que em
circunstancial detrimento de interesses estaduais – foi se alargando sob a chancela cada vez mais
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adquiriu uma nova feição: várias leis atribuíram à União poder coordenador, as quais
foram julgadas constitucionais pela Corte Suprema. A essas atenuações, denomina-se
Federalismo Cooperativo.184
No Brasil, o Federalismo surgiu com a República, isto é, a República
já nasceu Federativa. Ademais, já havia previsão constitucional de autonomia das
Províncias na Constituição do Império.185
Desde 1891, houve, em todas as Constituições brasileiras, previsão do
Federalismo, no entanto, a adoção do princípio não teve a eficácia esperada em
virtude da centralização política, especialmente no Estado Novo e no período da
ditadura militar. Com a Constituição de 1988, o Federalismo brasileiro se fortaleceu,
inclusive por meio de uma criação tipicamente brasileira, a inclusão dos Municípios
no sistema federativo.186

firme da Corte Suprema, a qual, através de reiterados pronunciamentos, reinterpretava os dispositivos
constitucionais para, enfim, especialmente a partir de 1937, reconhecer a existência de um novo tipo
de Federalismo, cunhado de New Federalism.” (LOBO, Rogério Leite. Federalismo Fiscal
Brasileiro: discriminação das rendas tributárias e centralidade normativa, 2006, p. 14-15)
184
“O Federalismo cooperativo caracteriza-se pela técnica de repartição vertical da competência entre
os entes que compõem o Estado Federal. É dizer, uma determinada matéria é de competência tanto da
União como dos Estados-membros, cada qual participando de uma etapa de seu exercício. Fala-se
então em competência concorrente ou mista. Há no novo Federalismo clara cooperação entre União e
Estados-membros. Reconhece-se o fato de que o poder central teve sua esfera de atribuições
aumentadas, mas procura-se dividir essas novas atribuições com os Estados-membros, de modo a
garantir a sobrevivência da forma federal de Estado. Note-se que não ocorre completo abandono da
técnica de repartição horizontal de competências. As peculiaridades da União e dos Estados-membros
justificam a existência de competências exclusivas. Aliás, é justamente a exclusividade de certos
poderes que garante a configuração do Estado Federal.” (MELLO, Rafael Munhoz de. Aspectos
Relevantes do Federalismo, Revista de Direito Constitucional e Internacional, São Paulo, n. 41. p.
149-150)
185
“[...] verifica-se que a primeira forma de Estado Federal surgiu, no Brasil, no ano de 1889, quando
da proclamação da República, havendo sido mantido nas constituições posteriores, embora, conforme
adverte o Prof. José Afonso da Silva, na Constituição de 1967 e na EC 1/69 ele tenha sido apenas
nominal.” (ELALI, André. O Federalismo Fiscal Brasileiro: algumas notas para a reflexão, Revista
Tributária e de Finanças Públicas, São Paulo, ano 12, n. 69, p. 15, jul./ago. 2006)
186
“Não se pode deixar de consignar que o Estado Federal brasileiro possui, sem sombra de dúvida,
algumas peculiaridades como a inclusão do Município na estrutura federativa nacional como parte
integrante e indissolúvel desta. Tal peculiaridade, aliada ao exercício da competência tributária, na
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Toda essa exposição tem o objetivo de alcançar o âmago da questão:
apresentar o conceito de Federalismo adotado pelo constituinte de 1988, para, a partir
dele, verificar as principais ramificações e ascendências deste sobreprincípio187 no
sistema tributário nacional.
Na Constituição de 1988, o intérprete encontra disposições que se
identificam com o Federalismo Dual,188 exempli gratia, a atribuição de competências
privativas e exclusivas, constantes dos artigos 21, 22, e a rígida discriminação das
competências para instituir impostos, nos artigos 153, 155 e 156.189
Há disposições constitucionais, no entanto, que abrandam o
Federalismo em três níveis estanques, pode-se citar o artigo 24, que dá à União
competência para estabelecer normas gerais nos temas que indica e determina que
Estados e Municípios respeitem tais normas. Encontramos também traços de

modalidade concorrente [...] mostra que o Brasil não é um Estado Federal Clássico.” (REIS, Elcio
Fonseca. Federalismo Fiscal: competência concorrente e normas gerais de direito tributário. Belo
Horizonte: Mandamentos, 2000. p. 50) “Diferentemente das demais Federações contemporâneas,
entretanto, aquela erigida pelo constituinte brasileiro de 1988 contempla particularidade única, que lhe
confere, segundo a doutrina, desenho heterodoxo que não encontra similar dentre os outros Estados
Federais: em vez das tradicionais duas esferas autônomas (União, Estados-Membros), a Federação
brasileira é descentralizada em três ordens de competência legislativa, política e administrativa, com a
expressa inclusão também dos Municípios na classe maior dos entes federativos.” (LOBO, Rogério
Leite. Federalismo Fiscal Brasileiro: discriminação das rendas tributárias e centralidade normativa,
2006, p. 47-48)
187
Dizemos sobreprincípio porque tem hierarquia superior em relação aos demais em razão de ter sido
elevado ao nível de regra pétrea.
188
No Brasil, como temos três níveis de entes autônomos, poderíamos referir-nos a “Federalismo
Trial”.
189
“A adoção, em nosso sistema constitucional, de um regime rígido de repartição de competências
tributárias foi a solução encontrada para garantir a cada pessoa de direito público o montante de
ingressos necessário à manutenção de sua independência, assegurada, de resto, pelo sistema
federativo.” (SCHOUERI, Luís Eduardo. Discriminação de Competências e Competência Residual.
In: SCHOUERI, Luís Eduardo; ZILVETI, Fernando Aurélio (Coord.). Direito Tributário: estudos em
homenagem a Brandão Machado, 1998. p. 82)
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Federalismo Cooperativo os artigos 34 e 35 da CF, que autorizam a União a intervir
nos Estados e estes a intervirem nos Municípios, nas situações que especificam.190
Na seara tributária, podem ser vislumbrados aspectos do Federalismo
Cooperativo no artigo 154, II, da CF, que permite à União, em caso de guerra externa
ou calamidade, criar impostos da competência dos Estados e dos Municípios. O
artigo 146 é, sem dúvida, a mais importante positivação do Federalismo Cooperativo
no sistema constitucional tributário, pois determina a coordenação tributária pela
União, autorizando-a a estabelecer normas gerais em direito tributário. Existem
outros dispositivos constitucionais tributários que delegam poder coordenador à
União, e.g.: os artigos 155, § 1o, III, § 2o, XII191 e 156, III, § 3º.192

190

Consignamos, em respeito à dialética, que Michel Temer critica a corrente doutrinária que defende
a “tese do Federalismo cooperativo”, segundo o qual é uma tentativa de distinguir o novo federalismo
daquele tradicional e, assim, justificar a centralização de poder pela União (Elementos de Direito
Constitucional, 21. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 76-77).
191
“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:
I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos;
II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte
interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no
exterior;
[...]
§ 1.º O imposto previsto no inciso I:
[...]
III - terá competência para sua instituição regulada por lei complementar:
a) se o doador tiver domicilio ou residência no exterior;
b) se o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu inventário processado no
exterior;
IV - terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal;
§ 2.º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:
[...]
XII - cabe à lei complementar:
a) definir seus contribuintes;
b) dispor sobre substituição tributária;
c) disciplinar o regime de compensação do imposto;
d) fixar, para efeito de sua cobrança e definição do estabelecimento responsável, o local das operações
relativas à circulação de mercadorias e das prestações de serviços;
e) excluir da incidência do imposto, nas exportações para o exterior, serviços e outros produtos além
dos mencionados no inciso X, ‘a’;
f) prever casos de manutenção de crédito, relativamente à remessa para outro Estado e exportação para
o exterior, de serviços e de mercadorias;
g) regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos
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Cabe mencionar, mas já no âmbito do Direito Financeiro, que a
redistribuição constitucional de receitas tributárias, prevista nos artigos 157 a 161 da
CF, é também corporificação da atividade de coordenação da União.
Diante do exposto, conclui-se que o constituinte brasileiro, no
exercício de seu poder soberano e discricionário, seguiu na esteira do legislador
americano e adotou um sistema federalista com características dualistas, mas com
atenuações que evidenciam cooperativismo.
Cumpre repisar que, em função do disposto no artigo 60, § 4o, da CF,
não foi atribuída ao constituinte derivado a competência para estabelecer definições
ou limitações ao sistema federativo, portanto, é vedado a ele atribuir novas funções
de coordenação para a União.
Outrossim, faz-se mister sublinhar que autonomia dos membros
constitui elemento essencial a qualquer organização federativa e ela se desdobra em:
autonomia política, normativa, administrativa e financeira.193 A competência
tributária está estreitamente ligada a este último instituto, de forma que infringência

e benefícios fiscais serão concedidos e revogados.
h) definir os combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto incidirá uma única vez, qualquer
que seja a sua finalidade, hipótese em que não se aplicará o disposto no inciso X, b;
i) fixar a base de cálculo, de modo que o montante do imposto a integre, também na importação do
exterior de bem, mercadoria ou serviço.”
192
“Art. 156. Compete aos Municípios instituir imposto sobre:
[...]
III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar.
[...]
§ 3º Em relação ao imposto previsto no inciso III do caput deste artigo, cabe à lei complementar:
I - fixar as suas alíquotas máximas e mínimas;
II - excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior.
III - regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e
revogados.”
193
Cf. José Afonso da Silva, op. cit., p. 546.
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de regra de estrutura constitucional que estabelece competência tributária implica
ofensa ao princípio do Federalismo, o qual constitui norma pétrea.
A competência tributária, assim, é matéria estabelecida de forma
rígida e rigorosa pelo legislador constituinte, cabendo ao legislador complementar
atuar somente nos casos e nos limites indicados no texto constitucional. Fora as
hipóteses expressamente autorizadas pelo constituinte, o legislador não pode, em
nenhuma hipótese, aumentar, comprometer ou reduzir a competência tributária.

2.2.2.2. Proibição de delegação da competência tributária
A competência para instituir impostos, taxas, contribuições de
melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições é atribuída pela Constituição
Federal, por meio de regras de estrutura, conforme se verificou no subitem 2.2.1. A
norma de competência tributária pode ser integrada ainda por regras de estrutura
veiculadas por lei complementar, mas somente nas hipóteses e nos limites
designados pela Constituição.
O legislador ordinário, por sua vez, não tem legitimidade para alterar
as normas de estrutura constitucionais, por consequência, não pode alterar ou
abdicar de sua competência tributária. Como já se afirmou, a capacidade do
legislador em relação à sua própria competência tributária limita-se à
discricionariedade para decidir se a exerce ou não.194

194

“Temos, pois, que o titular da competência tributária não pode nem substancialmente modificá-la,
nem aliená-la, nem renunciá-la. Admite-se, todavia, que a deixe de exercitar, que a exercite apenas em
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A competência tributária inclui a competência positiva – decidir quais
casos onerar – e a negativa – quais não tributar, mediante silêncio legislativo
(simplesmente não incidência) ou indicação expressa das hipóteses não sujeitas à
tributação (isenção). Logo, isenção somente pode ser introduzida pelo titular da
competência195 para disciplinar o respectivo tributo.196

Dessarte, a impossibilidade de delegação da competência tributáriolegislativa decorre das regras constitucionais que atribuem, de modo rígido, as
respectivas competências197 e constitui um limite objetivo com o intuito de proteger
princípios constitucionais, em especial, o princípio do Federalismo, por meio de

parte ou que, após exercitá-la venha a perdoar o débito tributário nascido ou a permitir que ele seja
saldado em prestações sucessivas. Tudo com base na lei.” (CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de
Direito Constitucional Tributário, 2006, p. 473)
195
Nesse sentido, o artigo 151, III, da Constituição:
“Art. 151. É vedado à União:
[...]
III - instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.”
196
Alguns autores identificam autorização constitucional de isenção heterônoma nos artigos 155, § 2º,
XII, “e”, e 156, § 3º, II. Nesse sentido, Roque Antônio Carrazza (Curso de Direito Constitucional
Tributário, p. 836-837). Contudo, não comungamos dessa posição conforme ilações constantes da
alínea “b” do subitem 2.2.2.4.
Cumpre anotar que há entendimentos, na doutrina e na jurisprudência, de que, por meio de acordos
internacionais devidamente incorporados pelo Congresso Nacional, poderiam ser introduzidas regras
tributárias da seara de competência dos Estados, Distrito Federal e Municípios, especialmente regras
isentivas.
No mesmo, sentido a jurisprudência consolidada na Súmula do STJ no 71 e na Súmula STF no 571:
“Súmula nº 71 do STJ. Importação de Bacalhau - GATT – ICM. O bacalhau importado de país
signatário do GATT é isento do ICM.”
“Súmula nº 575 do STF. À Mercadoria importada de país signatário do GATT, ou membro da
ALALC, estende-se a isenção do imposto de circulação de mercadorias concedida a similar nacional.”
Sobre a regra do tratamento nacional, sugere-se remissão ao item 5.1.3.
197
Roque Antônio Carrazza resume as características da competência tributária:
I – privatividade;
II – indelegabilidade;
III – incaducabilidade;
IV – inalterabilidade;
V – irrenunciabilidade; e
VI – facultatividade do exercício.
(Ibidem, p. 485)
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garantia de autonomia financeira. A proibição foi consignada expressamente nos
artigos 7o e 8o do Código Tributário Nacional.198
Cabe destacar que, da mesma forma que o legislador não pode delegar
sua competência, não pode também, sob pena de ferir as regras constitucionais que
estabelecem essa competência, limitá-la, seja mediante aprovação de lei ordinária
com quorum de lei complementar, seja mediante isenções temporárias.
Outrossim, conforme indica o artigo 7o do CTN, a capacidade
tributária ativa é delegável, o que significa que a legitimidade para integrar o polo
ativo na relação jurídico-tributária, inclusive para lançar e fiscalizar tributos, pode ser
delegada, por lei, a pessoas de direito público ou privado.199 Se a delegação alcançar,
além da capacidade ativa, a autorização para empregar os recursos arrecadados,
ocorre a denominada “contribuição parafiscal” 200

198

“Art. 7º A competência tributária é indelegável, salvo atribuição das funções de arrecadar ou
fiscalizar tributos, ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária,
conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra, nos termos do § 3º do artigo 18 da
Constituição.
§ 1º A atribuição compreende as garantias e os privilégios processuais que competem à pessoa jurídica
de direito público que a conferir.
§ 2º A atribuição pode ser revogada, a qualquer tempo, por ato unilateral da pessoa jurídica de direito
público que a tenha conferido.
§ 3º Não constitui delegação de competência o cometimento, a pessoas de direito privado, do encargo
ou função de arrecadar tributos.
Art. 8º O não-exercício da competência tributária não a defere a pessoa jurídica de direito público
diversa daquela a que a Constituição a tenha atribuído.”
199
“A competência tributária esgota-se na lei. Depois que esta foi editada, não há mais que se falar em
competência (direito de criar tributo), mas, somente, em capacidade ativa (direito de arrecadá-lo, após
a ocorrência do fato imponível).” (CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional
Tributário, 2006, p. 475)
200
A denominada “contribuição parafiscal” caracteriza-se como tributo arrecadado por pessoa não
titular da competência tributária, para utilização em suas finalidades, conforme previsto em lei
específica. São exemplos as contribuições para a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), para o
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA). Dentre os tributos sobre o
comércio exterior, o Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) era uma
contribuição parafiscal. Alfredo Augusto Becker ensinou que nas denominadas “contribuições
parafiscais” são “as receitas diretamente atribuídas a certas entidades criadas pelo poder público para
o desenvolvimento de determinadas atividades, cujas características técnicas exigem autonomia
administrativa e financeira, sem subordinação aos regulamentos e normas burocráticos e
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2.2.2.3. Limitação à instituição dupla ou plúrima de tributos
A doutrina utiliza os termos bitributação e bis in idem para se referir
às situações em que o mesmo tributo, ainda que com designações distintas, é exigido
duplamente de um sujeito passivo em razão de um único fato jurídico tributário.201
A bitributação dá-se na ocasião em que a exigência dupla é realizada
por dois sujeitos ativos diferentes. Podem ocorrer também a pluritributação interna –
quando mais de dois entes políticos internos cobram idêntico tributo de um sujeito
passivo em relação ao mesmo fato jurídico tributário – e a bi ou pluritributação
internacional – se os credores do mesmo tributo forem dois ou mais Estados
independentes e soberanos.202
Bis in idem, por sua vez, significa a exigência duas vezes do mesmo
tributo por um mesmo sujeito ativo. Nesse sentido, observa o Professor Heleno
Tôrres que “Como uma espécie de concurso material, o ‘bis in idem’ exsurge com a
exigência de um mesmo tributo (entendido como norma) sobre um mesmo suporte

orçamentários aplicáveis às repartições públicas propriamente ditas [...]”. No entanto, ressalta o autor,
“‘as contribuições parafiscais’ não constituem uma natureza jurídica de tributo sui generis, nem
tributo de natureza mista, porém, em determinados casos são simples impostos, com destinação
determinada e, noutros, verdadeiras taxas.” (BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito
Tributário, 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1972. p. 385).
201
Cf. MEIRA, Liziane Angelotti. Regimes Aduaneiros Especiais, 2002, p. 110.
202
Cf. lições do Professor Heleno Taveira Tôrres (Pluritributação Internacional sobre as Rendas de
Empresas, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 374-375). O Professor salienta que o termo
“bitributação” não é adequado para situações em que haja mais de dois sujeitos ativos (ibidem, p.
378).
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fático, operados por uma mesma pessoa política, sem que haja concurso de
competência tributária ou de soberania”.203
No entanto, tendo em vista que não estamos, neste momento,
examinando o lançamento nem a exigência de tributos, ocupar-nos-emos aqui das
regras constitucionais de estrutura que impedem os legisladores de introduzirem no
sistema jurídico regras de comportamento que autorizem essas exigências tributárias
duplas ou plúrimas.
Pressuposto para entender essas limitações é reconhecer quando se
está diante de normas que encerram um mesmo tributo. Ensina o Professor Paulo de
Barros Carvalho que a natureza jurídico-tributária não é determinada pelo nome
atribuído pelo legislador, mas pelo binômio “hipótese de incidência/base de
cálculo”.204 Ademais, a alíquota também pode ser elemento definidor da natureza
jurídica de uma exação, especialmente quando o seu percentual exageradamente alto
revele caráter de penalidade ou confisco.205
Dessa forma, o primeiro critério para definir a natureza jurídica do
tributo é a hipótese de incidência, em seguida, deve-se analisar o elemento
quantitativo, para confirmar, infirmar ou afirmar essa natureza.206

203

Ibidem, p. 376.
“Não é suficiente a descrição hipotética do fato jurídico tributário para que conheçamos a planta
fundamental do tributo. É preciso que examinemos, antes de mais nada por imposição hierárquica, a
base de cálculo, a fim de que a natureza jurídica do gravame se apresente na complexidade de seu
esquematismo formal. [...] O cotejo entre as duas realidades tributárias denunciará, logo no primeiro
instante, a exigência de um imposto, de uma taxa ou de uma contribuição de melhoria, aplicando-se,
subsequentemente, às várias espécies de cada qual.” (Curso de Direito Tributário, 2009, p. 27-29)
205
Conforme conclusões no subitem 2.2.2.8.
206
Cf. CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário, 2009, p. 365-368.
204
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Cumpre anotar, todavia, que a jurisprudência tem decidido que as
vedações constantes dos artigos 145, § 2º,207 e 154, inciso I,208 da Constituição não
se estendem às contribuições,209 fragilizando a definição dos tributos pelo
combinação da hipótese de incidência com a base de cálculo e fragilizando também a
própria distribuição constitucional de competências tributárias.
As limitações concernentes à instituição dupla ou plúrima de tributos
não estão expressas na Constituição, decorrendo também da rígida discriminação de
competências tributárias, e podem ser resumidas da seguinte forma:
a) proibição ao legislador de exercer sua própria competência de
forma ilegítima, mediante emissão, com base em uma única norma
de competência, de normas de incidência que prevejam a
exigência tributária cumulativa;210
b) proibição de criar tributo que pertença à seara de competência de
outro legislador.211

Roque Antônio Carrazza assevera que a competência tributária
exaure-se com seu exercício.212 Isso significa não que o ente perca a competência e

207

“§ 2º - As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos.”
“Art. 154. A União poderá instituir:
I - mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam nãocumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta
Constituição;” (grifo nosso)
209
Nesse sentido, RE 146.733-9-SP(Contribuição Social sobre o Lucro).
210
Essa proibição implica não bis in idem.
211
Logo, o sistema não autoriza, como regra geral, a bitributação.
212
“Temos, pois, que a competência tributária, uma vez exercitada, desaparece, cedendo passo à
capacidade tributária ativa. De conseguinte, a competência tributária não sai da esfera do Poder
Legislativo; pelo contrário, exaure-se com a edição da lei veiculadora da norma jurídica tributária.”
(CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário, 2006, p. 475)
208
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muito menos que prescinda de poder para alterar a norma de incidência tributária,
mas significa que, a partir do momento que exerce a competência mediante
introdução de norma de incidência tributária, o legislador não deve exercê-la
novamente para, em relação à mesma hipótese de incidência, fazer percutir outro
ônus tributário ao contribuinte (o que caracterizaria bis in idem). Assim, o legislador
somente deve estabelecer este novo tributo se revogar a norma de incidência anterior.
A limitação de bitributação, como regra de estrutura constitucional,
determina que cada legislador tem de se circunscrever restritamente ao seu respectivo
campo de competência, devendo respeitar o espaço pertencente aos demais. Qualquer
violação implicará desrespeito às regras de estrutura que delineiam essas
competências.213
No entanto, essas limitações não são absolutas, o próprio texto
constitucional abriga exceções, dentre as quais nos interessam especialmente as
relativas ao comércio exterior. A Constituição autoriza que sobre o fato jurídico
importação de bens incidam os seguintes tributos:


imposto sobre a importação;



imposto sobre operações com produtos industrializados (IPI);



contribuição para o Programa de Integração Social e Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (Contribuição para o
PIS/Pasep e Cofins);

213

“Especialmente no que se refere aos impostos, cujo fato gerador, por expressa dicção do artigo 16
do CTN, independe de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte, a discriminação
de competências tributárias revela-se, ademais, garantia imposta pelo constituinte para afastar a
pretensão tributária de dois ou mais sujeitos de direito público sobre o mesmo fato gerador [...]”
(SCHOUERI, Luís Eduardo. Discriminação de Competências e Competência Residual. In:
SCHOUERI, Luís Eduardo; ZILVETI, Fernando Aurélio (Coord.). Direito Tributário: estudos em
homenagem a Brandão Machado, 1998, p. 82)
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imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e
sobre prestações de serviços de transporte interestadual e
intermunicipal e de comunicação (ICMS).

Dependendo da espécie de bem importado, pode configurar-se ainda
hipótese da contribuição de intervenção no domínio econômico incidente sobre a
importação e a comercialização de petróleo e seus derivados, e álcool etílico (CIDECombustíveis).
Portanto, as regras constitucionais de estrutura autorizam os
legisladores a instituir tributos de forma cumulativa em alguns casos determinados.
Como se trata de exceção prevista pela Constituição, essa instituição revela
consonância com a discriminação de competências e deve ser considerada legítima e
constitucional.
Outrossim, a emissão de regras que prevejam várias percussões de um
tributo sobre o mesmo contribuinte em relação a um mesmo fato gerador muito
provavelmente ferirá o limite da capacidade contributiva e, dependendo do grau de
oneração, pode caracterizar confisco.214
Importante mencionar que a proibição de instituição plúrima de
tributos é uma limitação, com fulcro em regra de estrutura constitucional, cujo
escopo é, basicamente, resguardar três princípios:


do Federalismo: a proibição visa a delimitar as competências
tributárias.

214

Sobre o tema confisco, sugere-se remissão ao subitem 2.2.2.8.
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da Segurança Jurídica: o objetivo é trazer previsibilidade para o
contribuinte, garantindo-lhe que o legislador não vai estabelecer
vários e cumulativos tributos sobre o mesmo fato jurídico;215



do Direito à Propriedade: exações plúrimas tendem a infringir os
limites da capacidade contributiva e do não-confisco.

2.2.2.4.

Legalidade tributária
Prevista em regra de estrutura como limitação formal ao poder de

tributar, a legalidade tributária estabelece que as regras de comportamento que
compõem as normas de incidência tributária têm de ser veiculadas por lei. Ou seja, a
competência tributária somente pode ser exercida mediante lei.
Essa limitação, observa Roque Carrazza, está estreitamente ligada à
idéia de autotributação, que consiste no consentimento indireto das pessoas em
atribuir parte de sua riqueza ao Estado. Consentimento indireto porque os cidadãos
escolhem seus representantes legislativos e estes, no exercício de sua competência, decidem,
por lei, a contribuição que os representados devem fazer para a máquina estatal.216

215

Conforme já comentamos, as normas de estrutura disciplinam diretamente a conduta do legislador,
mas mediatamente todas as normas, assim como o próprio sistema jurídico, objetivam a interferir no
comportamento humano intersubjetivo.
216
“A Constituição reforçou a competência exclusiva do Poder Legislativo para criar ou aumentar
tributos, consagrando, assim, a idéia de autotributação. Esta (...) se manifesta: a) no consentimento
dos representantes das pessoas que devem suportar os tributos; b) na estrita vinculação à lei, seja do
lançamento, seja da cobrança das exações. Com tais medidas, os contribuintes tiveram melhor
salvaguardado o direito de propriedade, contra a qual a tributação, de algum modo, investe. Por outro
lado, é da essência do nosso regime republicano que as pessoas só devam pagar os tributos em cuja
cobrança consentirem. Tal consentimento há que ser dado, por meio de lei ordinária, pelo Poder
Legislativo, com esse fito reunido, conforme a Constituição.” (CARRAZZA, Roque Antônio. Curso
de Direito Constitucional Tributário, 2006, p. 244)
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Segundo o limite da estrita legalidade, consignado no artigo 150, I, da
CF,217 os tributos somente podem ser instituídos ou majorados mediante lei, lei
ordinária normalmente,218 lei complementar nos casos em que a Constituição
determina.219 Em todos

os casos,

a atribuição do legislador é exclusiva e

indelegável.220
Tributo instituído por meio de lei, importante destacar, significa que
todos os elementos da norma de conduta (norma de incidência tributária), sem
exceção, têm de ser veiculados por lei, o que a doutrina costuma denominar de
tipicidade tributária.221
Antes da Emenda Constitucional nº 32, de 1991, medidas provisórias
e suas sucessivas reedições eram utilizadas pelo Poder Executivo para criar e
aumentar tributos, a despeito dos clamores da doutrina.222

217

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;”
218
“Em matéria tributária vigora, pois o princípio da estrita legalidade, pelo qual os tributos só
podem ser criados ou aumentados por meio de lei ordinária. Não de medida provisória, nem de lei
delegada, muito menos, de regulamento, que a isto obsta o desígnio constitucional.” (CARRAZZA,
Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário, 2006, p. 268)
219
“[...] de regra, os tributos, em nosso País, devem ser criados ou aumentados por meio de lei
ordinária. Por que ‘de regra’? Porque os empréstimos compulsórios e os impostos de competência
residual da União devem ser criados ou aumentados por meio de lei complementar, conforme exigem,
respectivamente, os arts. 148 e 154, I, da CF.” (CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito
Constitucional Tributário, 2006, p. 269)
220
“[...] à lei instituidora do gravame é vedado deferir atribuições legais a normas de inferior
hierarquia, devendo, ela mesma, desenhar a plenitude da regra-matriz da exação, motivo por que é
inconstitucional certa prática, cediça no ordenamento brasileiro, e consistente na delegação de poderes
para que órgãos administrativos completem o perfil jurídico dos tributos.” (CARVALHO, Paulo de
Barros. Curso de Direito Tributário, 2009, p. 63)
221
“[...] porém o princípio da legalidade diz mais que isso, estabelecendo a necessidade de que a lei
adventícia traga no seu bojo os elementos descritores do fato jurídico e os dados prescritores da
relação obrigacional. Esse plus caracteriza a tipicidade tributária, que alguns autores tomam como
postulado imprescindível ao subsistema de que nos ocupamos, mas que pode, perfeitamente, ser tido
como uma decorrência imediata do princípio da estrita legalidade.” (CARVALHO, Paulo de Barros.
Curso de Direito Tributário, 2009, p. 174)
222
“Inicialmente, queremos deixar marcado que medidas provisórias não são leis. São, sim, atos
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Com a Emenda constitucional, passou-se a exigir223 que, para os
impostos, a conversão em lei no exercício anterior para que a regra produza efeitos
no exercício seguinte.224 Contudo, a exigência refere-se somente a impostos, quanto aos
demais tributos, permanece o “cinza”. A Emenda também consignou vedação expressa à
utilização de medida provisória para regular matéria reservada à lei complementar. 225
Com efeito, a legalidade tributária conforma limite objetivo,
consignado expressamente no texto constitucional, com o propósito de velar pelos
princípios do direito à propriedade, da própria segurança jurídica e, considerando os
conceitos de autotributação e consentimento,226 também da democracia.227

administrativos lato sensu, dotados de alguns atributos de lei, que o Presidente da República pode
expedir em casos de relevância e urgência. [...] Pois bem, uma vez editada a Carta Magna, o assunto
mereceu acurados estudos jurídicos, que, colocando a medida provisória em seu devido lugar,
evidenciaram todas as suas limitações, máxime em matéria tributária.” (CARRAZZA, Roque Antônio.
Curso de Direito Constitucional Tributário, 2006, p. 271)
223
Essa exigência não se aplica, nos termos do § 2º do artigo 62, ao imposto sobre a importação, ao
imposto sobre a exportação, ao IPI, ao IOF e ao imposto extraordinário em caso de guerra ou
calamidade.
224
Roque Antônio Carrazza assevera que a Emenda Constitucional é inconstitucional por ferir norma
pétrea ao desrespeitar o direito fundamental dos contribuintes de pagar somente tributo com o qual
tiverem adequadamente consentido, mediante aprovação de seus representantes legislativos (Curso de
Direito Constitucional Tributário, 2006, p. 271).
225
“Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas
provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)
§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria: (Incluído pela Emenda Constitucional nº
32, de 2001)
I – relativa a: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)
[...]
III – reservada a lei complementar; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)
[...]
§ 2º Medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, exceto os previstos nos
arts. 153, I, II, IV, V, e 154, II, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido
convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada. (Incluído pela Emenda Constitucional
nº 32, de 2001)
[...]”
226
Conforme as elucidações de Roque Antônio Carrazza mencionadas anteriormente.
227
Hugo de Brito Machado resume em dois os sentidos do princípio da legalidade:
“a) o de que o tributo deve ser cobrado mediante o consentimento daqueles que o pagam;
b) o de que o tributo deve ser cobrado segundo normas objetivamente postas, de sorte a garantir plena
segurança nas relações entre o Fisco e os contribuintes” (Os Princípios Jurídicos da Tributação na
Constituição de 1988. 5. ed. São Paulo: Dialética, 2004. p. 21).
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a) Exceções à legalidade tributária
Roque Antônio Carrazza afirma que não há exceções à legalidade,
pois nenhum tributo independe de lei,228 e nisto ele está certo: exceções amplas
realmente não existem.
Ocorre que, em alguns casos específicos, a Constituição atribui ao
Poder Executivo a competência para alterar, inclusive majorar, um dos elementos da
norma de incidência tributária: a alíquota.
O constituinte, nesses casos, designa ao legislador ordinário a
atribuição de veicular regra de estrutura que estabeleça as condições formais e
materiais para esta atividade legislativa do Executivo. Assim, configura-se uma
situação excepcional, na qual o legislador ordinário tem competência para
estabelecer regra de estrutura e o Poder Executivo, regra de incidência tributária
(regra de comportamento).
Portanto, a legalidade tributária tem exceções previstas expressamente
na Carta Magna, nos artigos 153, § 1º,229 e 177, § 4º, “b”230. Contudo são exceções

228

“Autores há que entendem que alguns tributos não precisam obedecer ao princípio da legalidade.
[...] Com o devido acatamento, laboram em equívoco. Não há, neste dispositivo constitucional (153, §
1º), qualquer exceção ao princípio da legalidade. Apenas o Texto Magno permite, no caso, que a lei
delegue ao Poder Executivo a faculdade de fazer variar, observadas determinadas condições e dentro
dos limites que ela estabelecer as alíquotas (não as bases de cálculo) dos mencionados impostos.”
(Curso de Direito Constitucional Tributário, 2006, p. 294-295, referência ao artigo da CF nossa)
Discordamos, no entanto, do insigne autor quando afirma que a Constituição permite a delegação
dessa atividade tributário-legislativa. Conforme consignamos adiante neste subitem, entendemos que a
Constituição, expressamente, atribui a competência ao Poder Executivo e determina que o Legislativo
emita regra de estrutura regulando-a.
229
“Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
I - importação de produtos estrangeiros;
II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;
III - renda e proventos de qualquer natureza;
IV - produtos industrializados;
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários;
VI - propriedade territorial rural;
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restritas, que autorizam o Poder Executivo tão-somente a alterar um dos elementos
da norma de incidência tributária, a alíquota, nos limites materiais e formais
estabelecidos pelo legislador ordinário.
As exceções em pauta relacionam-se a impostos federais, tais como
imposto sobre a importação, imposto sobre a exportação, imposto sobre operações
com produtos industrializados, imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro,
ou relativas a títulos ou valores mobiliários e à Cide-Combustíveis. 231
Tais exceções – da mesma forma que as exceções relativas a outros
princípios, que versam imposto sobre a importação, imposto sobre a exportação e
IPI, adiantamos – compõem importantes elementos no desenho do regime jurídico
dos tributos incidentes sobre o comércio exterior de bens, objeto do presente estudo,
e, portanto, são retomadas adiante.

b) Legalidade das isenções e reduções tributárias

VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar.
§ 1º - É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar
as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos I, II, IV e V.”
230
“§ 4º A lei que instituir contribuição de intervenção no domínio econômico relativa às atividades
de importação ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool
combustível deverá atender aos seguintes requisitos: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de
2001)
I - a alíquota da contribuição poderá ser: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)
[...]
b) reduzida e restabelecida por ato do Poder Executivo, não se lhe aplicando o disposto no art. 150,
III, b; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)”
231
Roque Antônio Carrazza assevera que a inclusão do § 4º ao artigo 177 da Constituição, pela
Emenda Constitucional nº 33, de 2001, é inconstitucional em razão de dispor sobre competência
tributária, matéria que não pertence à seara de atribuições do constituinte derivado (Curso de Direito
Constitucional Tributário, 2006, p. 200).
Liziane Angelotti Meira
Regime Jurídico dos Tributos Incidentes
Sobre o Comércio Exterior

•

99

Qualquer subsídio, isenção, redução da base de cálculo, concessão de
crédito presumido, anistia ou remissão relativos a impostos, taxas e contribuições232
têm de estar previstos em lei específica, emitida pela autoridade titular da respectiva
competência tributária, que trate exclusivamente da isenção ou do respectivo tributo.
É o que reza o artigo 150, § 6º, da Constituição Federal.233
Cabe consignar que as disposições constitucionais que exigem lei
servem para reafirmar o limite da legalidade, mas essa limitação, na realidade,
decorre da legalidade tributária geral. Com efeito, a instituição de isenção ou redução
de tributos configura uma decisão expressa de não tributar, ou tributar menos, em
determinadas situações e, consequentemente, é uma das formas de exercício da
competência tributária. 234
A regra isentiva ou reducional deve ser veiculada por lei ordinária.235
Nos casos em que a Constituição determina que a norma de incidência tributária seja

232

“Assim, conforme prescreve a Constituição, a renúncia a recursos públicos em favor de
determinadas pessoas ou classes, por meio de isenções tributárias, somente pode ser efetivada por lei.”
(MEIRA, Liziane Angelotti. Regimes Aduaneiros Especiais, 2002, p. 99)
233
“§ 6.º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido,
anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei
específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas
ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.º, XII, g.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)”
234
“Só a pessoa que validamente criou (ou pode criar), por meio de lei, o tributo, é que pode criar a
isenção, desde que o faça também por meio de lei. Assim, só lei federal pode conceder isenções de
tributos federais; só a lei estadual, de tributos estaduais; só a lei municipal, de tributos municipais; só
a lei distrital, de tributos distritais.” (CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional
Tributário, 2006, p. 830)
235
“Isenções concedidas por meio de decreto, embora freqüentes, são descabidas e injurídicas. É
verdade que os contribuintes tendem a suportar bem as injuridicidades que os favorecem; mas, diante
de um decreto que ‘isentou’, qualquer cidadão mais zeloso será parte legítima para propor uma ação
popular, que viria a pôr cobro a este ato detrimentoso ao patrimônio público.” (CARRAZZA, Roque
Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário, 2006, p. 831)
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veiculada por lei complementar, a respectiva isenção ou redução também tem de ser
veiculada por lei complementar.236
Não entendemos, todavia, que as disposições constantes dos artigos
155, § 2º, XII, “e”, e 156, § 3º, II, da CF sejam autorizações para criação de isenção
heterônoma por lei complementar.237
Ademais, necessário lembrar que a legalidade das isenções e reduções,
da mesma forma que a legalidade para instituição de tributos, impõe que todos os
elementos da regra de comportamento constem de lei, não podendo haver delegação
da competência.238
Assim, com a redação introduzida pela Emenda Constitucional nº 3,
de 1993, a Constituição determina que as isenções e as reduções tributárias devem
ser veiculadas por lei que trate exclusivamente dessas matérias ou do respectivo
tributo. O escopo é assegurar os princípios da moralidade, da democracia e da
isonomia entre os cidadãos, pois, por meio de lei específica, regularmente aprovada
pelo Poder Legislativo e com a necessária publicidade e consentimento popular,
alcança-se maior controle social das isenções e reduções, evitando-se, dessa forma, a
concessão de privilégios secretos, despercebidos.
Destaque-se que tanto as regras que instituem tributos quanto as que
prevêem isenções e reduções compõem conjuntamente a norma de incidência
236

É o caso dos empréstimos compulsórios (artigo 148 da CF), dos impostos residuais (artigo 154, I),
das contribuições não previstas na Constituição. Nesse sentido, Roque Antônio Carrazza (Curso de
Direito Constitucional Tributário, 2006, p. 837-838).
237
Conforme subitem 2.2.3.1.
238
“Ressalte-se que o princípio da legalidade das isenções não está sendo respeitado no caso de lei que
preveja isenção tributária e delegue a atos normativos de hierarquia inferior a atribuição de estabelecer
as condições, situações, contribuintes ou tributos a que se aplica a regra isentiva; estes apanágios
devem constar da lei.” (MEIRA, Liziane Angelotti. Regimes Aduaneiros Especiais, 2002, p. 99)
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tributária e, destinando-se a regular a conduta dos cidadãos, são, portanto, ambas
regras de comportamento.239 Ao passo que as regras que delimitam a competência do
legislador tributário infraconstitucional, inclusive as que veiculam imunidades, são
de estrutura. Tratamos de forma mais aprofundada da estrutura lógica da norma de
incidência e das isenções tributárias no Capítulo IV.
Cumpre mencionar ainda que à legalidade das isenções aplicam-se as
exceções previstas para a legalidade tributária. 240
c) Legalidade das penas tributárias
Pena ou penalidade tributária é tida como uma sanção decorrente do
descumprimento de norma de incidência de tributo ou de norma relativa a dever
tributário instrumental, ambas, normas primárias prescritivas.241 A penalidade,
portanto, decorre de um ato ilícito e integra o consequente da norma primária penal,
podendo configurar um dever de ação ou omissão ou um dever pecuniário
(obrigação).242
Conforme consignado no artigo 4o do Código Tributário Nacional,
penalidade tributária tem natureza jurídica diversa de tributo. Logo, a legalidade das
penas não encontra fulcro nas regras que determinam a legalidade dos tributos.243

239

Nesse ponto, registramos, distanciamo-nos da posição do Professor Paulo de Barros Carvalho, para
quem regra isencional é regra de estrutura (Curso de Direito Tributário, 2009, p. 526).
240
Entendemos que a alíquota zero configura uma isenção e que o Poder Executivo, nos casos em que
é expressamente autorizado a alterar as alíquotas, pode determinar alíquota zero, estabelecendo uma
isenção sem supedâneo em lei. Trataremos de forma mais aprofundada dessa questão no Capítulo IV,
mas já adiantamos que esse é um ponto relevante para o delineamento do regime jurídico dos tributos
sobre o comércio exterior de bens.
241
Sobre normas prescritivas e penais, recomenda-se verificar item 1.7, deste estudo.
242
Sobre o tema “penalidades tributárias”, sugere-se remissão ao item 3.3.
243
Artigo 150, I, da CF.
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da legalidade das penas tributárias244 pode ser

vislumbrado no limite geral da legalidade245 (aplicado analogicamente posto que as
infrações tributárias não constituem crime), no artigo 5o, XXXIX,246 da Constituição,
e, de forma expressa e específica, no artigo 97, V, do Código Tributário Nacional.247
O objetivo, ao se determinar que somente a lei pode veicular
penalidades tributárias,248 foi evitar que as penas estas sejam introduzidas sem
legitimidade,249 sem

publicidade, e que se transformem em instrumento de

arbitrariedades ou perseguições. Assim, pode-se concluir que se trata de um limite
objetivo que prescreve forma ao exercício da competência legislativa com o escopo
de assegurar os princípios da segurança jurídica, da democracia e da moralidade
administrativa.
Mister anotar que, em consequência das disposições constitucionais
que sujeitam as penalidades tributárias ao limite da legalidade, as disposições do

244

Denominamos penas ou penalidades tributárias.
“
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;”
(Constituição Federal)
246
“XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal;”
247
“Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
[...]
V - a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos, ou para
outras infrações nela definidas;”
248
“Quando se afirma que nenhuma infração pode ser definida e nenhuma penalidade cominada sem
autorização legislativa, não se pode deixar de ter presente que o aludido princípio pode ser desdobrado
em dois corolários:
a) nullum tributum, nulla poena sine lege praevia; e
b) nullum tributum, nulla poena sine lege stricta.” (COSTA JÚNIOR, Paulo José da; DENARI,
Zelmo. Infrações Tributárias e Delitos Fiscais. São Paulo: Saraiva, 1998. p. 48)
249
Conforme afirmamos anteriormente, a aprovação pelos legisladores eleitos corporifica um
consentimento indireto pelos cidadãos e, assim, em consonância com o princípio democrático, torna a
regra legítima.
245
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artigo 113, § 2o, do Código Tributário Nacional que autorizam instituição de
penalidades não pecuniárias pela “legislação tributária”, deveriam ser letra morta.250

d) Legalidade dos deveres instrumentais
Já nos ocupamos da legalidade dos tributos, da legalidade das penas
tributárias, resta-nos, portanto, analisar a legalidade dos deveres instrumentais
tributários.
Entendemos por “deveres instrumentais tributários” os deveres
jurídicos não pecuniários, decorrentes de atos lícitos, atribuídos ao contribuinte, ao
responsável, ao titular de isenção ou a qualquer outra pessoa relacionada a situações
relevantes para a correta aplicação das normas de comportamento tributárias.251 A
competência para estabelecer deveres instrumentais decorre da competência para
instituir o tributo.
A Administração somente pode impor aos cidadãos deveres sem base
legal na medida em que estes realizem atos de seu próprio interesse perante o Poder
Público.252 No mais, vige plenamente a regra segundo a qual ninguém é obrigado a fazer
ou deixar de fazer qualquer coisa senão em virtude de lei,253 aqui em sentido amplo.254

250

“§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações,
positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.”
251
Conforme subitem 3.2.
252
“Desse modo, ainda que os regulamentos orgânicos e regimentais não sejam autônomos, dentro das
atribuições estabelecidas legalmente aos administradores, esses regulamentos podem estabelecer
deveres aos funcionários públicos, em razão do princípio da hierarquia funcional, aos particulares
prestadores de serviços públicos, em virtude do dever consignado ao Executivo de fiscalizar e regular
a execução desses serviços, e também aos administrados na medida que estes cumprem deveres ou
praticam atos de seu interesse junto aos órgãos da Administração.” (MEIRA, Liziane Angelotti.
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Outrossim, os deveres instrumentais tributários não são prestados no
interesse do sujeito passivo, mas no interesse da Administração que, para tornar mais
ágil e eficaz seu trabalho, transfere uma série de atividades relacionadas ao
lançamento e à fiscalização tributários para o contribuinte. Todavia, não se pode
esquecer de que esses deveres instrumentais custam ao contribuinte tempo e
dinheiro.255 Grande parte dos impostos atualmente tem lançamento por homologação,
o que significa que toda a atividade de levantamento de informações, cálculo,
pagamento e cientificação do Fisco é transferida ao contribuinte, e ao Fisco, nesses
casos, cabe confirmar, na maioria das vezes por omissão, os atos do sujeito passivo.
Portanto, somente o legislador tem competência para introduzir no
sistema jurídico regras que abriguem deveres instrumentais tributários e essa
limitação objetivo-formal se depreende do limite geral da legalidade, constante do
artigo 5o, II, da Constituição Federal. A principal finalidade desse limite objetivo é
resguardar o princípio da segurança jurídica dos contribuintes.

Regimes Aduaneiros Especiais, 2002, p. 76.) No mesmo sentido, as lições do Mestre Geraldo Ataliba:
“Não somos obrigados a obedecer a qualquer fonte secundária do direito (como os regulamentos), a
não ser na medida em que esteja preenchendo, essencialmente, função própria e específica, dentro de
uma repartição pública” (Fontes do Direito Tributário, p. 138, apud CARRAZZA, Roque Antônio. O
Regulamento no Direito Tributário Brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1981. p. 156).
253
“Em suma: é livre de qualquer dúvida ou entredúvida que, entre nós, por força dos arts. 5º, II, 84,
IV, e 37 da Constituição, só por lei se regula a liberdade e propriedade; só por lei se impõem
obrigações de fazer ou não fazer.” (Celso Antônio Bandeira de Mello, Curso de Direito
Administrativo, 1999, p. 245)
254
“Naturalmente a lei é entendida, neste passo, em sentido lato, agasalhando não só a emanada do
Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas, das Câmaras Municipais e da Câmara Legislativa
(lei stricto sensu), como, também, as leis delegadas e as medidas provisórias, desde que, é claro, sejam
editadas em obediência ao processo de elaboração que o Código Supremo houve por bem traçar.”
(CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário, 2006, p. 332)
255
“De regra, para cumprir seus deveres instrumentais, o contribuinte, ou o terceiro a ele ligado,
precisa mobilizar pessoal, efetuar gastos (adquirindo livros, mandando imprimir notas fiscais etc.),
dispor de espaço (para acondicionar as guias de recolhimento, para possibilitar, aos agentes do Fisco,
o exame da documentação etc.), contratar mão-de-obra especializada (contadores, advogados,
economistas etc.), e assim por diante. Tais providências demandam, indubitavelmente, tempo e
dinheiro.” (CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário, 2006, p. 333)
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Cumpre mencionar que, da mesma forma que em relação às
penalidades não pecuniárias, as disposições do artigo 113, § 2o, do Código Tributário
Nacional que autorizam a instituição de deveres instrumentais pela “legislação tributária”,
revelam absoluta dissonância com o limite constitucional da legalidade.

2.2.2.5. Irretroatividade tributária
O artigo 150, III, “a”,256 da Constituição Federal proíbe a “cobrança”,
em relação a fatos ocorridos antes da vigência da lei, de tributos que esta tenha
instituído ou majorado. No entanto, como estamos tratando do coração da seção da
Carta Magna intitulada “Das Limitações ao Poder de Tributar”, pode-se concluir que
se trata de regra de estrutura que veicula limitação à competência tributária.
Dessarte, a irretroatividade também constitui um limite da
competência tributária visando à segurança jurídica,257 ao determinar que uma regra
que inove, criando ou majorando tributo, somente pode se referir, na sua hipótese de
incidência, a eventos ocorridos após sua publicação.
O legislador, na sua competência, tem liberdade para estabelecer
novos tributos ou majorar os existentes, mas somente para o futuro. Quando ele
decidir reduzir ou revogar, pode fazê-lo para o futuro, para o futuro e o passado, ou
256

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
[...]
III - cobrar tributos:
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou
aumentado;”
257
“O Estado de Direito traz consigo a segurança jurídica e a proibição de qualquer arbitrariedade.
Nele impera a lei e, mais do que isto, a certeza de que da conduta das pessoas não derivarão outras
conseqüências jurídicas além das previstas, em cada caso e momento, pela lei já vigente.”
(CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário, 2006, p. 341)
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mesmo somente para o passado. Diverso é o que ocorre em relação às penalidades
tributárias, conforme verifica-se na alínea “a” deste subitem.
O artigo 106, I, do Código Tributário Nacional estabelece que as “leis
expressamente interpretativas” aplicam-se a fatos pretéritos, em qualquer caso,
excluída a possibilidade de aplicação de penalidades relativas aos dispositivos
interpretados.
Porém, o mister do legislador é, de acordo com as regras de estrutura,
aprovar atos normativos dos quais, mediante interpretação, os aplicadores vão extrair
significações e construir as regras e normas jurídicas. Não cabe ao legislador arrogar
a si a atividade do hermeneuta e, ainda que o faça, no momento que introduz novos
atos normativos, em verdade, estará trazendo novo veículo introdutor e conteúdo
para o sistema jurídico, cabendo ao intérprete novamente extrair e organizar esse
conteúdo. O legislador nunca vai se furtar ao intérprete.258
Ademais, sempre que, no afã de interpretar, o legislador estabelecer
uma hipótese que não era extraída da norma anterior, estará introduzindo novas
regras, e, sempre que exclua interpretação que antes era possível, estará revogando
regra existente.259 Em ambos os casos, se esta lei “interpretativa” implicar instituição
ou majoração de tributo, não pode ter efeitos retroativos, em decorrência da
proibição constitucional, a despeito do disposto no artigo 106, I, do CTN.
258

“Há quem queira – seguindo na traça do art. 106, I, do CTN – que a lei tributária interpretativa
retroaja até a data da entrada em vigor da lei interpretada. Discordamos, até porque, no rigor dos
princípios, não há leis interpretativas. A uma lei não é dado interpretar uma outra lei. A lei é o direito
positivo objetivo e inova inauguralmente a ordem jurídica. A função de interpretar leis é cometida aos
seus aplicadores[...]” (CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário,
2006, p. 345-346)
259
Configura uma revogação de regra jurídica sem revogação de seu veículo introdutor, portanto uma
revogação sem redução de texto.
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a) Retroatividade e penas tributárias
A retroatividade segue regras especiais no que concerne às
penalidades tributárias, e a base legal é o artigo 5o, XXXIX e XL, da Constituição260
(aplicado analogicamente, pois não se trata nem de lei penal nem de crime) e
também o artigo 106 do Código Tributário Nacional. 261
A retroatividade na seara da competência para instituir penalidades
tributárias encontra as seguintes limitações:
•

atos normativos que introduzam novas penas ou tornem as
existentes mais onerosas somente podem se referir, na sua
hipótese, a fatos futuros, portanto hão de ser irretroativos;

•

atos normativos que revoguem penas ou as tornem menos onerosas
para os apenados têm de se referir a fatos futuros e também a fatos
passados ainda não definitivamente julgados, logo,262 têm
necessariamente caráter retroativo.

260

“XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal;
XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;”
261
“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à
infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não
tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.”
262
Uma das diferenças relativas às penas do Direito Tributário, em comparação às do Direito Penal, é
que, nas tributárias, a lei mais benéfica atinge somente os fatos não definitivamente julgados, ao passo
que, nas penalidades de Direito Penal, mesmo a coisa julgada deve ser revista em benefício do réu.
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Nas penas constantes de normas temporárias ou excepcionais, da
mesma forma

que no Direito Penal,263 a regra mais benéfica que as revogue,

modifique ou substitua (repristinação) não está sujeita, necessariamente, ao efeito
retroativo. É o caso de penas para situações transitórias que, uma vez cessados seus
motivos, normalmente não disciplinam fatos posteriores, porém

continuam

determinando como ilícitos os fatos jurídicos ocorridos durante o período de vigência
da lei especial. Portanto, nesse caso, o limite da retroatividade da pena mais benéfica
não se impõe, podendo o legislador decidir se regra mais favorável aplica-se ou não
ao período da norma temporária ou excepcional.264
Cabe consignar que o artigo 106, I, do CTN abriga proibição expressa de
aplicação retroativa de lei interpretativa tributária que traga nova ou mais onerosa pena.
Os limites relativos à retroatividade juntamente com aqueles relativos
à legalidade das penas tributárias visam a, no âmbito da competência, disciplinar a
atividade do legislador para que as penalidades sejam introduzidas com legitimidade,
consentimento, justiça e publicidade. Assim, são protegidos os princípios da
democracia, da justiça e da segurança jurídica.

2.2.2.6. Anterioridade tributária

263

Damásio E. de Jesus apresenta como exemplo de norma excepcional aquela que eleva na categoria
de crime “passar em determinada ponte durante uma revolução” (Direito Penal. 20. ed. São Paulo:
Saraiva, 1997. v. I. p. 94). Nesse caso, terminada a revolução, a conduta, a partir de agora praticada,
não é punível, mas quem passou na ponte durante o período da norma proibitiva continua sujeito à
pena, a não ser que o legislador resolva, introduzindo nova regra no sistema, perdoar aqueles que
infringiram a norma de exceção.
264
Se decidir aplicar a regra mais benéfica ao período da norma temporária, estará revogando
retroativamente esta norma, mas nada o impede.
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A anterioridade impõe que a lei que institua ou aumente tributos
indique na hipótese de incidência somente fatos ocorridos depois de certo interregno
temporal contado da data de sua publicação.265 O objetivo é permitir que o sujeito
passivo tenha conhecimento da regra e condições de prever, com antecedência, as
consequências jurídico-tributárias de seus atos. Portanto, o princípio velado é o da
segurança jurídica.266
Trata-se de uma limitação especificamente tributária, ou seja, não se
aplica a outras áreas do direito e, mesmo dentro do Direito Tributário, atinge apenas
a competência para instituir ou aumentar tributos, não alcançando penalidades e
deveres instrumentais tributários.
A anterioridade tributária encontra-se expressa no artigo 150, III, “b”
e “c”, da Constituição267 e, no que concerne às contribuições para a seguridade
social, também no artigo 195, § 6º.268

265

“Eis o princípio da anterioridade, tal como com profundidade está fincado na província do direito
tributário brasileiro. Significa que está decretado, pela Lei Suprema do país que União, Estados,
Distrito Federal e Municípios estão proibidos de cobrar, num dado exercício financeiro, o tributo que
nesse período (exercício financeiro) for criado ou aumentado.” (RABELLO FILHO, Francisco Pinto.
O Princípio da Anterioridade da Lei Tributária. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 50)
266
“Não se deve perder de vista que por trás do princípio da anterioridade está o princípio da
segurança jurídica [...] É ele que lhe serve de apoio e lhe revela as reais dimensões. O que estamos
tentando significar é que o princípio da anterioridade é corolário do princípio da segurança jurídica.
Visa a evitar surpresas para o contribuinte, com a instituição ou a majoração de tributos no curso do
exercício financeiro.” (CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário,
2006, p. 188)
267
“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
[...]
III - cobrar tributos:
[...]
b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou;
c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou
aumentou, observado o disposto na alínea b; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de
19.12.2003)”
268
“§ 6º - As contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após decorridos
noventa dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se lhes
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O texto constitucional, da mesma forma que em relação ao princípio
da irretroatividade, estabelece vedação de “cobrar tributos”, mas vale lembrar a
observação que fizemos no subitem 2.2.2.5, “estamos no coração da seção
constitucional intitulada ‘Das Limitações ao Poder de Tributar’”, e, logo, trata-se de
regra de estrutura que veicula limitação à competência tributária.269
Na Constituição, é utilizada a expressão “exercício financeiro”,
contudo em nenhum trecho do texto constitucional há indicação do significado dessa
expressão. Tem-se aqui um daqueles conceitos que o constituinte pressupõe e que
não é dado ao legislador infraconstitucional alterar seu conteúdo.270
Em verdade, o significado da expressão, que foi elevado à hierarquia
de regra constitucional, está consignado no artigo 34 da Lei nº 4.320, de 1964, nos
seguintes termos: “O exercício financeiro coincidirá com o ano civil”.
A anterioridade, referindo-se à atividade legislativa, subdivide-se em
duas proibições:
•

emitir ato normativo que preveja criação ou aumento de tributo em
relação

a fato ocorrido no mesmo exercício financeiro da

publicação desse ato (denominada anterioridade geral);

aplicando o disposto no art. 150, III, ‘b’.”
269
Nesse sentido, as ponderações de Roque Antônio Carrazza: “[...] o princípio da anterioridade exige,
evidentemente, que a lei que cria ou aumenta um tributo só venha a incidir sobre fatos ocorridos no
exercício financeiro subsecutivo ao da sua entrada em vigor.” (Curso de Direito Constitucional
Tributário, 2006, p. 187).
270
Conforme já comentamos, nesse sentido são as disposições do artigo 110 do Código Tributário
Nacional:
“Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos
e formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas
Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para
definir ou limitar competências tributárias.”.
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emitir ato normativo que preveja criação ou aumento de tributo em
relação a fato ocorrido antes de noventa dias da data de publicação
do ato normativo (denominada anterioridade nonagesimal ou
noventena).

A anterioridade geral aplica-se a todos os tributos, com as seguintes
exceções:
•

empréstimos compulsórios para atender a despesas extraordinárias,
decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua
iminência;

•

os seguintes impostos federais: imposto sobre a importação,
imposto sobre a exportação, IPI, imposto sobre operações de
crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores
mobiliários e imposto de extraordinário de guerra;

•

contribuições previdenciárias indicadas no artigo 195 da
Constituição;

•

Cide-Combustíveis.

A anterioridade nonagesimal foi prevista inicialmente tão-só para as
contribuições do artigo 195 da Carta Magna. No entanto, ficou patente que a
anterioridade geral não garantia a segurança jurídica do contribuinte, pois, com
frequência, eram publicadas leis tributárias onerantes no final do mês de dezembro,
para alcançarem fatos ocorridos no início do ano seguinte.
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Nesse contexto, o constituinte derivado resolveu estender a
anterioridade nonagesimal aos demais tributos, por meio da Emenda Constitucional
nº 42, de 2003. Assim todos os tributos ficaram sujeitos a essa proibição, com
exceção dos seguintes:
•

empréstimos compulsórios para atender a despesas extraordinárias,
decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua
iminência;

•

os seguintes impostos federais: imposto sobre a importação,
imposto sobre a exportação, imposto sobre a renda, imposto sobre
operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou
valores mobiliários e imposto de extraordinário de guerra;

•

ICMS incidente sobre combustíveis (artigo 155, § 4o, IV, “c”,
da CF).

•

IPTU e IPVA, mas somente no que concerne às regras que fixam
a base de cálculo.

Recorde-se que o limite da anterioridade não se confunde com a
antiga anualidade tributária,271 a qual exigia, para validade da norma tributária, a
autorização orçamentária prévia e anual.272

271

“Convém lembrar que a prévia autorização anual, contida na lei orçamentária, era ato-condição
(Duguit) para que os tributos pudessem ser regularmente cobrados. Em outros termos, não bastava que
o tributo fosse criado por meio de lei para ser validamente exigido. Era imprescindível para tanto, que
a lei orçamentária (federal, estadual ou municipal), controlando, como é de feitio, o agir do Executivo,
autorizasse, ano a ano, tal cobrança.” (CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional
Tributário, 2006, p. 186)
272
Misabel de Abreu Derzi lembra que a anualidade foi mantida na Constituição de 1988 (artigo 165,
§ 5º), mas apenas como uma regra de direito financeiro, que não condiciona a eficácia das regras
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a) Anterioridade tributária e medidas provisórias
O artigo 62, § 2º, da Constituição determina que, se imposto for
instituído ou majorado por medida provisória, a regra somente poderá produzir
efeitos no ano seguinte se a medida provisória for convertida em lei até o último dia
do ano da sua edição. Excepcionam-se a essa determinação, o imposto sobre a
importação, o imposto sobre a exportação, o IPI, o imposto sobre operações de
crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários e o imposto de
extraordinário de guerra. Em relação a estes impostos, cumpre mencionar, também
não se aplica o limite geral da anterioridade, nos termos do artigo 150, § 2º, da CF.
Portanto, relativamente aos impostos, o limite da anterioridade exige
que a medida provisória seja convertida em lei no exercício anterior àquele em que
as regras veiculadas devem iniciar sua vigência.
Tendo em vista que o dispositivo constitucional em pauta refere-se
apenas a impostos, conclui-se que a restrição da anterioridade em relação às medidas
provisórias não se estende a taxas, contribuições de melhoria, empréstimos
compulsórios e contribuições. Cabe registrar, todavia, que parte da doutrina defende
que as medidas provisórias não têm legitimidade para veicular tributos (todos eles),

tributárias: “sem dúvida, a Constituição mantém a anualidade, apenas para fins de peridiocização dos
impostos incidentes sobre a renda e o patrimônio, assim como para o planejamento das mudanças
legislativo-tributárias.” (Comentários constantes do Livro Limitações Constitucionais ao Poder de
Tributar, BALEEIRO, Aliomar, 1997, p. 66-67).
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em razão do limite da estrita legalidade, nem havendo que falar, por conseguinte, em
limite da anterioridade.273

b) Anterioridade em face das isenções e das reduções de tributos
A competência tributária, conforme já observamos, inclui: a)
competência positiva – decidir quais casos onerar; b) competência negativa – quais
não tributar, por omissão, que configura simples não-incidência, ou por declaração,
que conforma isenção.
A isenção é uma regra de comportamento resultado do exercício da
competência tributária. Assim, quando o legislador, seguindo o rito legislativo
próprio, decide não tributar determinados casos, estes estão expressamente excluídos
do campo de incidência da norma tributária.
Na redução, o constituinte não retira a hipótese específica da norma de
incidência, mas aprova regra que prevê abstratamente redução do valor do tributo.
Para que a norma de incidência tributária volte a incluir, na sua
hipótese de incidência, fatos expressamente excluídos, ou, no seu consequente, o
valor integral original, faz-se necessária outra regra geral e abstrata. Essa regra criará
o tributo para o caso antes isento ou o aumentará para aquele antes reduzido. Em

273

Nesse sentido, Roque Antônio Carrazza: “Todavia, obtemperamos que tal Emenda Constitucional,
na parte atinente às medidas provisórias, afronta o princípio da legalidade tributária e, por via de
conseqüência, a autonomia e independência do Poder Legislativo. Viola, pois a cláusula pétrea do art.
60, § 4o, III, da CF, que estabelece que nenhuma emenda constitucional poderá sequer tender a abolir
a separação dos poderes.” (Curso de Direito Constitucional Tributário, 2006, p. 276).
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ambos, trata-se de regra que cria ou aumenta tributo e, portanto, ela está sujeita aos
limites da legalidade, da irretroatividade e da anterioridade, geral e nonagesimal.274
A revogação de isenção ou redução somente não estará sujeita ao
princípio da anterioridade em dois casos:
•

quando aumente o tributo isento ou reduzido que não esteja sujeito
ao limite da anterioridade;

•

seja hipótese de isenção ou redução concedida por prazo certo.

Todavia, conforme já se consignou, entendemos que o legislador,
quando concede isenção, também redução,

por prazo certo, está, mediante lei

ordinária e sem legitimidade, limitando a própria competência, a despeito da
determinação constitucional de competências tributárias.
A anterioridade da revogação das isenções e das reduções constitui
limitação à competência tributária com o fito de proteger a segurança jurídica dos
cidadãos.275

2.2.2.7. Isonomia, capacidade contributiva e progressividade tributárias
274

Nesse sentido, as ilações de Paulo de Barros Carvalho: “É questão assente que os preceitos de lei
que extingam ou reduzam isenções só devam entrar em vigor no primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que forem publicados. Os dispositivos editados com esse fim equivalem, em tudo e por
tudo, aos que instituem tributo, inaugurando um tipo de incidência.” (Curso de Direito Tributário,
2009, p. 538). Roque Antônio Carrazza adota o mesmo entendimento (Curso de Direito
Constitucional Tributário, 2006 p. 215).
275
“Outra postura colocaria o contribuinte sob o guante da insegurança, ensejando a instalação do
império da surpresa nas relações entre ele e o Estado. Ao grado de interesses passageiros, seria
possível afugentar a lealdade da ação estatal, contrariando o regime de direito público e o próprio
princípio republicano que a anterioridade reafirma.” (CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito
Constitucional Tributário, 2006, p. 216)
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A isonomia está, de forma geral, objetivada no artigo 5o, caput, da
Constituição, e a isonomia tributária está no artigo 150, II, bem como nos artigos
145, § 1o, 153, § 2o, I, e 156, § 1o, I. Trata-se de um instituto de definição intrincada,
que, indubitavelmente, estabelece que o legislador tenha fundamentos justos para
suas discriminações e que se afaste dos privilégios e troca de favores.276
A isonomia tributária, com efeito, está relacionada com as duas
finalidades essenciais, vinculadas à própria existência do sistema tributário: arrecadar
para manter o Estado, bem como para promover maior equalização de renda e
patrimônio. 277 A realização de equalização tanto pode se dar no momento do gasto
público, quanto, o que interessa aqui, no momento da arrecadação, e, neste caso,
significa tributar progressivamente em função da capacidade contributiva. 278
Assim, o poder tributário tem de se pautar sempre pela justiça: tributar
sem causar injustiças e tributar para diminuir as injustiças. 279

276

“A Lei não deve ser fonte de privilégios ou perseguições, mas instrumento regulador da vida social
que necessita tratar eqüitativamente todos os cidadãos. Esse é o conteúdo político-ideológico
absorvido pelo princípio da isonomia e juridicizado pelos textos constitucionais em geral, ou de todo
modo assimilado pelos sistemas normativos vigentes.” (MELLO, Celso Antônio Bandeira de.
Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 1999. p. 10)
277
“Se ‘todos são iguais perante a lei’, não será possível a esta reservar tratamento fiscal diverso aos
indivíduos que se acham nas mesmas condições. Daí se infere que não serão toleráveis discriminações
nem isenções que não correspondam a critérios razoáveis e compatíveis com o sistema da
Constituição.” (BALEEIRO, Aliomar. Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar. Atualização
de Mizabel Abreu Machado Derzi. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997. p. 520)
278
“É subprincípio que indica dever o ordenamento jurídico-tributário evitar a concentração de
riqueza nas mãos de grupos ou organizações. Não se confunde com o princípio da redistribuição de
rendas, entendido como transferência de riqueza entre pessoas com intermediação do Fisco, que só
pode se operar na via do orçamento público, tendo em vista que incidência progressiva do imposto e a
cobrança de acordo com a capacidade contributiva podem fazer o rico menos rico, mas não
conduzirão necessariamente ao enriquecimento do pobre.” (TORRES, Ricardo Lobo. Ética e Justiça
Tributária. In: SCHOUERI, Luís Eduardo; ZILVETI, Fernando Aurelio (Coord.). Direito Tributário:
estudos em homenagem a Brandão Machado, 1998, p. 187)
279
“Assim, não poderá subsistir qualquer dúvida quanto ao destinatário da cláusula constitucional da
igualdade perante a lei. O seu destinatário é, precisamente, o legislador e, em conseqüência, a
legislação, por mais discricionários que possam ser os critérios da política legislativa, encontra no
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A isonomia tributária poderia ser considerada per se um norte do
sistema jurídico-positivo, no entanto, mais balizado entendê-la

não como um

princípio, mas como um instrumento. Destarte, a isonomia tributária, corroborada
pela legalidade e pela publicidade, corporifica limite que impõe a não-discriminação
infundada e a promoção da igualdade, com o fito de realizar justiça fiscal280 e assim
assegurar o Princípio da Justiça.281
Considerando que a instituição de tributos resulta em transferência,
pelo contribuinte, de uma parcela de sua riqueza ao Estado,282 a utilização de
alíquotas progressivas

e a autorização e

exclusões da base de cálculo283 são

instrumentos para realização da isonomia.284
O artigo 145, § 1o, da CF determina que, sempre que possível, os
impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade contributiva
do contribuinte. A despeito das atecnias da linguagem empregada pelo legislador,

princípio da igualdade primeira e mais fundamental de suas limitações.” (CAMPOS, Francisco.
Direito Constitucional, p. 30, apud MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Conteúdo Jurídico do
Princípio da Igualdade, 1999, 9-10)
280
“A capacidade contributiva, por outro lado, tem como principal qualidade possibilitar ao Estado a
prática da Justiça Fiscal, compatibilizando o potencial econômico do contribuinte com o imposto que
lhe seja atribuído o pagamento.” (ZILVETI, Fernando Aurélio. Capacidade Contributiva e Mínimo
Existencial. In: SCHOUERI, Luís Eduardo; ZILVETI, Fernando Aurélio (Coord.). Direito Tributário:
estudos em homenagem a Brandão Machado. São Paulo: Dialética, 1998. p. 41)
281
“O princípio da igualdade visa, em última análise, a garantir uma tributação justa, ele se
desenvolveu a partir da idéia de justiça.” (CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito
Constitucional Tributário, 2006, p. 421)
282
“Em síntese, fere-se o princípio da igualdade, no campo tributário, quando não se encontra para um
tratamento diverso, dispensado pelo legislador a várias pessoas, um motivo razoável (resultante da
natureza da coisa) ou, pelo menos, convincente. Observamos que a distinção em função das condições
econômicas é essencial em nosso ordenamento jurídico, máxime em matéria tributária.”
(CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário, 2006, p. 422)
283
O que ocorre, por exemplo, na determinação legislativa que permite excluir da base de cálculo do
imposto sobre a renda valores relativos a despesas com dependentes e a despesas médicas.
284
“O tema da tributação progressiva tem sido ponto de duradouras e fundas divergências. Parece-nos,
todavia, que o tributo progressivo é o que mais adequadamente alcança a capacidade econômica das
pessoas. Por isto, em atenção ao princípio da isonomia, diremos que o melhor critério discriminador,
em se tratando de estabelecer normas de tributação, é o da capacidade econômica.” (MACHADO,
Hugo de Brito. Os Princípios Jurídicos da Tributação na Constituição de 1988, 2004, p. 69)
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essa regra significa que, em relação a todos os impostos cuja natureza específica
permitir, deve haver progressão no valor cobrado em face da capacidade
contributiva.285 Ademais, a circunstância de o constituinte ter se referido a imposto
não implica que a regra não possa ser aplicada aos demais tributos. 286
A Constituição, em alguns casos, determinou especificamente que o
legislador deve prever alíquotas progressivas, relacionadas com a capacidade
contributiva, a saber: imposto sobre a renda, conforme artigo 153, § 2o, I, e imposto
territorial urbano, artigo 156, §1o, I.287

2.2.2.8. Proibição de tributo com efeito de confisco
A Constituição Federal, artigo 150, IV, proíbe a instituição de tributo
com efeito confiscatório. Trata-se de um limite imposto ao legislador288 para evitar
que o Estado se aproprie desmesuradamente da propriedade dos cidadãos, e o
princípio protegido é o Direito à Propriedade Privada.
285

Essa regra “segundo pensamos, assim deve ser interpretada: se for da índole constitucional do
imposto, ele deverá obrigatoriamente ter caráter pessoal e ser graduado de acordo com a capacidade
econômica do contribuinte.” (CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional
Tributário, 2006, p. 101 grifo do autor).
286
“O princípio da capacidade contributiva, enquanto pressuposto e critério de graduação e limite de
tributo, aplica-se não só ao imposto, mas também às demais espécies tributárias, pois em todas elas
trata-se de retirar recursos econômicos dos particulares para transferi-los ao setor público. É sua força
econômica que dirá a possibilidade do seu concurso para manutenção do Estado.” (OLIVEIRA, José
Marcos Domingues de. Direito Tributário: capacidade contributiva: conteúdo e eficácia do princípio.
2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1998. p. 91)
287
Antes da Emenda Constitucional nº 29, de 2002, predominava o entendimento jurisprudencial de
que a natureza do IPTU não lhe permitia ser progressivo em função da capacidade contributiva (RE
153.771-0-MG e RE 204.827-5-SP).
288
Nesse sentido, Paulo César Baria de Castilho: “[...] o destinatário primeiro da norma constitucional
é o legislador. E isso também é mais do que lógico, pois, se em nosso ordenamento jurídico somente é
permitido exigir ou aumentar tributo por meio de lei (art. 150, inc. I, da Carta Política de 1988),
somente lei poderia criar tributo que pudesse ser confiscatório. Daí, o legislador infraconstitucional
que cria ou aumenta tributos deve antes observar se sua obra legislativa não fere esse primado
constitucional, ou seja, deverá graduá-lo sem expropriar.” (Confisco Tributário. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2002. p. 78).
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“confisco” do texto constitucional.

Entretanto, foram deixadas “pistas” desse conceito pressuposto. A perda de bens está
prevista em vários dispositivos constitucionais. O inciso XLVI, “b”, do artigo 5o
prevê expressamente a “perda de bens” como uma das espécies de penas impostas
pelo Estado em decorrência de atos ilícitos. Os incisos XLV e LIV do mesmo artigo
constitucional se referem a perda ou perdimento de bens com a mesma acepção. 289
Destarte, o conceito de confisco é totalmente antagônico ao conceito
de tributo. Confisco deve ser entendido como perda de bens para o Estado em razão
de ato ilícito. Tributo caracteriza-se pelo pagamento ao Estado em razão de ato lícito
em duas circunstâncias: a) hipótese que revele capacidade econômica do sujeito
passivo de contribuir para o Estado; b) dever de contribuir em razão de benefício
resultante de ação estatal.
Em síntese, as normas de incidência tributárias são normas primárias
prescritivas e as normas confiscatórias são primárias penais.
No caso de tributos com forte finalidade extrafiscal de desestimular
determinados comportamentos, torna-se mais tênue a linha divisória.290 No entanto,

289

“XLV - nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a
decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles
executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido;
XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:
a) privação ou restrição da liberdade;
b) perda de bens;
c) multa;
d) prestação social alternativa;
e) suspensão ou interdição de direitos;
[...]
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;
[...]” (grifo nosso)
290
As disposições constantes do artigo 182, § 4o, II, da Constituição Federal podem ser entendidas
como uma autorização para que, no caso de inobservância da função social da propriedade, o imposto
possa também assumir um caráter sancionatório. No mesmo sentido pode ser considerada a
Liziane Angelotti Meira
Regime Jurídico dos Tributos Incidentes
Sobre o Comércio Exterior

•

120

ainda serve de critério a hipótese de incidência que – mesmo que abrigue descrição
de conduta desestimulada, não desejada – indica ato que permanece no campo da
licitude.
Se os conceitos permitem delinear as diferenças entre as hipóteses de
incidência de tributo e de confisco, no consequente permanece “zona cinzenta”. O
consequente, ressalte-se, serve para confirmar ou infirmar a natureza jurídica de
tributo.
O limite relativo ao tributo com efeito confiscatório visa, na verdade, a
proibir o legislador de emitir norma confiscatória travestida de norma tributária. 291
Contudo, não se trata de atividade simples. Existem tributos cujas
alíquotas ultrapassam292, e muito, cem por cento e nem por isso são considerados
confisco, ao passo que há tributo com alíquotas inferiores a trinta por cento que foi
considerado confiscatório.
O Judiciário reconheceu o confisco em poucos casos, que tampouco
servem para esclarecer quando o excesso de oneração permite reconhecer em um
pretenso tributo natureza jurídica de confisco.293

possibilidade de que os tributos sejam usados para prevenir desequilíbrios da concorrência, constante
do artigo 146-A da CF.
291
No mesmo sentido, as ilações de Fábio Brun Goldschmidt: “Não se trata, portanto, de vedar o
confisco, pois confisco em nada se assemelha com tributo, mas de evitar a tributação que, por
excessiva, redunde em penalização. Penalização injusta, frise-se, porque ausente qualquer ato do
contribuinte que contrarie o ordenamento jurídico e, assim, justifique a imposição da sanção.” (O
Princípio do Não-Confisco no Direito Tributário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 49).
292
Por exemplo, a alíquota do IPI sobre cigarro (330%) e a do imposto sobre a exportação de armas
(150%).
293
Por exemplo, na ADIn 2010-2, a Lei nº 9.783, de 1999, foi considerada inconstitucional ao prever
alíquotas progressivas, que atingiam vinte e seis por cento, para a contribuição previdenciária dos
servidores públicos. Vale consignar que o efeito confiscatório foi caracterizado mediante a soma da
contribuição previdenciária com o imposto sobre a renda que, juntos, alcançavam alíquota marginal de
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Dessa forma, fica o limite objetivo: emissão, com respaldo na
competência tributária, de norma confiscatória, seja com o objetivo de penalizar
conduta ilícita, seja para confiscar bens em situações de licitude, configura
infringência às regras constitucionais que estabelecem essa competência.
Resta ainda a dúvida: “quais alíquotas permitem concluir que se está
diante de um confisco e não de um tributo?”. Mais uma daquelas fissuras que o
constituinte deixou para o campo das preocupações do hermeneuta.

a) Penalidades tributárias e confisco
Alguns autores, como Roque Antônio Carrazza,294 defendem que, da
mesma forma que os tributos, as penalidades tributárias não podem ter caráter
confiscatório. 295 No entanto,
No entanto, além de a proibição de efeito confiscatório referir-se tãosomente a tributos, o mesmo artigo 5o da CF que prevê, no seu caput, o Princípio do
Direito à Propriedade Privada indica, como exceção, nos seus incisos XLV, XLVI,
“b”, e LIV, a perda de bens como possível pena por atos ilícitos. Ou seja, conforme
concluímos anteriormente, a norma de confisco é, por natureza, norma que
estabelece penalidade.

cinquenta e três e meio por cento.
294
CARRAZZA, Roque Antonio. Reflexões sobre a Obrigação Tributária. São Paulo: Editora
Noeses, 2010, p. 198 e ss.
295
No mesmo sentido, Américo Lacombe (Princípios Constitucionais Tributários. 2. ed. São Paulo:
Malheiros, 2000. p. 29), Sacha Calmon Navarro Coêlho (Teoria e Prática das Multas Tributárias. 2.
ed. São Paulo: Forense, 2001. p. 67).
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Ademais, qualquer sanção pode ser afastada pelo Poder Judiciário se
se revelar, no caso concreto, desproporcional, não razoável ou injusta. No entanto,
uma multa grave tributária ou a perda de um bem pode se revelar razoável e legítima,
ainda que confiscatória, em função da importância do valor protegido ou da
gravidade do ilícito.
O confisco, a perda de bens em razão de importação sem pagamento
de tributos ou da importação de mercadoria proibida (descaminho ou contrabando),
por exemplo, não é per se considerado ilegítimo.

A penalidade tem fulcro na

proteção não somente do erário mas também dos cidadãos brasileiros: proteger da
concorrência desleal (com mercadorias introduzidas clandestinamente sem carga
tributária) e de inúmeros outros danos que a entrada sem a fiscalização aduaneira
pode trazer, v.g., comprometimento da segurança da sociedade, dos direitos do
consumidor, da saúde pública, do meio ambiente.
Não é despiciendo recordar que as normas tributárias penais que
abrigam confisco, como todas que instituem penas, estão sujeitas ao limite da
legalidade.

2.2.3. Imunidades
As regras que tratam das imunidades tributárias são regras de estrutura
que, juntamente com os limites objetivos e com os princípios constitucionais
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tributários, limitam o âmbito de atuação do legislador infraconstitucional,
colaborando na definição das competências para instituir tributos.296
Assim, a imunidade é entendida como regra de estrutura, prevista
normalmente na Constituição, que determina expressa e negativamente a
competência tributária, determinando que ao legislador infraconstitucional não foi
atribuída competência para tributar determinadas pessoas, atividades ou bens.
O Professor Paulo de Barros Carvalho define imunidade nos seguintes
termos:
“classe finita e imediatamente determinável de normas jurídicas,
contidas no texto da Constituição Federal, e que estabelecem, de modo expresso, a
incompetência das pessoas políticas de direito constitucional interno para expedir
regras instituidoras de tributos que alcançam situações específicas e suficientemente
caracterizadas”.297
Somente não adotamos in totum a definição do Professor porque
estabelecemos diferença entre regra e norma e, considerando essa especificação,
entendemos que as imunidades estão contidas em regras de estrutura que,
conjuntamente com as demais regras que tratam de competência, formam o comando
completo, a norma jurídica de estrutura que autoriza o legislador a introduzir regras
de conduta tributárias.

296

“Pois bem, a imunidade tributária ajuda a delimitar o campo tributário. De fato, as regras de
imunidade também demarcam (no sentido negativo) as competências tributárias das pessoas políticas.
Noutras palavras, a competência tributária é desenhada também por normas negativas, que veiculam o
que se convencionou chamar de imunidades tributárias.” (CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de
Direito Constitucional Tributário, 2006, p. 682, grifo do autor)
297
Curso de Direito Tributário, 2009, p. 202.
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Dessa forma, a imunidade é logicamente anterior à norma de
incidência, isto é , primeiro a norma de estrutura determina a competência e somente
em um momento posterior o legislador decide usá-la ou não. Optando pelo exercício
da competência, deve agir nos limites positivos e negativos estabelecidos pela
Constituição e, então, criar a norma geral e abstrata de incidência tributária.
Vale repisar que tanto as imunidades quanto os limites objetivos
constituem proibições que definem negativamente a competência tributária. A
diferença está em que a imunidade é mais específica, pois refere-se a classes de
pessoas, atividades ou bens.
Ademais, as imunidades, assim como os limites objetivos, foram
estabelecidas para resguardar princípios e valores esposados pelo constituinte, v.g.,
princípio do federalismo,298 liberdade política,299 cultura e educação,300 respeito às
religiões,301 prosperidade econômica do País.302

2.2.3.1. Imunidades e lei complementar
Conforme já se consignou, não comungamos da corrente doutrinária
segundo a qual todas as regras de competência estão no texto constitucional, tendo a
lei complementar tão-somente função declaratória, sem legitimidade para qualquer
inovação.

298

Artigo 150, VI, “a” da CF.
Artigo 150, VI, “c” da CF.
300
Artigo 150, VI, “d” da CF.
301
Artigo 150, VI, “b” da CF.
302
Artigos 153, § 3o, III, e 155, § 2o, X, “a” da CF.
299
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Ao contrário, acreditamos que a lei complementar, nos casos e de
acordo com as condições formais e materiais estabelecidas na Constituição, não só
pode como deve colaborar no traço definidor das competências tributárias. E essa
ilação vale também para as regras de competência negativas, inclusive as que
consignam imunidades.
Portanto, a lei complementar faz-se necessária para estabelecer o
perfeito contorno das imunidades nos casos em que o constituinte determinou, os
quais, basicamente, constam dos artigos 146, II, 155, § 2º, XII, “e”, e 156, § 3º, II, da CF.
Cabe esclarecer que importantes doutrinadores entendem que

os

artigos 155, § 2º, XII, “e”, e 156, § 3º, II, da CF autorizam a União, mediante lei
complementar, a instituir isenções heterônomas. Com o que não concordamos, tendo
em vista que as regras emitidas com base nesses artigos serão regras de estrutura,
destinadas aos legisladores estaduais ou municipais.303
Dessarte, normalmente as regras sobre imunidades são introduzidas
pelo próprio texto da Carta Magna, mas, excepcionalmente, nos casos autorizados
pelo constituinte, devem ser veiculadas por lei complementar.

2.3. Acordos e convenções internacionais
Por meio de tratados, acordos ou convenções internacionais, os
Estados soberanos manifestam formalmente suas vontades com o objetivo de

303

CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário, 2006, p. 836-837.
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produzir efeitos jurídicos. No entanto, esses efeitos variam em função do sistema
jurídico adotado em cada país.304
No sistema monista, não há divisão entre o direito interno e o direito
internacional; todas as normas internacionais a que o Estado tenha anuído integram
imediatamente o seu ordenamento jurídico, prescindindo de ratificação interna.305 O
sistema se apresenta em três formas: em uma, deve prevalecer o direito internacional
sobre o nacional; em outra, este deve predominar sobre o forâneo e, na terceira,
denominada monismo moderado, há equivalência entre normas internas e
internacionais, sendo utilizado o princípio lex posteriori rogat priori para dirimir
conflitos entre as normas. Hans Kelsen defendia que o sistema ideal era o monista e
na primeira forma. 306
Para os países que adotam a linha dualista, coexistem dois sistemas
jurídicos distintos: a ordem jurídica internacional e a nacional.307 Assim, as regras
aprovadas no âmbito internacional somente são válidas internamente depois de
introduzidas de acordo com procedimento previsto em lei nacional.

304

Cf. MEIRA, Liziane Angelotti. Regimes Aduaneiros Especiais, 2002, p. 89-90.
“A teoria monista parece contentar-se com uma unicidade meramente dogmática, em termos
científicos, do Direito, partindo da concepção de que qualquer sistema poderá ser jurídico se
submetido a uma única ‘norma fundamental’. O distanciamento desta proposição da efetiva realidade
é denunciado por vários autores, salvo para os países cujo ordenamento permite a transformação do
Direito Internacional independentemente de ato de recepção formal, nos quais, de fato, qualquer
conflito real ou aparente identificado entre o direito interno e o Direito Internacional deverá ser
resolvido aplicando-se os critérios clássicos para eliminação de antinomias.” (TÔRRES, Heleno
Taveira. Pluritributação Internacional sobre as Rendas das Empresas, 1997, p. 557)
306
Teoria Pura do Direito, 1994, p. 364 e ss.
307
O Professor Heleno Taveira Tôrres anota que ponto de partida da teoria dualista “é o do
‘pluralismo sistêmico das ordens jurídicas’, considerando que existem precisas fronteiras entre a
ordem jurídica interna e a ordem jurídica internacional, quer quanto às fontes jurídicas, quer quanto
aos critérios de validade admitidos, uma vez que entre tais ordens existem relações sistêmicas muito
precisas, as quais exigem necessariamente tal diferenciação.” (Pluritributação Internacional sobre as
Rendas das Empresas, 1997, p. 558-559).
305
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O escopo deste item é vislumbrar o sistema de recepção de normas
internacionais adotado no Brasil, especialmente no âmbito tributário, mediante
exame das regras de estrutura constantes do texto Constitucional.
O artigo 84, VIII, da Constituição Federal estabelece que é do
Presidente da República a competência para “celebrar tratados, convenções e atos
internacionais, sujeitos ao referendo do Congresso Nacional”.
O artigo 49, I, da Constituição elenca, entre as matérias de
competência exclusiva do Congresso Nacional, a atribuição de “resolver
definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional”.
O artigo 59, caput e inciso VI, da Carta Magna prevê o decreto
legislativo como instrumento legal para o exercício da competência exclusiva do
Congresso Nacional. Este ato normativo é aprovado por maioria simples e tem a
hierarquia de lei ordinária. Cumpre mencionar, todavia, que não há na Constituição
Federal norma expressa determinado que o Decreto seria o instrumento adequado à
promulgação de acordos internacionais. 308
O artigo 5º, § 2º, da Constituição determina que os direitos e garantias
constantes do texto constitucional não excluem outros, decorrentes inclusive de
tratados internacionais. Essa disposição tem servido de supedâneo para aqueles que

308

Há, conforme observou de Francisco Rezek, uma tradição no direito brasileiro, através de costume
iniciado desde os tempos do Império, de se promulgar por decreto presidencial os atos internacionais,
transformando-se esta prática em verdadeira praxe administrativa. (Direito Internacional Público:
curso elementar, 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 79).
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entendem que nosso sistema é monista.309 No entanto, o § 3º do mesmo artigo,
introduzido pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, fragiliza ainda mais a
posição monista, pois trata especificamente do procedimento de internalização dos
acordos e dos tratados internacionais que versam sobre direitos humanos.310
Importante ter presente que a alegação de que os tratados
internacionais devem ter hierarquia superior para que leis posteriores não os
revoguem não é um argumento válido logicamente para os adeptos da teoria dualista,
pois, neste sistema, há duas ordens jurídicas independentes, a não-integração de um
tratado ao direito interno ou a revogação do decreto legislativo que o aprovou não
importa sua anulação no Direito Internacional. Neste âmbito, o tratado, enquanto não
denunciado, continua amplamente válido, e o Estado que não promoveu sua
internação ou o revogou pode ser demandado e responsabilizado segundo as normas
internacionais.311
Em relação às disposições do artigo 98 do Código Tributário
Nacional, às quais muitos defensores da primazia dos tratados internacionais sobre as
309

Alberto Xavier resume o pensamento dessa linha:
“(i) a Constituição Federal consagrou o sistema monista com cláusula geral de recepção plena (art. 5º,
§ 2º), o que significa que os tratados valem na ordem interna como tal e não como leis internas, apenas
sendo suscetíveis de revogação ou denúncia pelos mecanismos próprios do direito dos tratados;
(ii) o artigo 5º, § 2º, da Constituição Federal atribuiu expressa superioridade hierárquica aos tratados
em matéria de direitos e garantias fundamentais, entre os quais se inclui a matéria tributária (art. 150,
'caput');
(iii) a celebração dos tratados é ato de competência conjunta do Chefe do Poder Executivo e do
Congresso Nacional (artigos 84º, inciso VIII e 49º, I), não sendo portanto admissível a sua revogação
por ato exclusivo do Poder Legislativo;
(iv) o artigo 98º do Código Tributário Nacional – que é lei complementar que se impõe ao legislador
ordinário – é expresso ao estabelecer a superioridade hierárquica dos tratados, sendo inadmissível
restringir essa superioridade apenas a algumas espécies ou modalidades, não distinguidas por lei.”
(Direito Tributário Internacional do Brasil: tributação das operações internacionais. 4. ed. Rio de
Janeiro: Forense, 1998. p. 99-100)
310
“§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em
cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos
membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.”
311
Cf. MEIRA, Liziane Angelotti. Regimes Aduaneiros Especiais, 2002, p. 93.
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leis ordinárias brasileiras remetem-se, cabe registrar que o CTN foi elaborado em
1966, antes da Constituição de 1988.
O próprio Gilberto Ulhôa Canto (que juntamente com Rubens Gomes
de Sousa foi um dos autores do anteprojeto do Código Tributário Nacional),
discorrendo sobre esta matéria, afirmou que, na elaboração do CTN, buscou-se
consagrar um princípio àquela época aceito de modo pacífico pela jurisprudência dos
tribunais brasileiros: que os tratados e as convenções internacionais precediam em
hierarquia a legislação brasileira.312
Estevão Horvath e Nelson Ferreira de Carvalho também concluem que
o artigo 98 do CTN não se harmoniza com a Constituição,

313

na mesma linha do

Professor Paulo de Barros Carvalho.314 O próprio Supremo Tribunal Federal já se
manifestou no sentido de que os tratados internacionais introduzidos no sistema
jurídico brasileiro têm hierarquia de lei ordinária.315

312

Na matéria: Legislação Tributária, sua vigência, sua eficácia, sua aplicação, interpretação e
integração, publicada na Revista Forense no 267. p. 35.
313
“‘A norma geral’ – se assim puder ser entendida – veiculada pelo artigo 98 do Código Tributário
Nacional – somente poderia ser introduzida no sistema jurídico brasileiro por intermédio de um único
instrumento normativo, qual seja, a Constituição da República.” (Tratado internacional, em matéria
tributária, pode exonerar tributos estaduais?, Revista de Direito Tributário, São Paulo, n. 64, p. 268)
314
“Há equívoco incontornável na dicção do art. 98, porquanto não são os tratados e as convenções
internacionais que têm idoneidade jurídica para revogar ou modificar a legislação interna, e sim os
decretos legislativos que os ratificam, incorporando-os à ordem jurídica brasileira.” (Curso de Direito
Tributário, 2009, p. 79)
315
Ementa do Processo de Extradição n.º 662-2 (publicada no Diário de Justiça de 30 de maio de
1997), da qual colacionamos parte: “Paridade normativa entre leis ordinárias brasileiras e tratados
internacionais. Tratados e Convenções Internacionais – tendo-se presente o sistema jurídico existente
no Brasil (RTJ 83/809) – guardam estrita relação de paridade normativa com as leis ordinárias
editadas pelo Estado brasileiro. A normatividade emergente dos tratados internacionais, dentro do
sistema jurídico brasileiro, permite situar esses atos de direito internacional público, no que concerne à
hierarquia das fontes, no mesmo plano e no mesmo grau de eficácia que se posicionam as leis internas
do Brasil. A eventual precedência dos atos internacionais sobre normas infraconstitucionais de direito
interno brasileiro somente ocorrerá – presente o contexto de eventual situação de antinomia com o
ordenamento doméstico –; não em virtude de uma inexistente primazia hierárquica, mas, sempre, em
face da aplicação do critério cronológico ('lex posteriori derogat priori') ou, quando cabível, do critério
da especialidade. Precedentes.”.
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Dessarte, à luz da Constituição brasileira de 1988, mantemo-nos na
corrente que, com base no texto constitucional, entende que o sistema jurídico
brasileiro é dualista e que as regras constantes dos tratados e das convenções
internacionais obtêm a hierarquia dos instrumentos legais que lhes introduzirem na
ordem jurídica interna. 316

2.4. Fiscalidade e extrafiscalidade no comércio exterior
A expressão “fiscalidade” não se encontra expressa na Carta Magna,
contudo o conceito foi pressuposto pelo legislador e identifica-se com a razão de ser
do sistema tributário: permitir que cada um dos entes políticos arrecade o montante
necessário à consecução de suas finalidades.317 Dessa forma, torna-se possível a
existência do Estado Democrático de Direito e do Federalismo.
Portanto, “fiscalidade” não é princípio constitucional nem limite
objetivo, mas um instrumento imprescindível à concretização dos princípios mais
importantes e da própria organização político-administrativa denominada Estado.
316

Seguimos na trilha de Francisco Rezek, Roque Antônio Carrazza (Mercosul e Tributos Estaduais,
Municipais e Distritais, Revista de Direito Tributário, São Paulo, n. 64, p. 184) e Paulo de Barros
Carvalho (Curso de Direito Tributário, 2009, p. 74 e 79). Vejamos um excerto do pensamento de
Rezek: “ante a realidade do conflito entre o tratado e a lei posterior, esta, porque expressão última da
vontade do legislador republicano deve ter sua prevalência garantida pela Justiça – sem embargo das
conseqüências do descumprimento do tratado, no plano internacional.” (Direito Internacional
Público: curso elementar, 2000, p. 99).
317
“Os políticos (homens que dirigem o estado), precisando atender às necessidades financeiras do
poder público, usam do direito como instrumento do desígnio de abastecer o estado de dinheiro.
Antigamente, quando não se podia falar em estado de direito, o político usava do poder para
obrigar arbitrariamente os súditos a concorrerem com seus recursos para o estado (...). Hoje o estado
exerce este poder segundo o direito constitucional e obedece, em todas suas manifestações, ao
estabelecido na lei.
A finalidade última almejada pela lei, no caso, é a transferência de dinheiro das pessoas privadas,
submetidas ao poder do estado, para os cofres públicos.” (ATALIBA, Geraldo. Hipótese de
Incidência Tributária. 6. ed. 6. tiragem. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 29)
Liziane Angelotti Meira
Regime Jurídico dos Tributos Incidentes
Sobre o Comércio Exterior

•

131

Não é sempre, todavia, que o escopo de amealhar recursos norteia a
atividade do legislador; existem regras de estrutura, na Constituição e em lei
complementar, que o autorizam a buscar a implementação de políticas públicas
mediante leis tributárias. Por exemplo, estimular determinados comportamentos do
contribuinte, intervir no domínio econômico etc. Essas finalidades não arrecadatórias
são denominadas “extrafiscalidade”.
No texto constitucional, encontram-se alguns traços que indicam
objetivos extrafiscais que se aplicam aos tributos incidentes sobre o comércio
exterior: artigos 149, 150, § 1o, 153, § 1o, e 177, § 4o, I, “b”, e II. O Código
Tributário Nacional, por sua vez, indica claramente propósitos extrafiscais em
relação ao imposto sobre a importação e ao imposto sobre a exportação,
respectivamente nos artigos 21 e 26.318
Com o processo de abertura comercial, o Brasil, como a grande
maioria dos países, comprometeu-se, e compromete-se cada dia mais, por meio de
acordos internacionais, a reduzir o imposto sobre a importação e, em consequência,
tem de buscar outras fontes para fazer face às necessidades de arrecadação tributária,
como o comércio interno, a produção, o auferimento de renda, a propriedade de
riqueza etc.

318

“Art. 21. O Poder Executivo pode, nas condições e nos limites estabelecidos em lei, alterar as
alíquotas ou as bases de cálculo do imposto, a fim de ajustá-lo aos objetivos da política cambial e do
comércio exterior.
[...]
Art. 26. O Poder Executivo pode, nas condições e nos limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas
ou as bases de cálculo do imposto, a fim de ajustá-los aos objetivos da política cambial e do
comércio exterior. (grifo nosso)
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Dessarte, a tributação do comércio exterior apresenta um paradoxo: ao
passo que, na seara internacional, o Brasil aceita restrições ao seu poder de tributar,
no âmbito interno,319 a Constituição dá liberdade maior ao legislador para instituir e
majorar esses tributos – excetuando, exempli gratia, todos os impostos federais
sobre o comércio exterior do limite da anterioridade e também do limite da
legalidade no que se refere à alteração de alíquota.
Nesse contexto, os acordos internacionais que limitam o poder de
tributar a importação correspondem, precipuamente, ao esforço internacional de
abertura do comércio, ao passo que as regras internas que autorizam o Estado a
alterar e majorar o imposto sobre a importação com maior liberdade, de modo
predominante, correspondem a objetivos extrafiscais de equilíbrio do balanço de
pagamentos, proteção de setores produtivos, proteção de empregos, controle cambial
etc.
Considerando esse jogo de forças e também o decréscimo percentual
nas receitas concernentes a este tributo,320 pode-se afirmar que o imposto sobre a
importação, considerado isoladamente, perdeu o caráter arrecadatório e permanece
como um instrumento de controle e estabelecimento de políticas públicas.

319

Sobre os acordos e as convenções internacionais que pautam o comércio exterior, recomenda-se
remissão ao Capítulo V.
320
A tributação do comércio exterior já ostentou o caráter de fiscalidade. O imposto de importação,
cuja receita alcançou 68,16% da arrecadação tributária nacional em 1853, manteve-se sempre em
montante superior a 50% da arrecadação até 1913, depois disso, sua importância em termos
econômicos decaiu constantemente.. Em 2005, a receita desse imposto representou apenas 2,5% da
arrecadação tributária total (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Apostila do Curso de
Formação de Auditor Fiscal da Receita Federal, Área Tributária e Aduaneira, Tributos sobre o
Comércio Exterior e Legislação Aduaneira Básica (TCE/LAB), Brasília, DF: ESAF, 2006. p. 8).
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As medidas de salvaguarda, que têm a natureza jurídica de adicional
do imposto sobre a importação,321 foram previstas no GATT322 para servir de
“válvula de escape” às regras que limitam o poder de tributar a importação quando
houver um grande fluxo de importação com prejuízo a um setor produtivo do país
importador. Logo, pode-se afirmar que essas medidas foram concebidas com a
finalidade extrafiscal de romper temporariamente as limitações ao aumento do
imposto sobre a importação decorrentes de acordo internacional, em casos
excepcionais.
Cabe mencionar ainda os direitos antidumping e as medidas
compensatórias que, apesar de não terem a natureza jurídica de tributo, incidem
sobre a importação. Ambos estão previstos no GATT com finalidades extrafiscais,
respectivamente, combater a competição desleal e os subsídios ilegais.323
Se o imposto sobre a importação não tem finalidade arrecadatória,
obviamente o imposto sobre a exportação também não. A tendência dos países, com
pouquíssimas exceções, é desonerar o máximo possível as exportações, com o
objetivo de colocar seus produtos no mercado externo, e tributar a importação de
modo a proteger seus produtores e preservar o mercado interno.
Ao contrário das importações, praticamente não existem limitações ao
desoneramento das exportações, uma vez que essa atividade favorece o fluxo

321

Conforme as conclusões alcançadas no subitem 5.1.2.3.
Sigla utilizada em inglês para fazer referência aos acordos celebrados no âmbito da Organização
Mundial do Comércio (General Agreement on Trade and Tarif – GATT). Sobre o tema, sugere-se
remissão ao item 5.1.
323
Conforme itens 5.1.2.1 e 5.1.2.2.
322
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comercial. A única vedação é a utilização dessas medidas para acobertar subsídios
ilegais à exportação.324
No que concerne aos impostos e às contribuições internos incidentes
também na importação de bens, há um primeiro objetivo extrafiscal, que é promover
isonomia325 entre os bens produzidos no Brasil, com o pagamento desses tributos, e
os bens importados, em regra, com desoneração dos tributos no país de origem. No
entanto, não se pode afirmar que prevalece a extrafiscalidade, pois estes tributos
incidem sobre os bens importados com as mesmas alíquotas aplicadas aos bens
nacionais e, somados com o imposto sobre a importação, frequentemente
ultrapassam cinquenta por cento do valor aduaneiro do bem importado.326
A taxa para utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior
(taxa Siscomex) e a Taxa de Utilização do Sistema Eletrônico de Controle de
Arrecadação do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (taxa
Mercante) foram estabelecidas para fazer face aos custos na disponibilização dos
respectivos sistemas informáticos, de forma que

ambas apresentam finalidade

arrecadatória.

324

Os Estados Unidos foram condenados por subsídios ilegais por concederem privilégios na
tributação da renda de empresas dedicadas ao comércio exterior (conforme decisão do Órgão de
Apelação da OMC: WT/DS1080ABR). Brasil e Canadá também foram condenados por subsídios
ilegais em razão de incentivos aos respectivos setores de aviação. No Brasil, os juros do programa de
financiamento das exportações de aviões foram considerados abaixo do mercado internacional. Ao
passo que se entendeu ter o Canadá concedido contribuição financeira indireta (Respectivamente
WT/DS46/AB/R e WT/DS70/AB/R).
325
Em consonância com a regra do tratamento nacional, à qual o subitem 5.1.3 é dedicado.
326
Sobre valor aduaneiro, sugere-se remissão ao subitem 5.1.4.
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CAPÍTULO III

TRIBUTOS, DEVERES INSTRUMENTAIS, PENALIDADES TRIBUTÁRIAS E INSTITUTOS MORATÓRIOS – NATUREZA JURÍDICA

Com frequência, tributos, multas, deveres instrumentais e institutos
moratórios são tratados indistintamente, no entanto, o estudo da natureza jurídica de
cada um deles e de suas subespécies é requisito para entendê-los e vislumbrar os
respectivos regimes jurídicos, e é esse o propósito do presente capítulo.

3.1. Tributo
O ramo do Direito Público denominado Direito Tributário tem como
cerne o “tributo”. O campo significativo desse termo, todavia, não deixa de estar
impregnado por vagueza e plurivocidade; isso porque ele é utilizado para referência a
elementos diversos da norma geral e abstrata e também da norma individual e
concreta.327 Assim, resta ao intérprete descobrir, diante do contexto, em que sentido a
palavra foi utilizada.

327

O Professor Paulo de Barros Carvalho encontrou, no direito positivo, na doutrina e na
jurisprudência, seis acepções da palavra tributo:
“a) ‘tributo’ como quantia em dinheiro;
b) ‘tributo’ como prestação correspondente ao dever jurídico do sujeito passivo;
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O estudioso do direito, posto que não consiga definição exata que
sirva em todas as circunstâncias, tem ao menos de apontar as características do
“tributo” e examinar sua natureza jurídica. Para tanto, utilizaremos as feições desse
instituto, pressuposto pelo constituinte, na forma consignada no Código Tributário,
artigo 3o:
Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo
valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito,
instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa
plenamente vinculada.

Examinemos cada um dos elementos da definição.

i) Prestação
O legislador, aqui, identificou o tributo com um dos elementos da
relação jurídico-tributária, o dever do sujeito passivo. Em outros trechos legais, o
tributo é identificado com o direito do sujeito ativo,328 com o objeto da obrigação329 e
também com a própria norma tributária.330 É a plurivocidade para a qual nos chama a
atenção o Professor Paulo de Barros Carvalho.
Podemos concluir que a expressão “tributo” sempre designa a relação
jurídica entre sujeito ativo e contribuinte ou responsável, seja se referindo a ela ou a
c) ‘tributo’ como direito subjetivo de que é titular o sujeito ativo;
d) ‘tributo’ como sinônimo de relação jurídica tributária;
e) ‘tributo’ como norma jurídica tributária;
f) ‘tributo’ como norma, fato e relação jurídica.”
(Curso de Direito Tributário, 2009, p. 19)
328
Artigo 164, III, do CTN, e.g.
329
Por exemplo, artigo121 do CTN.
330
Artigo 10 do CTN.
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algum de seus elementos, seja se referindo à norma que abriga essa relação. Além
disso, o termo é utilizado, conforme já mencionamos, tanto para as relações jurídicas
constantes de normas gerais e abstratas quanto de normas individuais e concretas.

ii) Prestação compulsória331
A afirmação do legislador de que se trata de uma prestação
compulsória, à primeira vista, parece ser algo óbvio, pois o dever jurídico tributário,
como todos os demais deveres antecedidos pelo modal deôntico obrigatório
(inclusive os relativos ao direito privado),

é, logicamente, de cumprimento

compulsório.332
Todavia, o legislador não teve o objetivo de expressar algo
desnecessário ou redundante, mas, na sua linguagem não científica, tentou
estabelecer a diferença entre tributo, especialmente taxas, e preço público. Na
realidade, a compulsoriedade serve para distinguir tais institutos, mas essa
característica não se relaciona à prestação, vejamos.333

331

Invertemos a ordem com o intuito de tratarmos do adjetivo “pecuniária” juntamente com a
expressão “em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir”.
332
“Na sua linguagem técnica, misto de linguagem comum e de linguagem científica, reporta-se o
legislador a uma conduta que ele regula com o dever-ser próprio do direito, numa de suas três
modalidades – obrigatório. Não é precisamente essa a forma adotada no dispositivo, mas é o conteúdo.
Prestação pecuniária compulsória quer dizer o comportamento obrigatório de uma prestação em
dinheiro, afastando-se, de plano, qualquer cogitação inerente às prestações voluntárias (que recebem o
influxo de outro modal – o ‘permitido’). Por decorrência, independem da vontade do sujeito passivo,
que deverá efetivá-la, ainda que contra seu interesse. Concretizado o fato previsto na norma jurídica,
nasce, automática e infalivelmente, o elo mediante o qual alguém ficará adstrito ao comportamento
obrigatório de uma prestação pecuniária.” (CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito
Tributário, 2009, p. 25)
333
Luiz Alberto Pereira Filho, tratando das taxas, resume os aspectos da compulsoriedade nos
seguintes termos: “a compulsoriedade pode significar i) a obrigação de o contribuinte utilizar o
serviço público, independentemente de sua vontade, ii) o dever, para o contribuinte, de pagar certa
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A norma individual e concreta tributária decorre de previsão legal, de
norma geral e abstrata; ao passo que, nas relações de direito privado, inclusive nos
preços públicos, a norma individual e concreta decorre não diretamente da norma
geral e abstrata, mas de acordo de vontade (expresso ou tácito). Nesse contexto,
entende-se que a norma individual e concreta tributária procede diretamente da lei,
portanto é ex lege (não-voluntária, compulsória); ao passo que a norma individual e
concreta de direito privado deriva diretamente de acordo, logo é ex voluntate.334
Existe outro aspecto da compulsoriedade, que serve para afastar as
taxas dos preços públicos. A cobrança de taxas é prevista para a utilização efetiva ou
potencial de serviços públicos essenciais, como serviço de esgoto, em relação aos
quais o cidadão não tem poder decisório, há de utilizá-los obrigatoriamente em razão
da essencialidade. No caso dos serviços de polícia, também o sujeito passivo não tem
discricionariedade para realizar o antecedente da norma. Portanto, o cidadão não tem
liberdade de praticar ou não o fato previsto no antecedente da norma de incidência de
taxas e, de acordo com circunstâncias, as quais ele não controla, poderá ter de pagar
compulsoriamente o tributo.
Os preços públicos, por sua vez, conceitualmente, deveriam ser
cobrados em decorrência de serviços públicos não essenciais, em relação aos quais o
cidadão, da mesma forma que faz nos demais contratos, pudesse optar entre utilizáquantia em decorrência da utilização de serviço público específico e divisível, iii) a obrigação legal de
o Estado prestar o serviço público ao cidadão.” (As Taxas e os Preços Públicos no Ordenamento
Jurídico Brasileiro. In: SANTI, Eurico Marcos Diniz de (Coord.). Curso de Especialização em Direito
Tributário: estudos analíticos em homenagem a Paulo de Barros Carvalho. Rio de Janeiro: Forense,
2005. p. 73).
334
“Além disso, todo e qualquer dever jurídico é ex lege (isto é, é efeito de incidência de regra
jurídica), e a não-voluntariedade do sujeito passivo para o acontecimento dos fatos que realizam a
hipótese de incidência não é especificidade da hipótese de incidência das regras jurídicas tributárias.”
(BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1972. p.
268)
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los ou não. Logo, seriam não compulsórios. Mas, cabe ressaltar, essa diferença
conceitual foi há muito violada na prática, pois tem-se submetido o cidadão ao
pagamento de preços públicos por serviços essenciais, como iluminação, telefonia,
transporte, e o sujeitado, inclusive, à suspensão desses serviços indispensáveis como
forma de coação para pagamento.335
A compulsoriedade apresenta ainda mais um aspecto: é um imperativo
para o Estado, que jamais pode deixar de prestar os serviços públicos essenciais,
ainda que o cidadão não pague a respectiva taxa ou qualquer outro tributo. O meio
próprio para obter satisfação do crédito tributário é a execução fiscal, e não a coação
mediante suspensão de serviço público essencial.336
Assim, apesar de o legislador, na sua linguagem técnica, ter vinculado
a compulsoriedade à prestação do sujeito passivo, o entendimento deve ser mais
amplo, abrangendo a fonte da norma de exação, o grau de liberdade do cidadão em
realizar o fato descrito na hipótese de incidência e, ainda, no que concerne às taxas, a
obrigação de o Estado prestar serviços essenciais.

335

Alguns autores entendem que o Estado, ou o legislador, poderia, ao seu alvedrio, instituir taxas ou
preços público (COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Comentários à Constituição de 1988: sistema
tributário. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996. p. 52); outros asseveram que, se o serviço é delegado,
há opção entre taxa ou preço público (PEREIRA FILHO, Luiz Alberto. As Taxas e os Preços Públicos
no Ordenamento Jurídico Brasileiro. In: SANTI, Eurico Marcos Diniz de (Coord.). Curso de
Especialização em Direito Tributário: estudos analíticos em homenagem a Paulo de Barros
Carvalho, 2005. p. 72). No entanto, isso viola frontalmente as regras de estrutura constitucionais que
estabelecem as circunstâncias em que podem ser exigidas taxas, e essas regras conformam garantia
aos contribuintes, na medida em que o legislador não está legitimado a instituir tributos, nem qualquer
outra exação, além dos limites formais e materiais de sua competência.
336
“O que importa, no caso, é examinar a natureza do serviço prestado, para saber se é ele um serviço
devido pelo poder público (e, portanto, obrigatório para ele), ou se apenas, este pode, ou não, prestálo, o que implica dizer que a prestação é facultativa para ele e, conseqüentemente, se ele o presta, o
particular tem, também a faculdade de usar, ou não, dele.” (Ministro Moreira Alves, RE 89.876/RJ)
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iii) Prestação pecuniária, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir
Nesse excerto, o legislador foi ao mesmo tempo pleonástico e vago,
pois afirmar que uma prestação é pecuniária já significa que é em dinheiro, moeda.
No entanto, ao dizer que é em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, abre
flanco para tributo possa ser quantificado em qualquer bem com valor econômico.337
Assim, poder-se-ia concluir que o serviço militar, a prestação de outros serviços
obrigatórios, como os eleitorais, para o Estado teriam natureza jurídica de tributo.
Contudo, mais uma vez cabe àqueles que se dedicam ao estudo do
direito interpretar a linguagem técnica do legislador de forma coerente com as
demais regras do sistema jurídico.
Quando o Código Tributário Nacional determina que o tributo deve ter
caráter pecuniário, a finalidade é diferençá-lo dos deveres instrumentais,
denominados pelo legislador “obrigações acessórias”. Esse propósito fica ainda mais
visível se interpretarmos em conjunto os artigos 3o e 113 do CTN,338 pois, segundo
este, as obrigações são principais (tributos e penalidades) e acessórias (deveres de
fazer ou não fazer). Logo, tributo é diferente de dever de fazer ou não fazer, e o
objetivo do art. 3o é estabelecer e destacar essa diferença.

337

Nesse sentido, Alfredo Augusto Becker defende que o “tributo, no plano material, pode
perfeitamente consistir em uma coisa (prestação in natura) ou num serviço (prestação in labore)”
(Teoria Geral do Direito Tributário, 1972, p. 286).
338
“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.
§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação
principal relativamente à penalidade pecuniária.”
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O artigo 3o do CTN, portanto, ao prescrever que o tributo tem de ser
em moeda ou em cujo valor nela se possa exprimir, não tem o intuito de ampliar o
conceito de tributo para abranger os deveres não pecuniários, mas permitir que o
dever jurídico-tributário, expresso em moeda, seja adimplido de outra forma que não
em dinheiro. Na realidade, somente é prevista tal hipótese no artigo 156, XI, do
CTN, para dação em pagamento de bem imóvel, desde que haja lei específica da
autoridade competente autorizando e regulamentando esse pagamento.
Em relação à possibilidade de “dação em pagamento”, cabe indicar
mais uma impropriedade cometida pelo legislador, pois, nesse caso, o bem deve ser
objeto de avaliação pecuniária, para que seja utilizado seu valor em moeda, a fim de
satisfazer a obrigação tributária. Logo, o tributo continua, como sempre, determinado
em moeda.339

iv) Que não constitua sanção de ato ilícito
Neste trecho, o objetivo é estabelecer de forma clara a diferença entre
tributo e penalidade tributária, especialmente as multas pecuniárias.
Conforme já observamos, as normas de incidência de tributos são
normas primárias prescritivas, de cuja hipótese consta a descrição de fato lícito; ao
339

Nesse sentido, Luciano Amaro, referindo-se à possibilidade do pagamento de tributo ser efetuado
em bens: “A explicação não convence. A circunstância de a obrigação tributária poder extinguir-se
por outros modos, que não a entrega de uma quantia em dinheiro não subtrai à prestação devida a
expressão pecuniária ou monetária que lhe é natural. Mesmo quando nada receba o credor (por
exemplo nos casos de caducidade de seu direito), a obrigação não deixou de ter conteúdo pecuniário,
ou expressão monetária: o que se haverá por extinto não é a expressão pecuniária da obrigação, mas a
própria obrigação. O dispositivo legal não cuida, pois, dos modos de extinção da obrigação tributária;
pretendeu tratar, isto sim, dos modos de expressão da prestação tributária, e fê-lo de modo
canhestro.” (Direito Tributário Brasileiro. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 21).
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passo que as normas tributárias penais são normas primárias penais e têm, na
hipótese de incidência, a previsão de descumprimento de norma primária prescritiva
(relativa a tributos ou a deveres instrumentais), portanto, ato ilícito.
Vale ter presente que, nos artigos 182, § 4º, II, e 146-A da
Constituição Federal, é possível vislumbrar uma autorização para que, nos casos de
descumprimento da função social da propriedade e de desequilíbrios da concorrência,
respectivamente (e somente neles), o tributo pudesse ter característica sancionatória.

v) Instituída em lei
Esta

passagem,

combinada

com

aquela

que

determina

a

compulsoriedade, indica que o tributo surge em decorrência de lei, e não da
manifestação de vontade do sujeito passivo, ou seja, é uma obrigação ex lege. Porém
aqui se encerra também um objetivo muito mais importante: reafirmar o limite da
legalidade dos tributos.

vi) E cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada
Este trecho não integra a definição do instituto, pois refere-se ao
procedimento de cobrança e também à indisponibilidade do crédito tributário, a qual
é inerente a todo e qualquer interesse público.
A Constituição atribuiu a competência tributária aos legisladores
infraconstitucionais e cada um deles tem a atribuição de decidir quem, de que forma
e em que proporção vai responder pelos tributos que, por serem imprescindíveis à
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manutenção e ao desenvolvimento das atividades do Estado, correspondem ao
interesse público. Ou seja, o legislador tem discricionariedade, respeitadas as
disposições constitucionais, para definir os interesses públicos em termos tributários.
O aplicador da norma de incidência tributária tem o poder-dever de
aplicá-la nos seus estritos limites, sem discricionariedade ou poder para, em função
de juízo pessoal de valor, não lançar ou não cobrar tributo que deve ser pago nos
termos da lei ou exigir tributo indevido.
Assim, o poder da autoridade lançadora, bem como o da que efetua a
cobrança, é também um dever, inclusive com previsão de sanções administrativas e
penais no caso de descumprimento.
Toda isenção, redução, remissão ou anistia tributárias têm
necessariamente de ser definidas pela autoridade competente, que é o legislador
infraconstitucional, e por meio de lei. À autoridade administrativa resta tão-somente
aplicar, de forma vinculada, a lei.
Com efeito, está consignado também aqui, ainda que pela negativa, o
limite da legalidade dos tributos e das isenções e reduções tributárias.

3.1.1. Tributo – multa de mora, juros de mora e correção monetária
Conforme conclusão constante do subitem 3.4.1, a norma de
incidência relativa aos valores cobrados em função da mora do devedor não abriga
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ato ilícito: do antecedente consta a indicação da disponibilidade de recursos financeiros de
outrem e no consequente, a indicação do dever de indenizá-lo por isso.
Faz-se mister separar tributo dos institutos relacionados à mora, pois
todos constituem prestação pecuniária compulsória em função de ato lícito.
Dessarte, há mais um critério a ser somado aos constantes do artigo 3º
do Código Tributário Nacional, para identificar a natureza jurídica tributária:


a hipótese de incidência dos institutos moratórios há que indicar,
no antecedente, a disponibilidade de recursos de terceiro e no
consequente, o dever do sujeito passivo de pagar um valor a título
de indenização; na estrutura da norma de incidência dos tributos
isso não se dá.340

3.1.2. Modalidades de tributo
Há grande embate doutrinário na definição das espécies tributárias no
Brasil; há correntes que defendem existirem duas espécies,341 outros entendem serem
três espécies (impostos, taxas e contribuições de melhoria)342, alguns acreditam

340

O Capítulo IV é dedicado à análise da estrutura lógica das normas tributárias.
Alfredo Augusto Becker propõe que a distinção das espécies tributárias seja em função da base de
cálculo e, assim, conclui: “No plano jurídico, todo e qualquer tributo pertencerá a uma destas duas
categorias: imposto ou taxa.” (Teoria Geral do Direito Tributário, 1972, p. 381). Geraldo Ataliba
também propõe uma divisão bipartite, contudo o critério é outro, a vinculação dos tributos: “Em
outras palavras, a materialidade do fato descrito pela h.i. (aspecto material da h.i.) de todo e qualquer
tributo ou é (1) atividade estatal ou (2) outra coisa qualquer. Se for uma atividade estatal, o tributo
será (1) vinculado. Se for fato qualquer, o tributo será (2) não vinculado.” (Hipótese de Incidência
Tributária, 2005, p. 131).
342
“Podemos, portanto, dizer que, no Brasil, o tributo é o gênero, do qual o imposto, a taxa e a
contribuição de melhoria são as espécies.” (CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito
Constitucional Tributário, 2006, p. 495) No mesmo sentido, Paulo de Barros Carvalho (Curso de
Direito Tributário, 2009, p. 29).
341
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serem quatro as espécies343 e ainda há aqueles que advogam que elas são cinco
(impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e
contribuições).344
Toda classificação é útil para sistematização e, consequentemente,
melhor entendimento do objeto sob análise. Importante estar atento, contudo, que
uma classificação jurídica não é tão-somente uma ferramenta para inteligência do
objeto, pois, com frequência, implica a determinação dos respectivos regimes
jurídicos de suas classes.
Antes de enveredarmos por qualquer uma das correntes, faremos aqui
uma análise crítica dos critérios utilizados para a segmentação das espécies
tributárias, especialmente em face do sistema constitucional tributário.

3.1.2.1. Critérios de classificação
Para determinar as espécies tributárias, podem ser utilizados os
seguintes critérios:
i) atuação direta do Estado em relação ao contribuinte;
ii) atuação específica e valorização imobiliária;
iii) destinação das receitas;
343

Luciano Amaro entende serem as seguintes as espécies tributárias: impostos, taxas, contribuições e
empréstimos compulsórios. As contribuições de melhoria, nesta classificação, são subespécie de
contribuição (Direito Tributário Brasileiro, 2006, p. 81 e ss.).
344
“Ives Gandra da Silva Martins adotou uma classificação quinquipartida: impostos, taxas,
contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais (estas com vala
comum em que residualmente se alojariam as figuras tributárias não enquadradas nas outras espécies).
Celso Ribeiro Bastos, Hugo de Brito Machado e o Ministro Moreira Alves também reconheceram a
existência de cinco modalidades diferentes de tributo.” (AMARO, Luciano. Direito Tributário
Brasileiro, 2006, p. 66)
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iv) restituição do montante arrecadado;
v) base de cálculo e alíquota;
vi) tratamento constitucional.

Examinemos cada um deles.
i) Atuação direta do Estado em relação ao contribuinte
Existem tributos cuja hipótese de incidência consigna uma prestação
ou atuação estatal em relação ao contribuinte e outros, que não. Segundo os
ensinamentos de Geraldo Ataliba, este é o critério “vinculação”.345
Compõe a hipótese de incidência das taxas, a descrição de prestação
de serviço público ou de exercício do poder de polícia;346 da hipótese das
contribuições de melhoria, consta sempre a descrição de edificação de obra pública;
ao passo que os impostos não abrigam, na hipótese de incidência, indicação de
qualquer atividade estatal específica347 , e o contribuinte não tem direito a nenhuma
contraprestação direta do Estado.348

345

Hipótese de Incidência Tributária, 2005, p. 146.
“As hipóteses de incidência das taxas só pode consistir num destes dois fatos: I – a prestação de
serviço público; e II – o exercício do poder de polícia. Portanto, a lei da pessoa política tributante deve
colocar na hipótese de incidência de taxas ou a prestação de um dado serviço público ou a prática de
um ato de polícia.” (CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário, 2006,
p. 504)
347
“Assim, juridicamente falando, imposto é uma modalidade de tributo que tem por hipótese de
incidência um fato qualquer, não consistente numa atuação estatal. Não é por outra razão que Geraldo
Ataliba chama o imposto de tributo não vinculado. Não vinculado a que? Não vinculado a uma
atuação estatal. Os impostos são, pois, prestações pecuniárias desvinculadas de qualquer relação de
troca de utilidade.” (CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário, 2006,
p. 497)
348
Em função do disposto no artigo 145, § 1o, da CF, a hipótese de incidência dos impostos deve
abrigar a descrição de fatos que revelem capacidade econômica de contribuir para o Estado. Já na
seara do Direito Financeiro, afirma-se que os impostos são destinados a financiar os serviços estatais
gerais, sem nenhuma relação com aquele que arcou com o ônus tributário.
346
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Mister anotar que a própria Constituição Federal, quando elenca os
tributos com o intuito de estabelecer as respectivas competências legislativas,
menciona o caráter de contraprestação estatal para as taxas e contribuições de
melhoria. Portanto, a vinculação é um critério adotado pelo próprio constituinte
originário.349

ii) Atuação estatal específica e valorização imobiliária
Somente em relação a um tributo foi previsto o requisito atuação
estatal específica, edificação de obra pública com valorização imobiliária para o
contribuinte. A previsão consta, em traços largos, do artigo 145, III, da Constituição
– que autoriza a instituição de “contribuição de melhoria, decorrente de obra pública”
– e, de modo mais detalhado, do artigo 81 do Código Tributário Nacional. Geraldo
Ataliba, nas suas memoráveis lições, intitula este critério de “vinculação indireta”.350

iii) Destinação das receitas para finalidades específicas

349

“Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes
tributos:
I - impostos;
II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de
serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;
III - contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas.”
350
Conforme concluiu Geraldo Ataliba, a contribuição de melhoria é um tipo de tributo que tem por
hipótese de incidência uma atuação estatal indiretamente referida ao contribuinte. Isso porque entre a
atuação estatal e o contribuinte medeia uma circunstância, um fato intermediário: a valorização
imobiliária (Hipótese de Incidência Tributária, 2005, p. 147). Assim, se houver atuação estatal
(edificação de obra pública), mas dela não decorrer valorização imobiliária, não pode ser exigida
contribuição de melhoria.
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Alguns autores351 asseveram que a destinação das receitas, por se
tratar de momento posterior, quando o crédito tributário já se encontra extinto, foge
aos lindes do Direito Tributário, o qual se ocupa da instituição e da cobrança de
tributos. Neste sentido, argumentam que a destinação das receitas, em razão de ser
instituto de Direito Financeiro, não pode ser um critério válido para identificar um
tributo.
Todavia, no momento em que qualquer conceito, instituto, seja de
Direito Privado (e.g.: propriedade de bem imóvel, auferimento de renda), seja de
Direito Internacional (por exemplo, valor aduaneiro), seja de Direito Financeiro
(como no caso presente), é trazido para a seara do Direito Tributário pelo legislador,
especialmente pelo legislador constitucional, ele passa a integrar também o Direito
Tributário Positivo.352
Cabe sublinhar que, em relação a determinados tributos, a destinação
não é apenas um critério pós-arrecadatório, faz parte das regras constitucionais de
estrutura que definem a competência.
Dessa forma, o legislador tributário, sob pena de a norma de
incidência ser inválida, tem de prever, necessariamente e de modo simultâneo à
instituição da

hipótese de incidência, a destinação, nos casos e na forma

determinados pelo constituinte.

351

Nesse sentido, Paulo de Barros Carvalho (Curso de Direito Tributário, 2009, p. 33) e Roque
Antônio Carrazza (Curso de Direito Constitucional Tributário, 2006, p. 540).
352
Nesse sentido, são as letras do artigo 110 do CTN:
“Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos
e formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas
Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para
definir ou limitar competências tributárias.”.
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Em outras palavras, a “destinação das receitas para uma finalidade
específica” é um conceito de Direito Financeiro, transportado para o Direito
Tributário pelo legislador constitucional no momento em que fixa, material e
formalmente, a competência tributária.
Tal exigência constitucional aplica-se aos empréstimos compulsórios,
nos termos do artigo 148 da Constituição, bem como às contribuições, conforme
determinam os artigos 149, 149-A, 177, § 4o, e 195 da CF.
Desse modo, o critério “destinação das receitas” está consignado
expressamente no texto constitucional, conformando um elemento das regras de
competência tributária, e é relevante no traçado dos contornos dos empréstimos
compulsórios e das contribuições.353

iv) Restituição do montante arrecadado
O critério “Restituição” recebe severas críticas da doutrina por, da
mesma forma que o critério “Destinação”,354 derivar do Direito Financeiro. No
entanto, pelas mesmas razões expostas anteriormente, ele se mostra indispensável
para a discriminação das espécies tributárias.

353

Nesse diapasão, as ilações do Professor Luís Eduardo Schoueri: “No direito brasileiro, há que se
considerar que a destinação do produto pode ser relevante para distinguir um imposto de uma
contribuição social, apesar do que dispunha o inciso II do artigo 4o do Código Tributário Nacional.”
(Discriminação de Competências e Competência Residual. In: SCHOUERI, Luís Eduardo; ZILVETI,
Fernando Aurélio (Coord.). Direito Tributário: estudos em homenagem a Brandão Machado, 1998, p.
90).
354
E.g.: Paulo de Barros Carvalho (Curso de Direito Tributário, 2009, p. 33) e Roque Antônio
Carrazza (Curso de Direito Constitucional Tributário, 2006, p. 540).
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A previsão de restituição ao sujeito passivo de valor equivalente ao
montante recolhido a título de tributo, independentemente da destinação das receitas
a finalidades específicas, é requisito condicionante da competência do legislador (no
caso, complementar) para criação dos empréstimos compulsórios, conforme o artigo
148 da CF, e, portanto, elemento caracterizador desta espécie de tributo.

v) Base de cálculo e alíquota
O constituinte estabeleceu limites para seleção da base de cálculo dos
tributos, conforme consta dos artigos 145, § 2º,355 e 154, inciso I, da CF.356 A base
de cálculo, assim, por determinação constitucional, há de ter consonância com a
hipótese de incidência do tributo.357
Entende-se, todavia, que a proibição de indicar base de cálculo de
imposto, prevista na Constituição, refere-se tão-somente à competência para instituir
taxas e novos impostos, não se aplicando, pois, às contribuições.358
No que concerne à base de cálculo das contribuições de melhoria, o
Código Tributário Nacional, artigo 81, disciplina-a, mas, quanto à base de cálculo
dos empréstimos compulsórios, nem a Constituição nem o CTN a regulam .
Das alíquotas, a Carta Magna trata de modo muito parcimonioso, no
entanto, a proibição de tributo com efeito de confisco caracteriza uma limitação a
355

“§ 2º - As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos.”
“Art. 154. A União poderá instituir:
I - mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam nãocumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta
Constituição;” (grifo nosso)
357
A respeito da base de cálculo, sugere-se verificar subitem 4.2.2.1.
358
Nesse sentido, RE nº 146.733-9-SP.
356
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este elemento da norma de incidência tributária, o qual pode infirmar a natureza
jurídica tributária de uma exação.359

vi) Tratamento constitucional
No exame anterior de cada um dos critérios, consideramos sua adoção
pelo constituinte na discriminação dos tributos para efeito de atribuição de
competência legislativa. Neste item, não tencionamos voltar a analisar o tratamento
constitucional desses critérios, mas examinar a própria indicação constitucional das
espécies tributárias, também como um critério de classificação.
No artigo 145, a Constituição Federal enumera os tributos: impostos,
taxas e contribuições de melhoria. O artigo 149, na sua redação original, versava
sobre as contribuições, porém não lhes indicava regime jurídico próprio. O artigo
195 da CF abrigava regras mais específicas, que se aplicavam tão-somente às
contribuições sociais, e, dessa forma, não era considerado suficiente para indicar
intenção do constituinte de delinear as contribuições como uma espécie do gênero
tributo.
Nesse contexto, preponderava entendimento doutrinário de que as
contribuições, em verdade, ora eram taxas, ora eram impostos, em função da
respectiva hipótese de incidência e da base de cálculo.360

359

Sobre a questão, recomenda-se verificar subitem 2.2.2.8.
Conservam esta posição Paulo de Barros Carvalho (Curso de Direito Tributário, 2009, p. 42-43) e
Roque Antônio Carrazza (Curso de Direito Constitucional Tributário, 2006, p. 553).
360
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Porém, com as Emendas Constitucionais nº 33, de 2001, nº 41, de
2003, nº 42, de 2003, e nº 44, de 2004, a Constituição passou a abrigar um feixe de
regras específicas que determinam, inclusive materialmente, a competência para
instituir as contribuições, de modo a conformar um regime jurídico distinto.361
Confrontando as regras constitucionais que versam sobre as
contribuições com aquelas que disciplinam as demais espécies tributárias, é possível
vislumbrar as seguintes peculiaridades das contribuições:


competência legislativa exclusiva da União, com as exceções
expressamente indicadas no texto constitucional;362



necessidade de lei complementar para instituição de contribuições
não previstas na Constituição;



destinação das receitas;



não subordinação das receitas decorrentes da instituição de
contribuições não previstas na Constituição à redistribuição de
vinte por cento dos impostos, criados com fulcro na competência
residual, aos Estados e ao Distrito Federal, prevista no artigo 157,

361

São, principalmente, as regras constantes dos §§ 2o e 3o do artigo 149, do artigo 149-A e do § 4o
do artigo 177.
362
“Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no
domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de
sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo
do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
§ 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus
servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja
alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)
[...]
Art. 149-A Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas
leis, para o custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no art. 150, I e III.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 39, de 2002)”
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II, da CF363 (o artigo 159, III, determina à União entregar-lhes
vinte e nove por cento da arrecadação da Cide-Combustíveis);364


em relação às contribuições sociais e de intervenção no domínio
econômico, imunidade das receitas de exportação e possibilidade
de incidência na importação;365



ainda em relação às contribuições sociais e de intervenção no
domínio econômico, o ato normativo que as instituir deve se
conformar com as determinações relativas à base de cálculo
constantes do artigo 149, § 2o, III;366



em relação às contribuições sociais previstas no artigo 195, § 6o,
não sujeição ao princípio da anterioridade geral.367

363

“Art. 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal:
[...]
II - vinte por cento do produto da arrecadação do imposto que a União instituir no exercício da
competência que lhe é atribuída pelo art. 154, I.”
364
“Art. 159. A União entregará:
[...]
III - do produto da arrecadação da contribuição de intervenção no domínio econômico prevista no art.
177, § 4º, 29% (vinte e nove por cento) para os Estados e o Distrito Federal, distribuídos na forma da
lei, observada a destinação a que se refere o inciso II, c, do referido parágrafo. (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 44, de 2004)”
365
“Art. 149.[...]
[...]
§ 2º As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput deste artigo:
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)
I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação; (Incluído pela Emenda Constitucional nº
33, de 2001)
II - incidirão também sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços; (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)”
366
“Art. 149. [...]
[...]
§ 2º As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput deste artigo:
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)
[...]
III - poderão ter alíquotas: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)
a) ad valorem, tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação e, no caso de
importação, o valor aduaneiro; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)
b) específica, tendo por base a unidade de medida adotada. (Incluído pela Emenda Constitucional nº
33, de 2001)”
367
“Art. 195. [...]
[...]
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Cumpre mencionar que o constituinte, ao tratar da competência para
instituir os impostos, estabeleceu as conformações da hipótese de incidência, com
exceção da competência residual da União. Em relação às taxas e às contribuições de
melhoria, segundo ilação constante do subitem 2.2.1, a competência tributária deriva
da competência administrativa. Para os empréstimos compulsórios, a Constituição
fixou as circunstâncias excepcionais que legitimam sua instituição, porém não lhes
indicou a hipótese de incidência, deixando essa tarefa para o legislador
complementar.
Por sua vez, ao estabelecer a competência para instituir contribuições,
o constituinte se ocupou, precipuamente, em

indicar as finalidades do tributo,

consignando apenas algumas expressões que denotam características da hipótese de
incidência.368

3.1.2.2. Crítica aos critérios expostos
Procuramos, no sistema constitucional brasileiro, os vestígios
deixados pelo constituinte dos critérios que o levaram a classificar as espécies
tributárias e também a indicação direta dessas espécies, para, assim, traçar um quadro
das modalidades de tributos existentes no Brasil e, nesse passo, pretendemos
continuar.
§ 6º - As contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após decorridos noventa
dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o
disposto no art. 150, III, ‘b’.”
368
Artigos 149, §§ 2o e 3o, 177, § 4o, 195, 239, 240 da CF, e artigo 74 do ADC
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Porém, antes, faz-se necessário expressar um fato que atormenta
aqueles que se aventuram em uma reflexão um pouco mais profunda nesse tema: o
traço final no desenho das espécies tributárias não foi dado pelo constituinte
originário, mas pelo constituinte derivado.
Nessa matéria, mister lembrar que as Emendas Constitucionais vieram
ratificar a postura adotada pela União de, em vez de usar de sua competência residual
para instituir impostos, criar novas contribuições que, tendo natureza jurídica diversa,
não estariam sujeitas à repartição de receitas de impostos residuais, prevista no artigo
157, II, da Constituição.
E as perguntas que permanecem são:


O constituinte derivado tem esse poder?



A postura da União, corroborada pelo constituinte derivado, não
estaria indo de encontro à repartição constitucional de receitas,
prevista no artigo 157 da CF, e, assim, comprometendo a
autonomia econômica dos Estados, em prejuízo do Princípio do
Federalismo?



Em caso afirmativo, não haveria violação ao artigo 60, § 4o, I, da
CF, segundo o qual não pode ser aprovada nenhuma emenda
constitucional “tendente” a abolir a forma federativa de Estado?
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Dessarte, adotamos a divisão quinquipartite das espécies tributárias,
com base nos critérios examinados no subitem 3.1.2.1, mas não podemos deixar de
consignar que não é sem certa inquietude.

3.1.2.3. Uma classificação quinquipartite
Considerando os critérios analisados, bosquejamos o seguinte quadro
com as espécies tributárias e os critérios que fundamentaram essa classificação. A
formalização constante da imagem dispensa palavras:369

Previsão das
TRIBUTO/CRITÉRIO

Vinculação

Vinculação

Destinação

Direta

Indireta

das Receitas

Restituição

Base de
Cálculo370

subespécies
na
Constituição

IMPOSTO

Não

Não

Não

Não

Sim

Sim

TAXA

Sim

Não

Não

Não

Sim

Não

CONTRIBUIÇÃO DE

Não

Sim

Sim

Não

Sim

Não

Não

Não

Sim

Sim

Não

Não

Não

Não

Sim

Não

Não

Sim/Não371

MELHORIA
EMPRÉSTIMOS
COMPULSÓRIOS
CONTRIBUIÇÕES

369

Cumpre informar que a utilização da formalização gráfica, em razão da facilidade de compreensão,
foi inspirada no artigo de Márcio Severo Marques (Espécies Tributárias. In: SANTI, Eurico Marcos
Diniz de (Coord.). Curso de Especialização em Direito Tributário: estudos analíticos em homenagem
a Paulo de Barros Carvalho. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 61). Contudo, tanto a estrutura do
gráfico quanto as conclusões aqui expostas não se identificam com as do artigo mencionado.
370
Este item refere-se à existência de regras sobre a base de cálculo na Carta Magna ou no Código
Tributário Nacional. A proibição de confisco, apesar de ter sido mencionada, não consta da tabela
porque não é critério para estabelecer as espécies tributárias, mas para diferençar tributos de
penalidades, conforme conclusões do subitem 2.2.2.8.
371
Algumas espécies de contribuições são indicadas na Carta Magna, mas existem outras sem
previsão constitucional como, e.g., a contribuição de intervenção no domínio econômico denominada
adicional ao frete para renovação da marinha mercante (AFRMM), sobre a qual discorremos no
subitem 8.1.
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3.2. Deveres instrumentais tributários
São denominados “deveres instrumentais tributários”

372

os deveres

jurídicos não pecuniários, decorrentes de atos lícitos, atribuídos ao contribuinte, ao
responsável, ao titular de isenção ou a qualquer outra pessoa relacionada a situações
relevantes para a correta aplicação das normas de comportamento tributárias. 373
Assim, o principal fator que permite vislumbrar natureza jurídica,
diversa de tributo, para os deveres instrumentais é o caráter pecuniário, que não lhes
alcança, mas é imprescindível para a configuração de todo tributo.
Outro fator a analisar é o polo passivo da relação jurídica. As normas
de incidência de tributo hão de abrigar, necessariamente, no polo passivo da relação
jurídica descrita no consequente, aquele que tem o dever de pagar tributo, ou seja,
contribuinte ou responsável. As normas que estipulam os deveres instrumentais, no
entanto, podem indicar outras pessoas, relacionadas à aplicação das normas
tributárias, no polo passivo, por exemplo, bancos, tabeliães, escrivães, corretores,
leiloeiros etc. Portanto, o destinatário das normas de conduta que prevêem deveres
instrumentais não é invariavelmente o contribuinte ou o responsável pelo tributo.374

372

Conforme anotamos no subitem 2.2.2.4, alínea “d”.
“Estes deveres foram de primeiro estudados por Renato Alessi, que os nomeou ‘poderes de
contorno’. De fato, em torno do tributo emergem outras relações jurídico-tributárias, de conteúdo nãopatrimonial, que se consubstanciam num fazer, num não-fazer ou num suportar. São os deveres
instrumentais tributários, impostos pela lei (em sentido amplo), seja para terceiros, sempre no
interesse do fisco.” (CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário, 2006,
p. 330)
374
Nesse sentido, as disposições do artigo 197 do Código Tributário Nacional:
“Art. 197. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade administrativa todas as
informações de que disponham com relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros:
373
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O terceiro fator para conformar os deveres instrumentais é que sua
hipótese de incidência tem de descrever sempre fato lícito, caso contrário,
caracteriza-se uma penalidade tributária não pecuniária.
Parte da doutrina, com base no Código Tributário Nacional que
denomina esses deveres de “obrigações acessórias”,375 vislumbra como característica
deles a acessoriedade em relação aos tributos.
Os deveres instrumentais estão comumente vinculados à exigência de
tributos, por exemplo: o dever de os contribuintes apresentarem declaração anual de
renda e o imposto sobre a renda, o dever de manter os documentos relativos à
declaração de importação e a fiscalização deste imposto. Em outros casos, o dever
instrumental não se relaciona diretamente a lançamento, fiscalização e cobrança de
tributo, mas ao fornecimento de informações que possibilitem comprovar isenção,
outra espécie de não-incidência, decadência ou prescrição.376 Um exemplo é a o
obrigatoriedade de declaração anual de renda para alguns que não são contribuintes
do imposto sobre a renda.377

I - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício;
II - os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais instituições financeiras;
III - as empresas de administração de bens;
IV - os corretores, leiloeiros e despachantes oficiais;
V - os inventariantes;
VI - os síndicos, comissários e liquidatários;
VII - quaisquer outras entidades ou pessoas que a lei designe, em razão de seu cargo, ofício, função,
ministério, atividade ou profissão.
Parágrafo único. A obrigação prevista neste artigo não abrange a prestação de informações quanto a
fatos sobre os quais o informante esteja legalmente obrigado a observar segredo em razão de cargo,
ofício, função, ministério, atividade ou profissão.”
375
A definição de “obrigações acessórias” encontra-se no artigo 113.
376
“ Remarcamos que os deveres instrumentais tributários não se confundem com os tributos. Apenas,
por assim dizer, documentam a incidência ou a não-incidência (v.g. isenção), em ordem a permitir que
os tributos venham lançados e cobrados com exatidão e que as isenções se façam corretamente sentir.”
(CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário, 2006, p. 332)
377
Por exemplo, deve a apresentar a Declaração de Imposto sobre a Renda a pessoa física que se
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Portanto, a acessoriedade está presente na previsão legal da maioria
dos deveres instrumentais, mas não em todos. Pode-se afirmar, entretanto, que os
deveres em pauta estão sempre relacionados aos procedimentos necessários,
instrumentais, para a correta aplicação378 das normas de comportamento tributárias
(prescritivas e penais). Daí, optarmos, na esteira do Professor Roque Carrazza, pela
denominação “deveres instrumentais”.379

3.2.1. Deveres instrumentais e sua previsão no Código Tributário Nacional
Segundo o artigo 113, caput e § 2º, do CTN: “Art. 113. A obrigação
tributária é principal ou acessória. [...] § 2º A obrigação acessória decorre da
legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela
previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.”.
No artigo em pauta, o legislador se valeu da expressão “obrigação
acessória” para designar deveres jurídicos tributários não pecuniários. No entanto,
na sua linguagem não científica, mais uma vez cometeu equívocos, pois o texto legal
apresenta três problemas: refere-se, de modo ambíguo, a dois institutos de natureza
jurídica diversa, nenhum dos dois caracteriza uma “obrigação” e eles não são
necessariamente acessórios. Vejamos.

passou à condição de residente no Brasil em 2010, independentemente de ser contribuinte do imposto
(conforme Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil nº 1.095, de 2010, artigo
2º, inciso VI).
378
Correta aplicação implica também não-aplicação incorreta, por exemplo, nos casos de nãoincidência e decadência.
379
Paulo de Barros Carvalho também adota esta expressão (Curso de Direito Tributário, 2009, p.
322).
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O legislador utilizou a expressão “obrigação acessória” para se referir
tanto a deveres tributários instrumentais quanto a penalidades tributárias não
pecuniárias. Deveres instrumentais já foram objeto de item anterior e as penalidades
serão tratadas a seguir. No entanto, resumimos as principais características de cada
um deles, com o intuito de demonstrar as sensíveis diferenças:


deveres instrumentais são previstos em norma tributária prescritiva
primária, cujo antecedente é um ato lícito e o consequente, uma
relação jurídica de cunho não patrimonial.



penalidades tributárias não pecuniárias constam de norma primária
penal, que tem como antecedente a descrição de um ato ilícito e
como consequente, uma penalidade não pecuniária (proibição,
dever de fazer).

Outrossim, tanto as relações jurídicas concernentes a deveres
instrumentais quanto as que tratam das penalidades não pecuniárias, justamente por
não terem caráter pecuniário, não são integradas por obrigações, mas simplesmente
por deveres jurídicos de fazer ou não fazer algo.380
O termo “acessórias” também não se apresenta apropriado em razão
de os deveres instrumentais nem sempre serem acessórios em relação à exigência de
tributos, conforme já concluímos.381

380

“Já no que toca à expressão do Código – obrigações acessórias – a objeção é mais abrangente.
Atinge dois signos da locução. Os deveres de que falamos não têm natureza obrigacional, por faltarlhes o conteúdo dimensível em valores econômicos. E além de não serem obrigações, nem sempre são
acessórias.” (CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário, 2009, p. 324, grifo do
autor)
381
Veja item 3.2.
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O Código determina ainda que a “obrigação acessória” se converte em
“obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária” em razão de seu
inadimplemento.382 O que o legislador quis afirmar foi que o descumprimento de
dever instrumental, quando previsto em antecedente de norma tributária penal
específica, dará azo à obrigação relativa à multa pecuniária. Nada mais deve ser
abstraído das palavras constantes do CTN.383
Por fim, relativamente ao disposto no artigo 113, § 2º, do CTN, vale
recordar que a instituição de dever instrumental, em função do limite da legalidade,
constante do artigo 5o, II, da Constituição Federal, tem de ser por meio de lei, no
sentido amplo. Inócuas, portanto, quaisquer disposições infraconstitucionais em
sentido contrário.

3.3. Penalidades tributárias

382

“São quatro as impropriedades cometidas pelo autor do Código Tributário Nacional neste art. 113,
§ 3º:
por primeiro, pretender que uma prestação de fazer (ob. acessória) possa se transformar em prestação
de dar (ob. principal);
em segundo lugar, admitir que esta obrigação acessória só porque é descumprida entre em processo de
metamorfose;
em fila, não perceber que o descumprimento da obrigação acessória é justamente a hipótese de
incidência de outra norma, a sancionatória, prevendo a penalidade a ser cominada ao infrator do
dever;
por fim, incidindo em irremediável contradição, querer que a prestação pecuniária compulsória
chamada penalidade ou multa, tenha a mesma natureza jurídica do tributo somente porque resultam
em prestação de dar (o que importa, em verdade, é causa jurídica de uma e outra).” (CÔELHO, Sacha
Calmon Navarro. Sanções Administrativas Tributárias. In:______. Infração Tributária e Sanção,
2004, p. 427, grifo do autor)
383
“[...] o legislador, ao sancionar o descumprimento de um dever jurídico com uma multa, está se
limitando a recorrer a um dos mais corriqueiros expedientes do Direito para impor a obediência de
seus mandamentos, isto é, está acenando com uma medida que vulnera fundo um dos bens mais
preciosos das pessoas: a propriedade.” (CARRAZZA, Roque Antônio.
Curso de Direito
Constitucional Tributário, 2006, p. 331)
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Pena ou penalidade tributária é tida como uma sanção decorrente do
descumprimento de norma de incidência de tributo ou de norma relativa a dever
tributário instrumental, ambas normas primárias prescritivas.384
Assim, as normas tributárias penais abrigam no antecedente a
descrição de um ato ilícito e no consequente uma penalidade, que deve ser atribuída
ao responsável pelo ilícito. Essas normas primárias podem ser divididas nas
seguintes espécies:
•

norma tributária penal relativa a tributos e obrigacional;

•

norma tributária penal relativa a tributos e de caráter não
pecuniário;

•

norma tributária penal relativa a deveres instrumentais e
obrigacional;

•

norma tributária penal

relativa a deveres instrumentais e de

caráter não pecuniário.
Analisamos a seguir cada espécie.

3.3.1. Norma tributária penal relativa a tributos e obrigacional
Esta norma tem a descrição, na hipótese, de descumprimento da
norma geral e abstrata de incidência tributária e, no consequente, de dever de o
sujeito passivo cumprir prestação pecuniária, portanto, obrigação. Um exemplo pode
ser a denominada “multa de ofício”, prevista em caso de falta de pagamento de
384

“A relação sancionatória vem mencionada no prescritor da regra, onde podemos colher todos os
elementos necessários e suficientes para a sua identificação, num caso concreto. A norma que estipula
a sanção descreve o fato antijurídico no seu antecedente, e a providência desfavorável ao autor do
ilícito (sanção) no consequente.” (CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário, 2009,
p. 574)
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tributos federais, no artigo 44 da Lei nº 9.430, de 1996. 385 As multas de mora,
conforme ilação constante do item 3.4.1, também integram esta classe de normas.

3.3.2. Norma tributária penal relativa a tributos e de caráter não pecuniário
Esta norma tem, da mesma forma que a anterior, na hipótese, a
descrição do descumprimento da norma geral e abstrata de incidência tributária,
porém, no consequente, abriga uma relação jurídica não pecuniária. A proibição de
participar de licitações públicas por falta de pagamento de tributo é um exemplo
desta penalidade;386 outro exemplo, a exclusão do programa de parcelamento de
tributos federais (Programa de Recuperação Fiscal de Tributos Federais– Refis), em
decorrência do não-pagamento das respectivas parcelas.387

385

O artigo 44 da Lei nº 9.430, de 1996, com redação dada pelo art. 14 da Lei nº 11.488, de 15 de
junho de 2007, dispõe:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser efetuado, ainda
que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo
fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente, no caso de pessoa jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
[...]”
386
Esta regra tributária penal é veiculada pelo artigo 27 da Lei nº 8.666, de 1993:
“Art. 27. Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, documentação
relativa a:
[...]
IV - regularidade fiscal.”.
387
“Art. 5º A pessoa jurídica optante pelo Refis será dele excluída nas seguintes hipóteses, mediante
ato do Comitê Gestor:
[...]
II – inadimplência, por três meses consecutivos ou seis meses alternados, o que primeiro ocorrer,
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3.3.3. Norma tributária penal relativa a deveres instrumentais e obrigacional
A hipótese de incidência desta classe de normas prevê descumprimento de
dever instrumental, e o consequente descreve uma relação jurídica pecuniária. Verbi
gratia, a norma que institui multa, em dinheiro, pela não-apresentação, no prazo
legal, da declaração de imposto sobre a renda de pessoa física.388

3.3.4.

Norma tributária penal relativa a deveres instrumentais e de caráter

não pecuniário
Da hipótese de incidência deste tipo de norma consta o
descumprimento de um dever instrumental, e do consequente, uma relação jurídica
não pecuniária. Pode ser indicada como exemplo a restrição de direito que era
imposto no caso da não-entrega da declaração de isento do imposto sobre a renda da
pessoa física à Receita Federal.389

relativamente a qualquer dos tributos e das contribuições abrangidos pelo Refis, inclusive os com
vencimento após 29 de fevereiro de 2000;
III – constatação, caracterizada por lançamento de ofício, de débito correspondente a tributo [...]” (Lei
nº 9.964, de 10 de abril de 2000)
388
A Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil nº 1.007, de 9 de fevereiro de
2010, dispõe:
Art. 8º A entrega da Declaração de Ajuste Anual após o prazo de que trata o caput do art. 5º, se
obrigatória, sujeita o contribuinte à multa de 1% (um por cento) ao mês-calendário ou fração de
atraso, calculada sobre o total do imposto devido nela apurado, ainda que integralmente pago.
§ 1º A multa a que se refere este artigo é objeto de lançamento de ofício e:
I - tem como valor mínimo R$ 165,74 (cento e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos) e
como valor máximo 20% (vinte por cento) do imposto sobre a renda devido;
[...]” (A base legal é o artigo 88 da Lei nº 8.981, de 1995 e o artigo 16 da Lei nº 9.779, de 2009, de
1995, e os artigos 7º e 10 da Lei nº 9.250, de 1995).
389
A Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 671, de 2006 (revogada pela Instrução
Normativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil nº 771, de 2007), dispunha:
“Art. 1º As pessoas físicas inscritas no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), residentes no Brasil ou no
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Dentre as multas não pecuniárias, estão as penas de perda de bens,
cujo fulcro constitucional é o artigo 5º, XLVI, “a”, da CF, e a mais importante pena
dessa espécie, no âmbito da tributação do comércio exterior de bens, é a prevista para
importação irregular, constante no artigo 96, II, do Decreto-lei nº 37, de 1966.

3.3.5. Penalidades tributárias e previsão no Código Tributário Nacional
O artigo 113 do CTN, que trata dos deveres instrumentais, dispõe
também sobre as penalidades, e as críticas apresentadas no subitem 3.2.1 aplicam-se,
mutatis mutandis, às penalidades.
Cumpre lembrar que um dos principais problemas do artigo
mencionado é tratar indistintamente institutos com natureza jurídica diversa: a)
denomina “obrigação principal” tanto as obrigações decorrentes da norma de
incidência tributária quanto as decorrentes de norma penal tributária; b) sob a
expressão “obrigação acessória” junta os deveres instrumentais e os deveres
tributários penais.

3.4. Multa de mora, juros de mora e correção monetária

exterior, dispensadas da apresentação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda do
exercício de 2006, ano-calendário de 2005, deverão apresentar a Declaração Anual de Isento de 2006
(DAI2006) no período compreendido entre 1º de setembro e 30 de novembro de 2006.” (
E do sítio da Secretaria da Receita Federal constava o seguinte “alerta”: “As pessoas físicas com CPF
suspensos, enquanto não regularizarem a sua situação, não poderão abrir contas ou poupanças em
bancos, tomar empréstimos, participar de concursos públicos, tirar passaporte, receber aposentadoria
oficial, assinar financiamento habitacional oficial ou receber eventual prêmio de loteria, em suma,
terão sua vida financeira complicada.”. (Disponível em: <http://www.receita.fazenda.gov.br/
pessoafisica/isentos/orientacoes/default.htm>. Acesso em: 18 jan. 2007)
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As denominadas “sanções civis” estão previstas, em relação ao crédito
tributário, em normas jurídicas de direito público, mais especificamente no Código
Tributário Nacional e na Lei nº 9.430, de 1996.
A designação é utilizada porque seriam as sanções correspondentes
àquelas do âmbito do Direito Civil com escopo de indenização em decorrência de
disponibilidade de capital alheio, que são os juros contratuais, as multas por atraso no
pagamento de dívidas e a correção monetária.
No entanto, a expressão “sanção civil” não se revela adequada390
porque estamos nos lindes do Direito Público e, como todas as obrigações de direito
público, os institutos moratórios têm de estar previstos em lei, lei dessa área do
direito.391
Os institutos moratórios, no Direito Tributário, têm duplo propósito:
ressarcir economicamente o Estado em razão da indisponibilidade de recursos
próprios (créditos tributários vencidos) e propiciar a manutenção do valor real das
dívidas. Entretanto há o outro lado da moeda: essas obrigações existem quando o
Fisco dispõe de valores pertencentes ao contribuinte.392
Com efeito, a norma que prevê os institutos moratórios, de modo
similar à norma que abriga as sanções civis, tem por antecedente um fato que não é
ilícito: dispor de recursos financeiros de outrem. Tanto a ilicitude não é elemento da
390

“Muitos a (multa de mora) consideram de natureza civil, porquanto largamente utilizadas em
contratos regidos pelo direito privado. Essa doutrina não procede. São previstas em leis tributárias e
aplicadas por funcionários administrativos do Poder Público, podendo, por isso mesmo, ser aplicadas
ex officio.” (CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário, 2009, p. 582, parênteses
nossos)
391
Voltando ao caráter da compulsoriedade, pode-se afirmar que normalmente as “sanções civis”
decorrem de acordo de vontade entre as partes (ex voluntate), ao passo que as de direito público
somente podem ser exigidas se houver determinação legal nesse sentido (ex legis).
392
Em relação aos créditos da União, deve ser aplicada a Taxa Selic (Sistema Especial de Liquidação
e Custódia), conforme dispõe o artigo 39, § 4º, da Lei nº 9.250, de 1995.
Liziane Angelotti Meira
Regime Jurídico dos Tributos Incidentes
Sobre o Comércio Exterior

•

167

hipótese de incidência que, inclusive quando o Estado deve ao cidadão, bem como
quando o sujeito passivo licitamente recebe parcelamento de dívidas fiscais
voluntariamente reconhecidas,393 são devidos valores relativos referentes às
obrigações de mora.
Todavia, para definir a natureza jurídica desses institutos, necessário,
como no caso das normas confiscatórias, atenção para o elemento quantitativo. No
âmbito do Direito Tributário, há três espécies de institutos moratórios: multa de
mora, juros de mora e correção monetária. Analisemos um a um.

3.4.1. Multa de mora
A multa de mora é devida no caso de recolhimento tributário
extemporâneo.394 O propósito seria compensar o sujeito ativo pelos prejuízos
causados em razão da indisponibilidade de valores que lhe pertencem juridicamente e
com os quais contava para cumprir seus compromissos financeiros.395 Contudo, a
natureza jurídica deste instituto não é determinada de forma pacífica.

393

Nesse sentido, as disposições do CTN:
“Art. 155-A. O parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica.
(Incluído pela Lei Complementar nº 104, de 10 de janeiro de 2001)
§ 1º Salvo disposição de lei em contrário, o parcelamento do crédito tributário não exclui a incidência
de juros e multas.”.
394
Caso o contribuinte não cumpra voluntariamente sua obrigação, vai ser aplicada somente a
denominada “multa de ofício”.
395
Ademais, sempre que um pagamento não é realizado no prazo, o grau de incerteza e os custos de
recebimento do crédito aumentam. A multa de mora serviria também para compensar a incerteza e o
próprio custo relativos a uma obrigação em atraso. Nesse diapasão, conformaria uma maneira de o
Estado garantir e manter o valor de seus bens e direitos e não uma apropriação de bens de particulares.
Nesse sentido, as ilações de Aurora Tomazini de Carvalho:
“A multa de mora é uma relação jurídica que se instaura, perante a ocorrência do fato jurídico do
atraso do pagamento do tributo diante do prazo fixado, isto é, pela demora no adimplemento da
relação jurídica tributária, entre os mesmos sujeitos passivos e ativo da obrigação cumprida
prolatadamente." (Direito Penal Tributário. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 124).
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A posição do Supremo Tribunal Federal, consignada nas Súmulas 191
e 192, era que a multa de mora não tinha caráter de penalidade. No entanto, os
julgados mais recentes têm sido em sentido contrário.396
Na doutrina também soem divergências. Há entendimentos de que a
natureza da multa de mora é de penalidade, baseando-se na ilicitude da conduta
prevista na hipótese,397 bem como no quantum indicado no consequente.398 Outros
defendem que se trata de instituto meramente compensatório ou indenizatório, sem
caráter penal, 399 semelhante às “sanções civis”.400
Diante do embate doutrinário e jurisprudencial, buscamos a resposta
no direito positivo, mais especificamente na norma que institui a multa de mora
federal: analisamos a hipótese de incidência e, para afirmar, confirmar ou infirmar
nossas ilações, o elemento quantitativo.

396

“De fato, o Supremo Tribunal Federal passou a sustentar a inexistência de critério distintivo entre
ambas (multa de ofício e multa de mora) a partir da decisão prolatada no Recurso Extraordinário
79.625.” (ZELMO, Denari, Infrações Tributárias e Delitos Fiscais, 1998, p. 23, parênteses nossos)
397
Nesta linha, Sacha Calmon Navarro Côelho: “Multa, quer comercial quer a legal, é sanção. A
multa fiscal é, pois, modalidade de sanção legal (prevista em lei e não em contrato). Pune tanto o
descumprimento da obrigação tributária principal ou, noutra terminologia, o dever tributário quanto ao
descumprimento das obrigações secundárias (deveres instrumentais de fazer e não fazer). No primeiro
caso, a multa é moratória (pune a mora relativamente à obrigação de dar dinheiro ao Estado, a título
de tributo). No segundo caso, é formal e castiga o inadimplemento dos deveres instrumentais (fazer ou
não fazer).” (CÔELHO, Sacha Calmon Navarro. Sanções Administrativas Tributárias. In:______.
Infração Tributária e Sanção, 2004, p. 434-435).
398
Sacha Calmon Navarro Côelho também utiliza o elemento quantitativo para argumentar que há
cunho punitivo: “Elas são impostas ‘ex lege’; previamente, a critério do legislador, via de regra em
bases fixas dilargadas, como por exemplo, 100% do tributo pago. [...] As multas de mora são
desnubladamente punitivas, nunca ressarcitórias.” (Infrações Tributárias e suas Sanções, 1982, p. 74).
399
O Professor Paulo de Barros Carvalho afirma que a multa de mora é uma penalidade destituída de
finalidade punitiva, o que, com o devido respeito, parece-nos uma antítese. Vejamos as palavras do
Professor: “As multas de mora são também penalidades pecuniárias, mas destituídas de nota punitiva
em sentido estrito. Nelas predomina o intuito indenizatório, pela contingência de o Poder Público
receber a destempo, com as inconveniências que isso normalmente acarreta, o tributo a que tem
direito.” (Curso de Direito Tributário, 2009, p. 582).
400
“Como é intuitivo, a estrutura formal de cada uma dessas sanções é diferente, pois enquanto as
multas por infração são inflingidas com caráter intimidativo, as multas de mora são aplicadas com
caráter indenizatório. De uma maneira mais sintética, Kelsen refere que, ao passo que o Direito Penal
busca intimidar, o Direito Civil quer ressarcir.” (ZELMO, Denari, Infrações Tributárias e Delitos
Fiscais, 1998, p. 24)
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A multa de mora para a União está prevista no artigo 61 da Lei nº
9.430, de 1996, 401 e corresponde a três centésimos por cento ao dia de atraso, até o
limite de vinte por cento do valor devido a título de tributo ou penalidade tributária.
Na hipótese de incidência da multa, podemos vislumbrar a expressão
“não-pagamento de obrigação tributária” no vencimento. Contudo, esse excerto não
deve ser interpretado como indicativo de ato ilícito, especialmente em face do artigo
155-A, § 1o, do Código Tributário Nacional.
Cumpre anotar que o artigo 155-A402 foi

veiculado pela Lei

Complementar nº 104, de 2001, justamente para dirimir qualquer entendimento de
que a multa de mora teria caráter punitivo e não incidiria quando houvesse denúncia
espontânea seguida de parcelamento.403
Dessarte, interpretando sistematicamente o artigo 61 da Lei nº 9.430,
de 1996, e o artigo 155-A, § 1o, do Código Tributário Nacional, conclui-se que a
hipótese de incidência da multa moratória abriga ato lícito, a saber: “dispor de
recursos financeiros de outrem”.

401

“Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1º de janeiro de 1997, não
pagos nos prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à
taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1º A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente ao do
vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer
o seu pagamento.
§ 2º O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
[...]”
402
Este artigo prevê, como regra, a incidência da multa de mora no caso de parcelamento, o qual
sempre deve ser concedido de modo regular, em consonância com a lei.
403
“Em princípio o dispositivo legal não recorta o campo material de incidência do art. 138 do CTN e
nem é com ele incompatível. Assim sendo, poder-se-ia cogitar que o deferimento do pedido de
parcelamento antes de qualquer ato de fiscalização continuaria a ser causa de elisão da multa de mora
em face do art. 138 do CTN, a despeito da vigência do art. 155-A do mesmo diploma normativo. Essa
interpretação, todavia, poderia implicar o total esvaziamento do art. 155-A do CTN [...]” (ANDRADE
FILHO, Edmar Oliveira. Infrações e Sanções Tributárias. São Paulo: Dialética, 2003. p. 135)
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Analisemos agora o consequente da norma. Nele, está disposto que o
sujeito passivo tem de pagar à União o valor correspondente a três centésimos por
cento ao dia de atraso, até o limite de vinte por cento do crédito tributário devido.
O problema que vislumbramos aqui é o elemento quantitativo,
particularmente a alíquota, a qual atinge um percentual demasiado alto para refletir
tão-só a compensação pelo prejuízo decorrente da indisponibilidade do crédito na
data do vencimento.
Cabe considerar que o percentual da multa em pauta fora estabelecido
ainda sob a influência do pensamento de que eram necessários altos índices não só
para ressarcir a União pelo prejuízo como também para colaborar na manutenção do
valor real da dívida em face dos índices elevados de inflação.404
Essa busca de segurança por meio da utilização de multas não ocorria
somente no âmbito do Direito Público, as multas por atrasos no pagamento, no
Direito Privado, da mesma forma, eram previstas em percentuais muito mais altos e,
em decorrência da atual estabilidade econômica, foram reduzidas. 405

404

Durante a vigência da Lei nº 8.218, de 1991, período de altas taxas de inflação, a multa de mora
podia alcançar o percentual de quarenta por cento do valor devido:
“Art. 3º - Sobre os débitos exigíveis de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional, bem como
para o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, incidirão:
[...]
II - multa de mora aplicada de acordo com a seguinte Tabela:
do seu pagamento ---------------------------------------------------------------------acima de 90 dias 40 de 61 a 90 dias 30 de 46 a 60 dias 20 de 31 a 45 dias 10 de 16 a 30
dias 3 até 15 dias 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dias transcorridos entre o Multa aplicável
vencimento do débito e o dia (%)”.
405
As multas por atraso das despesas relativas a condomínio predial, por exemplo, atingiam vinte por
cento da dívida em atraso, foram reduzidas pelo artigo 1.336, § 1º, do Código Civil de 2002, para, no
máximo, dois por cento.
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Outrossim, além da inflação em patamares baixos, atualmente há um
mecanismo muito eficiente para corrigir os débitos tributários, que é a Taxa Selic
(Sistema Especial de Liquidação e de Custódia).406
Portanto, a multa de mora não tinha caráter punitivo, mas visava,
concomitantemente, a ressarcir a União pela indisponibilidade de seus recursos e,
junto com a correção monetária, a compor a atualização das dívidas em atraso.
Todavia, a alíquota encontra-se excessivamente alta, em desproporção
com as multas civis similares, de modo que, hoje, não se pode negar que acarreta
penalização ao contribuinte em mora.
Assim, estamos diante de um caso em que o elemento quantitativo
infirma a natureza jurídica indicada na hipótese de incidência do instituto. Em
consequência, concluímos que a alíquota da multa de mora federal está
excessivamente alta e deveria ser revista e que, na forma atual, a multa de mora tem,
sim, caráter punitivo, logo, sua natureza jurídica é de penalidade tributária. A norma
que institui a multa de mora federal configura, portanto, norma primária penal, em
função do consequente.407

3.4.2. Juros de mora

406

A Taxa Selic, conforme subitem 3.4.2, tem natureza de correção monetária e juros de mora.
Trata-se de uma norma com estrutura esdrúxula, pois a hipótese abriga a descrição de um ato lícito,
mas, em função de o conseqüente ter caráter de penalidade e negar o antecedente, a norma é
classificada como penal.
407
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Os juros de mora são cobrados com o intuito de ressarcir o credor,
normalmente o sujeito ativo tributário, dos rendimentos que receberia com a
aplicação do capital que lhe pertence. Esses juros são devidos em caso de nãopagamento no prazo legal, seja voluntariamente (em conjunto com a multa de mora),
seja em decorrência de lançamento de ofício (com a multa de ofício).
O Código Tributário Nacional, artigo 161, § 1º, estabelece que os
juros de mora, se a lei não dispuser de outra forma, devem ser de um por cento sobre
o montante do valor devido, ao mês.
Em relação aos créditos tributários federais, o artigo 62 da Lei nº
9.430, de 1996, determina que deve ser aplicada a Taxa Selic, 408 a qual tem dupla
natureza jurídica: correção monetária e, no que ultrapassar este percentual, juro de
mora.409
Tendo em vista que os juros de mora relativos ao crédito tributário
foram instituídos em valores compatíveis com a finalidade, praticamente não há
disputa sobre a natureza jurídica das normas que os instituem, as quais são normas
primárias prescritivas.

408

A definição da Taxa Selic encontra-se na Resolução CMN nº 1.693, de 26 de março de 1990:
“Art. 1º. [...]
[...]
VI - Rendimento: definido pela taxa média ajustada dos financiamentos apurados no sistema especial
de liquidação e de custódia (SELIC) para títulos federais de características semelhantes, divulgada
pelo Banco Central do Brasil, calculado sobre o valor nominal e pago no resgate do título”.
409
Os valores da Selic nos primeiros meses de 2011 foram:
Mês Ano 2011
jan

0,86%

fev

0,84%

mar

0,92%

Fonte: <http://www.receita.fazenda.gov.br/pagamentos/jrselic.htm>. (Acesso em: 3 de maio de 2011.)
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3.4.3. Correção monetária
A correção monetária é devida sempre que o pagamento de tributo ou
penalidade tributária não tenha sido efetuado no prazo legal, e o intuito é manter o
real valor da dívida, em função da desvalorização monetária. No âmbito federal, a
correção monetária, com fulcro no artigo 62 da Lei nº 9.430, de 1996, integra a Taxa
Selic, conforme verificou-se no subitem anterior.410
Da mesma forma que em relação aos juros de mora, pode-se afirmar
que é pacífico o entendimento de que as regras que tratam da correção monetária
compõem normas primárias prescritivas.

410

“não é correto inserir entre as sanções que incidem pela falta de pagamento do tributo, em qualquer
situação, a conhecida figura da correção monetária. [...] para o direito, o valor corrigido traduz apenas
o valor atual da dívida, sendo o montante da correção uma parte do próprio objeto prestacional.”
(CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário, 2009, p. 520-521)
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CAPÍTULO IV

ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA TRIBUTÁRIA E REGRAS ISENTIVAS

Este capítulo é dedicado à construção das ferramentas lógicas para
análise da norma de incidência de cada um dos tributos sobre o comércio exterior de
bens. Antes de iniciarmos a disquisição da estrutura da norma tributária, necessário,
entretanto, retomar alguns conceitos e definições fundamentais.

A lei é o veículo introdutor das normas jurídicas (e.g.: as palavras
impressas no Diário Oficial), consiste no texto (enunciados) do qual o intérprete
extrai as proposições jurídicas. Lembrando os subsistemas examinados no item 1.4,
aqui se está no primeiro nível, o subsistema que abriga o suporte material das
normas, onde ocorrem normalmente as alterações legislativas.

As regras de direito são as idéias que a leitura e a interpretação de um
ou vários textos legais provocam no hermeneuta (significações) ainda não estão
organizadas na forma de um comando completo. No segundo subsistema do direito,
iniciam-se os trabalhos do hermeneuta com vistas à formação do comando completo.
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A norma jurídica é composta das regras combinadas de maneira que
resultem na descrição de um comando completo. A montagem das normas ocorre no
terceiro subsistema do direito.
Por fim, com a norma elaborada, o hermeneuta ingressa no quarto
subsistema, para contrastá-la com as demais normas jurídicas e, dessa forma,
verificar sua validade.
Todavia, conforme alertou-se no item 1.4, assim como a natureza, o
direito não é organizado na sua gênese. Tanto os subsistemas mencionados quanto a
estrutura lógica das normas são criações da mente humana com o intuito de ordenar o
direito e, desse modo, torná-lo inteligível.411
Dessarte, o hermeneuta não encontra facilmente, em um único ato
legal, todos os elementos necessários para construir o comando completo. Seu
trabalho implica a investigação em diversos textos normativos, em um ir-e-vir entre
os subsistemas do direito, até ter condições de confirmar sua pertinencialidade no
quarto nível. 412
Pois bem, o objetivo do presente capítulo é montar e examinar a
estrutura lógica, o desenho do qual da qual constam as indicações das partes que

411

“O Professor Barros Carvalho faz questão de salientar que a decomposição da norma jurídica é
uma abstração, uma operação lógica de cindir o incindível, pois as partes não existem
independentemente, o arcabouço lógico é a estrutura mínima. Ou seja, o isolamento é artificial, o
processo é o mesmo, v.g., utilizado pelo estudante de medicina que, no estudo do cérebro humano,
abstrai as demais partes do corpo, como se fosse possível ao cérebro funcionar de forma isolada.”
(MEIRA, Liziane Angelotti. Regimes Aduaneiros Especiais, 2002, p. 53)
412
“O revestimento verbal das normas jurídicas, como assinala o Professor Lourival Vilanova, não
obedece a uma forma padrão, verte-se nas peculiaridades de cada idioma, em estruturas gramaticais
diversas. Desse modo, o hermeneuta tem de colher elementos de diferentes textos legais para montar o
“quebra-cabeça” que são as normas.” (MEIRA, Liziane Angelotti. Regimes Aduaneiros Especiais,
2002, p. 53)
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devem ser resgatadas nas leis tributárias pelo hermeneuta, para completar o comando
integral.
Cumpre informar que existem alguns estudos importantes na doutrina
propondo o modelo lógico da norma tributária,413 e, da mesma forma que fizemos em
trabalho anterior,414 baseamo-nos na estrutura alvitrada pelo Professor Paulo de
Barros Carvalho, a “regra-matriz de incidência”. 415
Todavia não utilizamos a denominação consagrada pelo Professor em
função de adotarmos conceitos diferentes para normas e regras, de modo que são as
normas, e não as regras, que abrigam um comando completo.
Ademais,

para

referirmo-nos

à

estrutura

lógica

denotando

genericamente tanto as normas abstratas quanto as concretas, ou somente estas,
usaremos a expressão “estrutura lógica da norma tributária”.
Cumpre consignar que o Professor Paulo de Barros Carvalho
denomina os componentes da estrutura da norma tributária de “critérios material,
espacial, temporal, pessoal e quantitativo” e afirma que são esses os “critérios”
selecionados pelo legislador para permitir ao exegeta a identificação dos fatos que se
413

O Professor Geraldo Ataliba, v.g., propõe a seguinte estrutura lógica da norma de incidência
tributária: na hipótese estariam os aspectos pessoal, material, temporal e espacial e no conseqüente, o
aspecto quantitativo – base imponível e alíquota (Hipótese de Incidência Tributária, 2005, p. 76 e ss.).
414
Na trilha dos mais importantes juristas modernos, conforme excerto: “Sacha Calmon Navarro
Coelho observa que ‘A norma tributária encontrou em Paulo de Barros Carvalho seu melhor expositor
na literatura luso-hispano-americana’ (COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Teoria Geral do Tributo e
Exoneração Tributária, 3. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 1999. p. 89). Marçal Justen Filho afirma que
‘o estudo mais correto, a nosso ver, realizado no campo, incumbiu a Paulo de Barros Carvalho’ (O
Imposto sobre Serviços na Constituição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1985. Col. de Textos de
Direito Tributário. v. 10. p. 44). O Professor José Roberto Vieira chega à mesma conclusão, adotando
esse arcabouço, ao qual ele se refere como ‘ossatura estrutural da norma tributária’ (A Regra-matriz de
Incidência do IPI: texto e contexto. Curitiba: Juruá, 1993. p. 55).” (MEIRA, Liziane Angelotti.
Regimes Aduaneiros Especiais, 2002, p. 54).
415
A teoria elaborada pelo Professor Barros Carvalho é encontrada no seu Curso de Direito Tributário
(2009, p. 265-314) e na sua obra Teoria da Norma Tributária (1998).
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enquadram na hipótese normativa e possibilitar a construção das normas tributárias
individuais e concretas. Nós nos referimos a “critérios” no sentido informado pelo
Professor. 416 Contudo usamos também a expressão “elementos”, tanto designando as
partes integrantes da norma de incidência tributária ou da norma tributária individual
e concreta quanto no sentido de “elementos” constitutivos do esquema lógico. A
acepção é imediatamente apreensível diante do contexto.
Considerando as ponderações anteriores, esboçamos a estrutura lógica
da norma tributária:
Antecedente – elemento material (verbo e complemento ou somente
verbo, desde que pessoal), elemento espacial e elemento temporal.
Consequente – elemento pessoal (sujeitos ativo e passivo) e elemento
quantitativo (base de cálculo e alíquota).
Nos próximos subitens, o estudo é voltado, principalmente, para a
estrutura da

norma geral e abstrata, norma primária prescritiva. No item 4.3,

discorre-se também sobre a norma individual e concreta.
Ressalte-se que, quando se trata de norma de incidência tributária
geral e abstrata, está-se diante de norma editada pelo legislador a quem foi atribuída
a competência, por meio de regras de estrutura constantes da Carta Magna ou de lei
complementar. Dessarte, a norma de incidência é formada por regras de conduta

416

CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário, 2009, p. 286 e ss.
Liziane Angelotti Meira
Regime Jurídico dos Tributos Incidentes
Sobre o Comércio Exterior

•

178

veiculadas por lei ordinária417 e, nos casos em que a Constituição exige lei
complementar, por lei complementar.

Cabe anotar ainda que o item 4.4 é dedicado às isenções, as quais,
conforme se demonstra, também integram a norma de incidência geral e abstrata.

4.1. Os elementos do antecedente: material, espacial e temporal

A hipótese ou antecedente da norma de incidência tributária abstrata é
um conceito elaborado mediante a observação da realidade, corresponde à descrição
legal e hipotética dos eventos necessários à incidência das normas tributárias.418 Os
elementos que compõem o antecedente da norma tributária são: material, espacial e
temporal.

Vale repisar que o legislador, na tecitura da hipótese de incidência,
está limitado às regras de estrutura, normalmente constitucionais, que lhe
determinaram, positiva e negativamente, a competência. Assim, jamais pode usar os
elementos da norma de incidência para se arrogar competência alheia ou prever fatos
que não correspondam ao conceito posto ou pressuposto pelo constituinte.

417

O artigo 153 , § 1o da Constituição atribui ao Poder Executivo a competência para veicular alíquota
(regra de conduta).
418
O legislador seleciona algumas características de acontecimentos que pretende alcançar e cria um
conceito, traçando o virtual campo de incidência da norma jurídica.
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4.1.1. Elemento material
O critério material conforma-se na descrição de um comportamento
ou estado de pessoas físicas ou jurídicas, desligado, numa operação artificial de
separação, das circunstâncias de espaço e de tempo.419
Esse elemento se identifica, segundo o Professor Paulo de Barros, com
o verbo pessoal de predicação incompleta seguido de seu complemento.420 Por
exemplo, importar bens, industrializar produtos, auferir renda (verbo transitivo direto
+ complemento), ser proprietário de bem imóvel (verbo de ligação designativo de
estado + predicativo do sujeito).
No mesmo diapasão de nosso trabalho anterior, esposamos a
concepção do Professor Barros Carvalho, com uma pequena dissonância: o elemento
material, além de identificar-se com um verbo de predicação incompleta (transitivo
direto, transitivo indireto ou verbo de ligação) seguido do respectivo complemento
ou predicativo do sujeito, pode também corresponder apenas a um verbo intransitivo
(portanto desprovido de complemento) desde que pessoal. Poderia ser exigida, por
exemplo, uma taxa de conservação de quem entrasse em parques públicos no
Município de São Paulo; o verbo “entrar” seria o elemento material e a locução
adverbial “parques públicos no Estado de São Paulo” configuraria o elemento
espacial.421

419

“Nosso objetivo é enxergar o critério material liberado das coordenadas de espaço e de tempo,
como se fora possível um comportamento de uma pessoa desvinculando daqueles condicionantes.
Subsecutivamente, trataremos do critério espacial e do critério temporal, submetendo-os a esse mesmo
processo, com o que chegaremos a uma visão plena do antecedente normativo.” (CARVALHO, Paulo
de Barros. Curso de Direito Tributário, 2009, p. 288)
420
Ibidem, p. 257.
421
MEIRA, Liziane Angelotti. Regimes Aduaneiros Especiais, 2002, p. 56.
Liziane Angelotti Meira
Regime Jurídico dos Tributos Incidentes
Sobre o Comércio Exterior

•

180

No que concerne aos impostos, a norma constitucional que atribui
competência estabelece as conformações do elemento material, com exceção da
competência residual da União.422 Em relação às taxas e às contribuições de
melhoria, os lindes encontram-se nas regras que tratam da competência
administrativa.423 Para os empréstimos compulsórios, o constituinte fixou as
circunstâncias excepcionais que legitimam a instituição, porém não lhes indicou o
elemento material, deixando essa tarefa para o legislador complementar.
Relativamente
precipuamente em

às

contribuições,

o

constituinte

se

ocupou

estabelecer as finalidades do tributo, mas não deixou de

consignar algumas expressões que denotam características do elemento material.

4.1.2. Elemento espacial
O elemento da hipótese normativa que denota onde há de ocorrer o
evento para que possa se dar a incidência é o critério espacial. Ou seja, a norma
tributária não alcança fatos que, mesmo se conformando com os seus demais
elementos, não tenham ocorrido na área indicada em seu elemento espacial.
O local onde o evento tem de suceder é consignado de forma expressa
em algumas normas. Outras não carregam implícitas as indicações que permitem
identificar as condições de espaço necessárias ao surgimento do laço obrigacional.

422

O Superior Tribunal de Justiça determinou que as indenizações por férias não gozadas em razão de
necessidade de serviço, por licença prêmio não gozada em razão de necessidade de serviço e por
adesão ao programa de demissão voluntária não conformam renda e, consequentemente, não podem
ser objeto do imposto sobre a renda (respectivamente, Súmulas 135, 136 e 215 do STJ).
423
Conforme ilações constantes do subitem 2.2.1.
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Trata-se de uma decisão do legislador. De qualquer modo, mesmo que aparentemente
o político tenha se esquecido de mencionar o elemento espacial, haverá sempre um
plexo de indicações, ainda que tácitas.424
Os elementos espaciais das hipóteses de incidência tributária têm graus
de elaboração diferentes.425 Em algumas, são previstos expressa e detalhadamente pelo
legislador e indicam um local determinado; em outras, identificam-se com regiões mais
amplas e, numa terceira categoria, estão implícitos e correspondem à área de
vigência da norma.426 Diante dessas circunstâncias, o Professor Paulo de Barros
propôs uma classificação das normas tributárias.427 Vejamos:428
“ a) hipótese cujo critério espacial faz menção a determinado local
para ocorrência do fato típico” – exemplificamos este caso supondo
uma taxa municipal, para a manutenção de um parque, cobrada dos
frequentadores, o elemento espacial da norma tributária é a extensão
do parque;

424

Cf. CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário, 2009, p. 291-292.
“A norma de incidência do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana em Campinas
(IPTU), exempli gratia, é ‘ser proprietário, ter o domínio útil ou a posse de bem imóvel na zona
urbana do Município de Campinas’, o elemento espacial é ‘na zona urbana do Município de
Campinas’. A hipótese de incidência do imposto sobre a importação é ‘promover a entrada de
produto estrangeiro no território nacional’; o elemento espacial corresponde a todo território
nacional. No imposto sobre a renda de pessoa física, cujo elemento material é ‘auferir renda’, onde
estariam os indicadores de lugar? Corresponderiam ao território nacional? O elemento espacial deste
imposto se confunde com o âmbito de vigência da sua norma instituidora, compreendendo todo o
território nacional somado às localidades no exterior onde seja reconhecida a extraterritorialidade da
norma de incidência.” (MEIRA, Liziane Angelotti. Regimes Aduaneiros Especiais, 2002, p. 56-57)
426
Em muitos casos, o elemento espacial e o âmbito de vigência da norma coincidem, como no
imposto sobre a renda. No entanto, nem sempre isso ocorre, a norma de incidência do imposto
territorial rural, e.g., tem vigência em todo o território brasileiro, mas somente alcança os proprietários
de bem imóvel situado na zona rural.
427
Curso de Direito Tributário, 2009, p. 293.
428
Por considerá-los elucidativos, valemo-nos de exemplos constantes de trabalho anterior (Cf.
MEIRA, Liziane Angelotti. Regimes Aduaneiros Especiais, 2002, p. 57-58).
425
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“b) hipótese em que o critério espacial alude a áreas específicas, de tal
sorte que o acontecimento apenas ocorrerá se dentro delas estiver
geograficamente contido” – enquadram-se nesta classe o imposto
territorial rural, o imposto sobre a propriedade predial e territorial
urbana, assim como os impostos e contribuições incidentes sobre a
comércio exterior de bens, conforme verificamos nos Capítulos VI,
VII e VIII;
“c) hipótese de critério espacial bem genérico, onde todo e qualquer
fato que suceda sob o manto da vigência territorial da lei instituidora
estará apto a desencadear seus efeitos peculiares” – aqui se encaixa a
grande maioria dos tributos como, por exemplo, o imposto sobre a
renda e o imposto sobre a propriedade de veículos automotores.
Mediante essa classificação têm-se melhor sistematização e,
consequentemente, melhor entendimento da norma de incidência tributária, e seu
mais importante mérito é permitir vislumbrar conceitualmente a diferença entre o
elemento espacial e o âmbito territorial de vigência das normas tributárias.
Outrossim, o legislador está sujeito a dois limites ao estabelecer o
elemento espacial da norma: ao delineamento constitucional dos tributos – v.g., não
pode instituir imposto territorial rural sobre propriedade urbana – e aos lindes
geográficos de sua competência – por exemplo, não pode exigir imposto sobre
serviços em relação a operações ocorridas em outro município.
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4.1.3. Elemento temporal
O elemento temporal das normas de incidência tributária é composto
do feixe de indicações do marco de tempo em que, para o direito, considera-se
ocorrido o evento do mundo fenomênico correspondente à descrição da hipótese
normativa.
Frequentemente,

o legislador fornece o critério temporal, mas o

denomina de “fato gerador”. Nesse sentido, o artigo 1o do Decreto-lei nº 37, de 1966:429
“Art. 1º - O Imposto sobre a Importação incide sobre mercadoria
estrangeira e tem como fato gerador sua entrada no Território
Nacional” (grifo nosso)

O Professor Paulo de Barros, com a sua peculiar precisão, identifica
esse problema e afirma que o cientista do direito não deve se conformar com os
equívocos cometidos pelo legislador.430

429

O Professor Paulo de Barros Carvalho colaciona outros exemplos constantes do Código Tributário
Nacional:
“Art. 19. O imposto, de competência da União, sobre a importação de produtos estrangeiros tem como
fato gerador a entrada destes no território nacional. (Grifado)
...................................................................................................................................................................
Art. 23. O imposto, de competência da União, sobre a exportação, para o estrangeiro, de produtos
nacionais ou nacionalizados tem como fato gerador a saída destes do território nacional. (Grifado)
................................................................................................................................................................
Art. 46. O imposto, de competência da União, sobre produtos industrializados tem como fato gerador:
I - o seu desembaraço aduaneiro, quando de procedência estrangeira;
II - a sua saída dos estabelecimentos a que se refere o parágrafo único do artigo 51;
III - a sua arrematação, quando apreendido ou abandonado e levado a leilão. (Grifado)
[...]” (Curso de Direito Tributário, 2009, p. 296-297).
430
“Que o legislador, na sua linguagem livre, desapegado das amarras rigorosas do falar científico,
assim se manifeste, nada há que reclamar, pois já sabemos das condições em que as leis são feitas.
Entretanto, admitir que os doutrinadores endossem a mensagem, incorporando-as ao seu magistério, é
conceder demais, é transigir com erros graves que prejudicam, visivelmente, a compreensão da
matéria.” (Curso de Direito Tributário, 2009, p. 298)
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Ademais, existem disposições normativas que não fazem menção
expressa ao critério temporal. Não está o legislador obrigado a fazê-lo, mas, de
qualquer modo, o hermeneuta há de buscar os elementos para trazê-lo a lume.431
Em face dos limites constitucionais da anterioridade e da
irretroatividade das leis tributárias432 e em virtude da determinação expressa no
artigo 144, caput, do Código Tributário Nacional no sentido de aplicar-se a
legislação vigente à época da ocorrência do evento, a análise do critério temporal das
normas tributárias é de fundamental importância.
Desse modo, cabe ao jurista e ao hermeneuta interpretar a lei tributária
de forma sistemática, em consonância com a Constituição e com o Código Tributário
Nacional, e, assim, captar os elementos da norma de incidência tributária e organizá-la.
Vale ter presente que o legislador tem liberdade para estabelecer
elemento temporal divergente da realidade,433 numa presunção, contudo não pode,
sob pena de violar as regras que estabelecem sua competência, estabelecer por ficção
o elemento temporal em situações em que o fato descrito na hipótese não ocorrer.

431

Cf. CARVALHO, Paulo de Barros. Teoria da Norma Tributária. São Paulo: Max Limonad, 1998.
p. 135.
432
Constituição Federal, artigo 150, III, “a” e “b”.
433
Por exemplo, presumir que a importação ocorreu no momento do registro da declaração de
importação, presumir que a exportação ocorreu no momento do registro de exportação (antes da
efetiva saída do Brasil).
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4.2. O consequente da norma: elementos pessoal e quantitativo
No consequente da norma tributária geral e abstrata, há a descrição
hipotética de uma relação, a qual deve se instaurar e ser cumprida se ocorrer o fato
previsto na hipótese.
Os elementos da relação jurídica tributária são pessoal (sujeitos ativo e
passivo) e quantitativo (quantum debeatur, calculado mediante a multiplicação da
base de cálculo pela alíquota).
Vale recordar que “tributo”, em grande parte das definições,
corresponde à relação jurídica tributária ou a algum de seus elementos.434

4.2.1. Elemento pessoal
É no elemento pessoal do consequente da norma de incidência
tributária que colhemos os critérios indicadores do sujeito ativo e do sujeito passivo
da obrigação tributária.

4.2.1.1. Sujeito ativo
O sujeito ativo é o titular do direito subjetivo de exigir a prestação
jurídico-tributária, de ser o credor da obrigação tributária. Necessário anotar que
capacidade para ser sujeito ativo, denominada capacidade tributária ativa, é diferente
de competência tributária.

434

Conforme ilação constante do item 3.1, “i”.
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A competência é estabelecida, em regra,435 pela Constituição e
inalterável pelo seu titular; ao passo que a aptidão para figurar no polo ativo da
relação jurídico-tributária pode, nos termos do artigo 7o do Código Tributário
Nacional, ser delegada.436
Dessarte, o artigo 119 do CTN437 deve ser interpretado junto com o
artigo 7o, de forma a se inferir que a capacidade tributária pertence originalmente às
pessoas de direito público titulares da competência, porém, nos termos do artigo 7o
do CTN, pode ser legitimamente delegada, inclusive a pessoas de direito privado.438
Cabe recordar que a indicação do sujeito ativo é parte integrante da
norma geral e abstrata tributária, de modo que está sujeita ao limite da legalidade,
constante do artigo 150, I, da Constituição. Ou seja, em princípio, a capacidade
tributária ativa é da pessoa titular da competência legislativa e qualquer delegação
depende de lei.
435

Entendemos, conforme item 2.2, que a lei complementar, nos casos e nos limites especificamente
designados pela Constituição, pode colaborar na tecitura da competência tributária.
436
“Art. 7º A competência tributária é indelegável, salvo atribuição das funções de arrecadar ou
fiscalizar tributos, ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária,
conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra, nos termos do § 3º do artigo 18 da
Constituição.
§ 1º A atribuição compreende as garantias e os privilégios processuais que competem à pessoa jurídica
de direito público que a conferir.
§ 2º A atribuição pode ser revogada, a qualquer tempo, por ato unilateral da pessoa jurídica de direito
público que a tenha conferido.
§ 3º Não constitui delegação de competência o cometimento, a pessoas de direito privado, do encargo
ou da função de arrecadar tributos.”
437
“Art. 119. Sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público, titular da competência
para exigir o seu cumprimento.”
438
Nesse sentido, o Professor Barros Carvalho faz algumas ponderações acerca das do artigo 119 do
Código Tributário Nacional, ipsis litteris: “Prescreve (o art. 119) que o sujeito ativo da obrigação é
pessoa jurídica de direito público titular da competência para exigir o seu cumprimento. O preceptivo
suprime, descabidamente, gama enorme de possíveis sujeitos ativos, reduzindo o campo de eleição,
única e tão somente às pessoas jurídicas de direito público, portadoras de personalidade jurídica.
Estamos diante de uma formulação legal que briga com o sistema. Há mandamentos constitucionais
que permitem às pessoas titulares de competência tributária a transferência da capacidade ativa,
nomeando outro ente, público ou privado, para figurar na relação como sujeito ativo do vínculo[...]
Não é tarde para reconhecermos que o art. 119 do Código Tributário Nacional é letra morta no sistema
do direito positivo brasileiro” (Curso de Direito Tributário, 2009, p. 332-333, parênteses nossos).
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A delegação pode suceder por meio da parafiscalidade, que consiste
na circunstância de a lei tributária nomear sujeito ativo diverso da pessoa que a
expediu, atribuindo a este a disponibilidade dos recursos auferidos.439 Pode ocorrer,
ainda, que a lei designe sujeito ativo distinto da pessoa política titular da
competência legislativa, mas ele não se aproprie do valor arrecadado. Neste caso, o
credor da relação jurídico-tributária é mero arrecadador.440

4.2.1.2. Sujeito passivo
O sujeito passivo é a pessoa física ou jurídica, pública ou privada, a
quem é atribuído o cumprimento da prestação tributária.
Observe-se que a expressão serve tanto para indicar aquele que tem de
efetuar o pagamento de tributo, como quem deve cumprir deveres instrumentais ou
relativos a penalidades tributárias. No entanto, neste subitem, considerando que se
aborda a norma primária prescritiva da conduta de pagar tributos, interessam-nos os
termos na sua primeira significação.
O sujeito passivo em relação aos tributos, conforme determina o artigo
121 do Código Tributário Nacional, é denominado contribuinte ou responsável.441 Se

439

Cf. CARVALHO, Paulo de Barros. Teoria da Norma Tributária, 1998, p. 164, e Curso de Direito
Tributário, 2009, p. 256 e ss.
Roque Antônio Carrazza ensina que a parafiscalidade somente ocorrerá quando a receita obtida se
reverter em benefício dos entes (não titulares da competência tributária) que receberam, por meio da
lei, a capacidade tributária ativa. Esses entes podem ser: a) pessoas políticas; b) as autarquias; c) os
entes paraestatais; d) as pessoas físicas (em casos excepcionalíssimos) (O Sujeito Ativo da Obrigação
Tributária, 1997, p. 37 e ss.).
440
Cf. MEIRA, Liziane Angelotti. Regimes Aduaneiros Especiais, 2002, p. 61.
441
Cf. artigo 121 do Código Tributário Nacional:
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a obrigação resultar da atuação direta do sujeito passivo, ele é contribuinte; se a
obrigação derivar de previsão expressa de lei, sem necessidade de sua participação
imediata na situação correspondente ao fato jurídico tributário, ele é designado
responsável.442
Os artigos 124 e 125 do CTN tratam também dos responsáveis
solidários. São pessoas não indicadas originalmente como sujeito passivo, das quais,
em função do interesse

jurídico no fato tributário,

podem ser exigidos, sem

benefício de ordem, tributos devidos não pagos.443
Tendo em vista que a Constituição não fornece traços indicadores do
sujeito passivo,444 mas determina critérios do antecedente normativo, o legislador, ao
eleger o responsável tributário, deve selecionar sujeito vinculado ao fato descrito no

“Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato
gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição
expressa de lei.”.
442
“Vejamos um exemplo bastante conhecido: no imposto sobre a renda de pessoa física recolhido na
fonte, quem pratica o ato correspondente ao elemento material da norma de incidência tributária –
‘auferir renda’ – é o empregado, no momento em que recebe sua remuneração; mas a lei imputa ao
empregador o dever de recolher o imposto incidente nesta ocasião. Assim, o contribuinte do imposto
sobre a renda de pessoa física é o empregado, e o responsável pelo recolhimento do imposto na fonte é
o empregador.” (MEIRA, Liziane Angelotti. Regimes Aduaneiros Especiais, 2002, p. 61)
443
“Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da solidariedade:
I - o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais;
II - a isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, salvo se outorgada pessoalmente a
um deles, subsistindo, nesse caso, a solidariedade quanto aos demais pelo saldo;
III - a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, favorece ou prejudica aos
demais.”
444
O constituinte, ao definir a competência tributária, praticamente não se ocupou do sujeito passivo.
Existem algumas exceções, e.g., artigos 149, § 3o, e 195, I, II e IV, da CF.
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antecedente da norma, sob pena de afastar-se de sua competência para instituir
tributos.
Todavia, sói a norma indicar responsável sem nenhuma relação com a
hipótese de incidência. São exemplos concernentes ao imposto sobre a importação: a
responsabilidade tributária do transportador que conduz mercadoria procedente do
exterior em percurso interno; a responsabilidade solidária do adquirente ou
cessionário de mercadoria beneficiada com isenção ou redução do imposto.445
Nessas hipóteses, na trilha do pensamento do Professor Paulo de
Barros Carvalho,446 concluímos que o legislador não possui de competência para
tributar pessoa alheia ao fato previsto na hipótese de incidência, e, portanto, está, em
verdade, instituindo uma norma primária penal em decorrência do descumprimento
de um dever de zelo. O transportador, verbi gratia, deve verificar a regularidade
tributária das mercadorias que lhe sejam confiadas, e o adquirente de mercadorias
estrangeiras também há de se informar sobre a procedência e a legalidade destas.

4.2.2. Elemento quantitativo
Conforme as lições do Professor Paulo de Barros, o elemento
quantitativo do consequente das normas de incidência tributária é formado pelo
conjunto de notícias que o intérprete obtém da leitura dos textos legais que lhe
permite, no caso concreto, precisar a exata quantia devida a título de tributo. O

445
446

Cf. artigo 32, inciso I e parágrafo único, “a”, do Decreto-lei nº 37, de 1966.
Curso de Direito Tributário, 2009, p. 354 e ss.
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elemento quantitativo das normas tributárias abstratas é composto da descrição legal
da base de cálculo e alíquota.

4.2.2.1. Base de cálculo
Este elemento da norma tributária presta-se à importante finalidade de
determinar a intensidade do fato jurídico.
Além disso, a Constituição Federal, no artigo 145, § 2º, ao determinar
que as taxas não podem ter base de cálculo de impostos, escolhe esse elemento para
compor a definição da natureza jurídica dos tributos. O artigo 154, inciso I, ao
prescrever que os impostos estabelecidos com base na competência residual devem
ter hipótese e base de cálculo diversas dos impostos discriminados na Constituição,
reafirma a importância deste elemento para conformar a natureza jurídica dos
tributos.447
Diante dessas disposições, pode-se inferir que o legislador
constitucional, ao efetuar a distribuição da competência para instituir os tributos,
identificou-os principalmente por dois critérios: hipótese de incidência e base de
cálculo.
Conforme assinalou o Professor Barros Carvalho,

447

“Temos para nós que a base de cálculo é a grandeza instituída na consequência da regra-matriz
tributária, e que se destina, primordialmente, a dimensionar a intensidade do comportamento inserto
no núcleo do fato jurídico, para que, combinando-se à alíquota, seja determinado o valor da prestação
pecuniária. Paralelamente, tem a virtude de confirmar, infirmar ou afirmar o critério material expresso
na composição do suposto normativo.” (CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário,
2009, p. 363)
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São bem comuns e muito conhecidas, entre nós, figuras de tributos
cujos nomes sugerem realidades completamente distintas, mas que
o legislador utiliza para burlar a rígida discriminação das
competências impositivas. Estão aí, para dizê-lo, a taxa de
melhoramento dos portos, o salário-educação, os depósitos, os
empréstimos compulsórios e uma sorte imensa de outras
denominações, seguidamente empregadas para introduzir espécies
de impostos em nosso ordenamento jurídico, sem a devida
autorização constitucional. 448

Assevera Paulo de Barros Carvalho que:
foi para esse fim, qual seja, a imediata verificação da entidade,
enquanto tributo, que o constituinte fez inserir a base de cálculo na
compostura do tipo tributário. O cotejo entre duas realidades
tributárias denunciará, logo no primeiro instante, a exigência de um
imposto, de uma taxa ou de uma contribuição de melhoria,
aplicando-se, subsequentemente, às várias espécies de cada qual.449

Dessarte, Barros Carvalho resumiu as funções da base de cálculo em:


medir as reais proporções do fato;



compor a específica determinação da dívida e



confirmar, infirmar ou afirmar o verdadeiro critério material da
descrição contida no antecedente da norma.450

448

Curso de Direito Tributário, 2009, p. 28.
Ibidem, p. 29.
450
Curso de Direito Tributário, 2009, p. 363.
449
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Cumpre mencionar, contudo, que seguimos a corrente doutrinária
segundo a qual as espécies tributárias são cinco, com base nos critérios apontados no
subitem 3.1.2. Assim, a base de cálculo tem uma importante função, inclusive
podendo confirmar ou infirmar os demais critérios, mas não permanece solitária. Ou
seja, o hermeneuta terá de considerar todos os critérios pertinentes para verificar a
natureza jurídica de um tributo e, havendo contradição, então buscar a prevalência de
um deles, normalmente, a base de cálculo.
Ademais, nas contribuições, a base de cálculo perdeu essa supremacia,
uma vez que não foi determinada pelo constituinte e tem-se entendido que pode ser
semelhante à de impostos previstos na Carta Magna.451

4.2.2.2. Alíquota
A alíquota é o percentual ou o valor que, combinado com a base de
cálculo, permite a determinação da importância a ser paga a título de tributo.452
Portanto, se a base de cálculo não for uma importância em dinheiro, a alíquota
certamente o será.453
Diante disso, a doutrina subdivide as alíquotas em duas espécies: ad
valorem e específica.454 As alíquotas ad valorem consistem em um percentual ou
fração a ser aplicado sobre a base de cálculo. As específicas equivalem a um valor
451

Sobre o assunto, recomenda-se remissão ao subitem 3.1.2.2.
“A alíquota é o fator que se deve aplicar à base de cálculo para obtenção da quantia que poderá ser
exigida pelo sujeito ativo da relação.” (CARVALHO, Paulo de Barros. Teoria da Norma Tributária,
1998, p. 177)
453
Tributo, por definição, tem caráter pecuniário (nesse sentido, o artigo 3o do CTN).
454
BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro, 1991, p. 128.
452
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fixo por unidade da base de cálculo, v.g., R$ 5,00 por vidro de perfume, R$ 1,50 por
quilo de chocolate.
As alíquotas também são classificadas em fixas, progressivas e
regressivas. As fixas não variam com a base de cálculo, as progressivas aumentam na
proporção da majoração da base de cálculo, as regressivas diminuem em função do
crescimento da base de cálculo.455
A instituição de um imposto regressivo iria de encontro ao limite da
capacidade contributiva, no entanto uma taxa pode revelar certa regressividade no
que concerne à base de cálculo, desde que o valor do tributo tenha relação direta com
o serviço prestado ou com o exercício do poder de polícia. Por exemplo, a taxa para
utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex) tem alíquota
específica, por declaração de importação ou anexo, que decresce na medida em que
são registrados no sistema mais documentos relativos à mesma operação de
importação. 456
Vale ter presente que as taxas não são voltadas à promoção da
isonomia, os impostos, especialmente os incidentes sobre o patrimônio e a renda, são
muito mais adequados para consecução desse objetivo, porém, qualquer tributo irá de
455

No nosso sistema jurídico existem muitas alíquotas fixas, e.g.: no imposto sobre a importação e no
imposto sobre operações com produtos industrializados. Também há alíquotas progressivas, que
servem para onerar mais os contribuintes de maior capacidade contributiva; encontramos um exemplo
no imposto sobre a renda pessoa física: no exercício de 2011, a alíquota é de 7,5% para rendas anuais
entre R$ 17.989,81 e R$ 26.961,00, de 15% para rendas anuais entre R$ 26.961,01 e R$ 35.948,40,
de 22,5% para rendas anuais entre R$ 35.948,41 e R$ 44.918,28, e de 27,5% para os rendimentos
individuais superiores a este valor.
456
A alíquota da taxa de utilização do Siscomex é de R$ 30,00 por Declaração de Importação (DI) e,
para as adições da DI, decresce de R$ 10,00 para a primeira até R$ 1,00 a partir da quinquagésima
primeira (conforme artigo 3o da Lei 9.716, de 26 de novembro de 1998, e artigo 13 da Instrução
Normativa SRF nº 680, de 2 de outubro de 2006, com redação dada pela Instrução Normativa SRF no
702, de 28 de dezembro de 2006).
Discorremos sobre essa taxa, no item 8.3.
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encontro aos preceitos constitucionais se acirrar as desigualdades entre os
contribuintes.
a) Alíquota específica e base de cálculo em unidade
A instituição de tributo com base de cálculo em unidade e alíquota em
valor pode comprometer o dimensionamento da intensidade do fato jurídico
tributário, com risco aos limites da capacidade contributiva e da isonomia, mas, por
outro lado, pode tornar mais eficaz a tributação, especialmente em relação a bem cuja
fixação de valor seja mais intrincada ou cujas alíquotas sejam altas.457
Outrossim, na ausência de altas taxas de inflação, torna-se, em termos
econômicos, viável a utilização da alíquota específica, que é instituída em duas
formas: por escalonamento ou em valor constante.
A alíquota escalonada é a que varia em função do valor,
essencialidade ou outras características do bem; o pode ser é um critério de aferição
da intensidade da capacidade contributiva e, logo, uma forma de consecução da
isonomia.
A alíquota constante é adequada para produtos homogêneos em
termos de valor,458 de maneira que a base de cálculo é neutra em relação à
capacidade econômica do sujeito passivo e, consequentemente, neutra também em
relação à isonomia.
457

A prática revela que quanto mais alta for a alíquota ad valorem, maior será a tendência de o sujeito
passivo tentar estabelecer uma base de cálculo artificialmente baixa, havendo, assim, com frequência,
contenciosos administrativo e judicial na fixação da base de cálculo (sobre o procedimento de
valoração aduaneira, sugere-se remissão ao subitem 5.1.4).
458
Por exemplo, um litro de gasolina não apresenta considerável variação de preço em função das
características da gasolina, ao passo que um litro de vinho pode apresentar variação de preço de mais
de mil por cento em decorrência do maior ou menor grau de sofisticação desse produto.
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A alíquota ad valorem é utilizada com muito mais frequência na
instituição dos tributos. Por sua vez, um exemplo de alíquota específica é o imposto
sobre produtos industrializados incidente sobre o cigarro: este produto é dividido em
seis categorias e as seis alíquotas têm uma variação que alcança 88,48%, em função
das características do cigarro.459
A contribuição de intervenção no domínio econômico incidente sobre
a importação e a comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus
derivados, e álcool etílico combustível (CIDE-Combustíveis) pode ser considerada
um exemplo de alíquota constante com base de cálculo homogênea, quando
analisada no que concerne a cada um dos produtos tributados isoladamente. Assim, o
Poder Executivo fixou alíquotas específicas para a gasolina em R$ 230,00 por metro
cúbico.460 No entanto, se a análise se ampliar para mais de um produto tributado,
observa-se que as alíquotas variam e que há um escalonamento com foco na
essencialidade do produto,461 na capacidade contributiva dos seus destinatários, na
importância do combustível para a produção agrícola e comercial, no interesse
público de estimular a produção de determinado combustível etc.
Dessarte, a alíquota deve ser preferencialmente em percentual, porque
revela, de modo mais direto, conformidade com a capacidade contributiva e a
isonomia. No entanto, observados os mandamentos constitucionais, o legislador pode
utilizar a alíquota específica.

459

Nos termos do artigo do art. 5o e do Anexo V do Decreto nº 6.809, de 30 de março de 2009, as
alíquotas são aplicadas sobre os maços com vinte unidades e variam de R$ 0,764 a R$ 1,397.
460
Conforme artigo 1o do Decreto nº 5.060, de 30 de abril de 2004.
461
A alíquota, v.g., é de R$ 70,00 por metro cúbico de diesel e de zero para querosene e álcool etílico
combustível (cf. art. 1o do Decreto nº 5.060, de 30 de abril de 2004, com redação dada pelo Decreto nº
6.875, de 8 de junho de 2009).
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Normalmente a alíquota específica é determinada em reais. No
entanto, a Câmara de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento Indústria
e Comércio pode instituir alíquota específica em dólares para as medidas de
salvaguardas, que são consideradas adicional do imposto sobre a importação.462

4.3. Norma de incidência geral e abstrata e normas individuais e concretas
Não é possível ao intérprete construir a norma individual e concreta
sem antes estar munido da norma geral e abstrata para aplicá-la ao fato social. Ou
seja, o primeiro passo do hermeneuta é montar, de acordo com a estrutura analisada
nos itens anteriores, a norma de incidência geral e abstrata.
Em seguida, o exegeta deve colher os elementos necessários à
reconstrução, em linguagem, do evento fenomênico. Ressalte-se que o aplicador
verifica os vestígios, os indícios, as provas do acontecimento, realiza presunções,
ficções ,induções e deduções, porém não tem contato direto com o ocorrido no
passado.463
De posse da versão em linguagem do evento, denominada fato,464 o
aplicador terá de verificar se ela se coaduna com o fato descrito hipoteticamente na

462

. Sobre o assunto, recomenda-se verificar o subitem 5.1.2.
O ideal seria que as inferências do aplicador e as próprias presunções jurídicas conferissem com a
realidade. No entanto, a verdade é passado intangível, do qual o aplicador tenta se aproximar, mas não
tem a certeza de tê-la reconstruído. “Portanto, por mais que o evento tenha acontecido, caso não se dê
a aplicação da lei, juridicizando o fato social, não haverá fato jurídico (conseqüentemente nem relação
jurídica, nem direito subjetivo). Por outro lado, ainda que o evento não tenha sucedido no mundo
fenomênico, se em face dos indícios for feita a construção lingüística e aplicada a lei, consolidar-se-á
o fato jurídico.” (MEIRA, Liziane Angelotti. Regimes Aduaneiros Especiais, 2002, p. 44).
464
“É preciso distinguir entre fato e evento. A travessia do Rubicão por César é um evento. Mas
'César atravessou o Rubicão' é um fato. Quando, pois, dizemos que 'é um fato que César atravessou o
463
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norma geral e abstrata e, em caso afirmativo, elaborar o fato jurídico tributário
(antecedente da norma individual e concreta).465
Em seguida, o aplicador constrói, com os dados do antecedente da
norma individual e concreta, o consequente

desta norma: a relação jurídica

tributária.
Verifica-se, assim, que a incidência466 das normas jurídicas se dá
mediante duas operações lógicas: subsunção e implicação.467 Na operação de
subsunção, o intérprete indaga se o conceito do fato concreto se enquadra no
conceito abstrato da hipótese da norma, criando, no caso afirmativo, o fato
juridicizado, o fato jurídico tributário; na operação lógica de implicação, o exegeta,
diante do fato jurídico, elabora o consequente, a relação jurídica.
Assim é a gênese da norma individual e concreta. Mas qual a estrutura
que pauta essa atividade do aplicador? Em verdade, os elementos da norma
individual e concreta são os mesmos da norma geral e abstrata, porém determinados,
definidos em função do fato social.

Rubicão' conferimos realidade ao evento. 'Fato' não é pois algo concreto, sensível, mas um elemento
lingüístico capaz de organizar uma situação existencial como realidade.” (FERRAZ JÚNIOR, Tércio
Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito: técnica, decisão, dominação, 1996, p. 278-279).
465
“O fato jurídico é um acontecimento da realidade vertido em linguagem jurídica, ou seja, o fato
social é transportado para o mundo jurídico por meio da linguagem competente.” (MEIRA, Liziane
Angelotti. Regimes Aduaneiros Especiais, 2002, p. 43)
466
Comungamos da corrente doutrinária segundo a qual a incidência não ocorre automática e
infalivelmente, mas tão-só nos casos em que o ser humano atua aplicando a norma geral e abstrata ao
caso concreto e sacando a norma individual e concreta. Nesse sentido, Paulo de Barros Carvalho
(Direito Tributário: fundamentos jurídicos da incidência, 1998, p. 228-229), Eurico Marcos Diniz de
Santi (Lançamento Tributário, 1996, p. 69 e ss.) e Pedro Guilherme Accorsi Lunardelli (Isenções
Tributárias. São Paulo: Dialética, 1999, p. 64). Em sentido contrário, Alfredo Augusto Becker (Teoria
Geral do Direito Tributário, 1972, p. 280).
467
Cf. CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário, 2009, p. 279-280.
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Dessarte, a partir de uma norma geral e abstrata podem ser elaboradas
inúmeras normas individuais e concretas, e todas elas devem ter a seguinte
conformação lógica:


Antecedente: descrição de um fato jurídico do passado, o qual deve
conter o elemento material (verbo + complemento, ou somente verbo),
o elemento espacial (indicações de onde se deu o evento) e o elemento
temporal (indicações do momento em que se considera ocorrido).



Consequente: é formado pela descrição de uma relação jurídica
concreta, em que há elemento pessoal (sujeitos ativo e passivo)
determinado e valor devido (base de cálculo e alíquota) estabelecido.
Ou seja, a norma individual e concreta há de abrigar no seu
consequente uma relação jurídica completa,

com todos os seus

elementos definidos, de forma que o sujeito passivo possa cumprir seu
dever e o sujeito ativo, exigi-lo.

4.4. Isenções
Respeitadas as regras constitucionais, inclusive os limites da
capacidade contributiva, isonomia e moralidade administrativa, o legislador é livre,
tem poder discricionário, para escolher se, quando, como e em relação a que critérios
vai exercer sua competência tributária.
Dessa forma, no delineamento da norma de incidência tributária, o
legislador tem de separar as hipóteses que vai tributar das que não vai, o que ocorre
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basicamente de dois modos: a) positivo: o legislador indica, de modo expresso, as
classes de atividades, regiões, contribuintes, bens etc. a que a norma se aplica; b)
negativo: mediante indicação expressa das hipóteses em que a norma não se aplica.
A isenção corresponde exatamente ao exercício da competência, na
segunda forma, ou seja, mediante indicação explícita dos casos que a norma não
atinge.
No estudo das isenções, utilizamo-nos da teoria elaborada pelo
Professor Paulo de Barros Carvalho, mas registre-se desde já uma digressão
importante: entendemos que as regras isentivas são regras de comportamento e não
de estrutura. Examinemos a teoria do Professor.468

4.4.1. A teoria do Professor Paulo de Barros Carvalho
O Professor concebe regra isencional como regra de estrutura que
investe contra um ou mais critérios da norma-padrão de incidência tributária,
mutilando-os parcialmente e, em consequência, reduzindo o campo da incidência das
normas tributárias.
A norma de incidência tributária, como vimos anteriormente,
apresenta a seguinte estrutura:
Hipótese – elemento material (verbo e complemento ou somente
verbo), elemento espacial e elemento temporal.
468

Valemo-nos do resumo da teoria do Professor Barros Carvalho constante do estudo de Liziane
Angelotti Meira, Regimes Aduaneiros Especiais, 2002, p. 84 e ss.
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Consequente – elemento pessoal (sujeitos ativo e passivo) e elemento
quantitativo (base de cálculo e alíquota).
Ressalte-se que a restrição promovida pela regra isentiva precisa ser
parcial, pois, se fosse destruído totalmente um dos elementos, a norma de incidência
tributária teria sido revogada. Por exemplo, uma regra pode isentar do imposto sobre
a renda um determinado grupo de pessoas, mas, se abarcasse todos os contribuintes
(aniquilando o critério pessoal, sujeito passivo), não seria uma regra isentiva, e, sim,
revogatória (ninguém mais teria a obrigação de pagar IR). Do mesmo modo, alguns
bens podem ser isentados do imposto sobre a importação, mas, caso o fossem todos
(destruindo o critério material pelo complemento do verbo), a regra de incidência
desse tributo restaria ab-rogada.
Portanto, a regra isencional pode investir contra qualquer um dos
critérios da norma tributária, desfalcando-o de uma de suas subclasses. Segundo o
esquema elaborado pelo Professor Barros Carvalho, as possibilidades seriam as
seguintes:469
I - pela hipótese
a) atingindo-lhe o critério material, pela desqualificação do verbo;
b) atingindo-lhe o critério material, pela subtração do complemento;
c) atingindo-lhe o critério espacial;
d) atingindo-lhe o critério temporal;
II - pelo consequente
e) atingindo-lhe o critério pessoal, pelo sujeito ativo;
f) atingindo-lhe o critério pessoal, pelo sujeito passivo;
g) atingindo-lhe o critério quantitativo, pela base de cálculo;

h) atingindo-lhe o critério quantitativo, pela alíquota.

469

Curso de Direito Tributário, 2009, p. 530 e ss.
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Com o intuito de elucidar a concepção do Professor Paulo de Barros
Carvalho, trazemos à colação exemplos, alguns retirados da sua obra, outros colhidos
da legislação, pertinentes ao comércio exterior e ao imposto sobre a renda. Vejamos.
Não se considera ganho de capital (auferir renda), para efeito de
tributação, o lucro na venda do único imóvel que o titular possua, desde que ele não
tenha realizado outra alienação nos últimos cinco anos e que o montante recebido
não supere quatrocentos e quarenta mil reais;470 neste caso, há redução da amplitude
do verbo integrante do critério material da regra de incidência do imposto sobre a
renda (I.a).
São isentos do imposto sobre a importação bens destinados a coletores
eletrônicos de votos;471 em decorrência, encontra-se reduzida a significação da regra
de incidência do imposto sobre a importação pelo complemento do critério
material (I.b).
A regra isentiva pode influir no critério espacial da regra tributária,
restringindo-lhe o alcance. Na Zona Franca de Manaus, verbi gratia, a maioria dos
produtos estrangeiros é isenta dos impostos sobre a importação (I.c). 472
Como exemplo de isenção que altera o critério temporal (I.d), o
Professor Paulo de Barros Carvalho refere-se à suspensão do imposto sobre
operações com produtos industrializados, nos seguintes termos:
Sai com “suspensão do imposto” a aguardente de cana, remetida em
recipiente de capacidade superior a um litro para industrialização ou
470

Cf. artigo 23 da Lei nº 9.250, de 1995.
Artigo 1o da Lei no 9.643, de 1998.
472
Conforme artigo 3o do Decreto-lei nº 288, de 1967.
471
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atacadista,

a

estabelecimento industrial ou atacadista (legislação do IPI).
Ora, sabemos que o legislador do IPI toma o momento da saída como
o critério temporal da hipótese de incidência desse imposto. Ao dizer
que ocorre a saída e não nasce a obrigação correspondente, terá
comprometido a operatividade da regra-matriz, rigorosamente pela
manipulação do condicionante de tempo (critério material). Todavia
se emprega a suspensão conquanto a realidade do fenômeno
normativo continue a ser idêntica. 473

No consequente, a regra isentiva pode investir, conforme se verifica
no esquema delineado pelo Professor, contra o elemento pessoal e contra o elemento
quantitativo.
O critério pessoal consigna os elementos para identificar o sujeito
passivo e o sujeito ativo.
A regra isencional pode atuar diminuindo a classe dos sujeitos
passivos; por exemplo, são isentos do imposto sobre a renda brasileiro os
rendimentos do trabalho assalariado recebidos no Brasil pelos servidores
diplomáticos estrangeiros.474 Essa regra remete-se ao elemento pessoal da norma
tributária, retirando-lhe do campo de incidência os indivíduos na situação descrita
(II.f).

473

Curso de Direito Tributário, 2009, p. 531-532.
Cf. artigo 22, I, do Decreto nº 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto sobre a Renda), com
supedâneo no artigo 5º da Lei nº 4.506, de 1964, e no artigo 30 da Lei nº 7.713, de 1988.
474
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O Professor Paulo de Barros475 observa que não há possibilidade de
regra isentiva restringir o aspecto pessoal pelo sujeito ativo, porque estaria anulando
a norma tributária. (II.e).
Cumpre consignar que, a nosso ver, a União não tem competência
para instituir isenção de tributo dos demais entes em nenhuma circunstância. As
prescrições dos artigos 155, § 2º, XII, “e”, e 156, § 3º, II, da CF, conforme conclusão
constante do subitem 2.2.3.1, caracterizam-se como situações excepcionais, nas quais
o constituinte delegou ao legislador complementar a tarefa de trazer à lume
elementos da norma imunizatória, e não da regra isentiva.
O legislador pode criar uma isenção reduzindo a base de cálculo para
o valor zero (II.g).
Importante ter presente que, na esteira do pensamento do Professor
Barros Carvalho (II.h),476 entendemos que a redução da alíquota para zero configura
isenção, o que terá importantes corolários em nosso estudo, uma vez que é atribuído
ao Poder Executivo alterar as alíquotas dos impostos federais incidentes na
importação e na exportação.477
As regras isencionais, convém lembrar, podem se voltar contra mais
de um desses elementos da norma de incidência tributária de modo concomitante.
Por exemplo, a regra de isenção relativa à Amazônia Ocidental prescreve que, na
região demarcada, não é devido imposto sobre a importação em relação a bens de
produção e a gêneros de primeira necessidade. Neste caso, a mesma regra isencional
475

Curso de Direito Tributário, 2009, p. 532-533.
Curso de Direito Tributário, 2009, p. 533.
477
Sugere-se remissão ao subitem 6.1.5.2 que trata da alíquota do imposto sobre a importação.
476
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reduziu a abrangência da norma de incidência do imposto sobre a importação,
mediante interferência, de forma combinada, nos elementos espacial e material
(complemento do verbo) da norma.

4.4.2. Isenções tributárias – natureza jurídica
Recorde-se que neste estudo foi estabelecida a seguinte diferença
semântica: regras jurídicas são conjuntos de significações dos textos legais que
prescindem de prescritividade em virtude de não formarem um comando completo; e
normas jurídicas resultam da organização dessas regras de modo a compor um
comando integral.478
Ademais, regras de comportamento são as que determinam
diretamente a conduta dos indivíduos, e as regras de estrutura não se referem de
modo imediato à maneira de o homem se conduzir em sociedade, mas voltam-se ao
legislador, prescrevendo os procedimentos e os limites segundo os quais deve
realizar o seu mister.479
Entendemos que as regras isentivas não são destinadas ao legislador,
não regulam seu trabalho, nem são limitações à sua competência tributária. Ao
contrário, mediante regras isentivas, o legislador exerce a competência, decidindo
expressamente em que casos não vai incidir um tributo. Desse modo, as isenções

478

Conforme item 1.3, deste estudo.
Sobre o tema “Normas de estrutura e normas de comportamento”, sugere-se remissão ao capítulo I,
item 1.5.
479
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somente podem ser exaradas pelo titular dessa competência, que pode inclusive, ao
seu alvedrio, revogar regras isentivas.
As isenções são regras que investem contra um ou mais critérios da
regras de incidência, mutilando-os parcialmente e, em decorrência, reduzindo o
campo de abrangência da norma tributária.
Ou seja, a regra de isenção é integrada, pelo exegeta, à regra de
incidência, para que, com essa combinação, seja construída a norma de incidência
tributária, com campo de abrangência mais restrito em virtude da limitação causada
pela regra isentiva.
Interessante mencionar a teoria de Pedro Guilherme Accorsi
Lunardelli, consignada na sua obra Isenções Tributárias, em razão de suas idéias já
serem desenvolvidas com a contribuição da semiótica, da lógica jurídica e com a
utilização da estrutura lógica das normas tributárias (regra-matriz de incidência)
proposta pelo Professor Paulo de Barros Carvalho. Segundo Lunardelli, existem
normas de isenção regulando a conduta dos contribuintes independentemente das
normas de incidência de tributos. Apesar de reconhecermos o rigor lógico do
pensamento de Lunardelli, não concordamos com a sua ilação, pois as regras
isentivas não conformam um comando completo e, logo, não são independentes, mas
compõem a norma tributária.
Portanto, a regra isencional, em virtude de integrar uma norma de
comportamento – a norma de incidência tributária –, é voltada aos contribuintes,
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também regulando suas condutas. Ou seja, em dissonância com o pensamento do
Professor Paulo de Barros, concluímos que a isenção é regra de comportamento.
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CAPÍTULO V

ACORDOS INTERNACIONAIS E
TRIBUTOS SOBRE O COMÉRCIO EXTERIOR

Em função de sua própria natureza, a tributação do comércio exterior
de bens é disciplinada por uma série de regras derivadas de acordos e convenções
internacionais. Esses atos têm dois propósitos básicos: a) liberalização comercial
(redução do imposto sobre a importação); b) incremento do fluxo comercial
internacional mediante padronização de procedimentos de apuração de tributos e
fiscalização aduaneira.
Neste capítulo, discorrer-se-á sobre as principais regras internacionais
que disciplinam, no Brasil, a tributação do comércio exterior de bens. A abordagem
desenvolve-se de acordo com a organização em que foram aprovados os acordos:
Organização Mundial do Comércio, Organização Mundial das Aduanas e Mercado
Comum do Sul.
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5.1. Organização Mundial do Comércio (OMC)
As origens da Organização Mundial do Comércio (OMC), juntamente
com o Banco Mundial e a Organização das Nações Unidas, remontam ao período de
reestruturação das relações internacionais, pós Segunda Guerra Mundial.480 Todavia,
devido a problemas enfrentados pelos Estados Unidos, que lideravam o processo e
desautorizaram seu presidente a comprometer-se com a criação da Organização
Internacional do Comércio (OIC), não foi possível, à época, criar esta instituição,
como planejado.481 Então, em 1947, foi tão-somente celebrado o “Acordo Geral
sobre Comércio e Tarifas”, conhecido como GATT-1947.482
Depois de várias rodadas de negociações apoiadas no GATT-1947,483
o Acordo Constitutivo da OMC foi aprovado em Marraqueche, Marrocos, em 1994, e

480

“As origens da OMC remontam ao final da Segunda Guerra Mundial e aos esforços dos aliados em
reconstruir a economia mundial. Em 1944, foi concluído um acordo, em Bretton Woods, EUA, com
objetivo de criar um ambiente de maior cooperação na área da economia internacional, baseado no
estabelecimento de três instituições internacionais (Jackson, Davey, Sickes, 1995: Trebilcock, Howse,
1995) A primeira seria o FMI – Fundo Monetário Internacional [...]. A segunda seria o Banco Mundial
ou Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento [...]. A terceira seria a OIC –
Organização Internacional do Comércio, com função de coordenar e supervisionar a negociação de
um novo regime para o comércio mundial baseado nos princípios do multilateralismo e do
liberalismo.” (THORSTENSEN, Vera. OMC – Organização Mundial do Comércio: as regras do
comércio internacional e a nova rodada de negociações multilaterais, São Paulo, Aduaneiras, 1999,
p. 29)
481
“(A) GATT´S ORIGINS AND ‘BIRTH DEFECTS’
National leaders never intended for the GATT to become the central international trade organization.
The original idea was to create a broader international organization to be named the ‘International
Trade Organization (ITO), but history was not kind to that idea. […] the President had no authority to
accept international organization membership for the United States without congressional approval.
[…] The Havana conference in early 1948 completed the draft charter of the ITO, but since United
States was the strongest economy in the world, and since the initiative for an agreement came from the
United States, other countries waited to see if United States would accept the ITO. The ITO was
several times submitted to Congress and extensive hearings were held upon […] Recognizing the
inevitable, in December 1950, the Executive Branch announced that it would not re-submit the ITO
Charter to Congress for approval, so for all practical purposes the ITO Charter was dead.” (John H.
Jackson, William J. Davey e Alan O. Sykes Jr., International Economic Relations: cases, materials
and text, p. 211-213)
482
Em inglês, General Agreement on Tariffs and Trade (GATT).
483
As negociações do GATT/OMC realizaram-se em etapas, denominadas rodadas, que foram as
seguintes:
 Rodada de Genebra – 1947;
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entrou em vigor a partir de 1o de janeiro de 1995. Desse documento constam, como
Anexos, todos os acordos negociados ou revistos no âmbito da Rodada Uruguai, 484 e
o principal deles é o GATT-1994, o qual incorporou o GATT-1947 revisto (muitas
vezes a referência a este Acordo é feita mediante a denominação “GATT-1994”).

 Rodada de Annency (França) – 1949;
 Rodada de Torquay (Inglaterra) – 1951;
 Rodada de Genebra – 1956;
 Rodada Dillon (Genebra) – 1960 e 1961;
 Rodada Kennedy (Genebra) – 1964 a 1967;
 Rodada de Tóquio – 1973 a 1979;
 Rodada do Uruguai – 1986 a 1994 – na qual foi criada a OMC;
 Rodada de Doha – começou em 2001 e não se finalizou até janeiro de 2007.
484
LISTA DE ANEXOS
ANEXO 1
ANEXO 1A: Acordos Multilaterais de Comércio de Bens
Acordo Geral de Tarifas e Comércio de 1994
Acordo sobre Agricultura
Acordo sobre Aplicação de Medidas Sanitárias e Fitossanitária
Acordo sobre Têxteis e Vestuário
Acordo sobre Barreiras Técnicas ao Comércio
Acordo sobre Medidas de Investimento Relacionadas com o Comércio
Acordo sobre a Implementação do Artigo VI do GATT 1994
Acordo sobre a Implementação do Artigo VII do GATT 1994
Acordo sobre Inspeção Pré-Embarque
Acordo sobre Regras de Origem
Acordo sobre Procedimentos para o Licenciamento de Importações
Acordo sobre Subsídios e Medidas Compensatórias
Acordo sobre Salvaguardas
ANEXO 1B: Acordo Geral sobre Comércio de Serviços e Anexos
ANEXO 1C: Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados
ao Comércio
ANEXO 2
Entendimento Relativo às Normas e Procedimentos sobre Solução de Controvérsias
ANEXO 3
Mecanismo de Exame de Políticas Comerciais
ANEXO 4
Acordos de Comércio Plurilaterais
Acordo sobre Comércio de Aeronaves Civis
Acordo sobre Compras Governamentais
Acordo Internacional de Produtos Lácteos
Acordo Internacional sobre Carne Bovina
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Necessário informar que toda vez que utilizamos somente o termo
“GATT”, referimo-nos ao GATT-1947 revisado. Ademais, trabalhamos com a
tradução, em português, dos acordos.485
A OMC conta com cento e cinquenta e três países-membros486 e,
conforme o Artigo IV do seu Acordo Constitutivo, tem como principais órgãos a
Conferência Ministerial, o Conselho Geral, o Conselho para o Comércio de Bens, o
Conselho para o Comércio de Serviços, o Conselho para os Aspectos dos Direitos de
Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (Conselho TRIPS). No âmbito da
Conferência Ministerial são realizados os acordos que versam sobre tributação de
comércio exterior, e a tarefa de supervisionar o funcionamento desses acordos é
atribuição do Conselho para Comércio de Bens.487
Ademais, existem o Órgão de Resolução de Controvérsias e o Órgão
de Apelação, cujo mister é decidir as lides entre os países em face dos acordos e dos
compromissos assumidos sob a égide da OMC. Depois do julgamento, sendo o caso,
o país vencido é comunicado para que adapte suas normas ou sua conduta, e, se este
não cumprir a determinação, a OMC pode autorizar o país vencedor a aplicar
restrições comerciais, inclusive aumento de imposto sobre importação, como
penalidade.488

485

A tradução utilizada neste estudo é a constante do sítio do Ministério do Desenvolvimento e
Comércio Exterior, disponível em:
<http://www.desenvolvimento.gov.br/portalmdic/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=367&refr=3
66>. Acesso em: 2 mai. 2011.
486
Dado de 23 de julho de 2008. Disponível em:
<http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm>. Acesso em: 2 mai. 2011.
487
Consoante informações fornecidas pela OMC no sítio:
<http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org2_e.htm>. Acesso em: 2 mai. 2011.
488
Cf. Anexo II do Acordo Constitutivo da OMC, Entendimento Relativo às Normas e Procedimentos
sobre Solução de Controvérsias.
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os resultados da Rodada Uruguai de

Negociações Comerciais Multilaterais do GATT, incluindo o GATT-1994 e o
GATT-1947 revisado, foram devidamente internalizados no Brasil, por meio do
Decreto Legislativo nº 30, de 1994, e promulgados pelo Decreto nº 1.355, de 1994,
de modo que integram a legislação nacional.
No entanto, em razão de os órgãos da OMC não terem jurisdição no
Brasil, suas decisões não têm eficácia dentro do País nem podem ser aqui executadas,
mas são normas válidas no âmbito internacional e com aptidão para influenciar a
economia interna, uma vez que o país reclamante pode ser autorizado a aplicar
restrições comerciais contra o país condenado.489
As regras da OMC, constantes do GATT-1994 e de seus Anexos, que
se revelam mais importantes para tributação do comércio exterior de bens são as que
disciplinam as seguintes matérias:


tratamento de nação mais favorecida;



consolidação das alíquotas do imposto sobre a importação;



tratamento nacional;



valoração aduaneira; e



regras de origem.

489

“A verdade é que a OMC não tem poder para obrigar um País-Membro a cumprir suas obrigações.
Poderá, quando muito, autorizar o país reclamante a retaliar contra o país condenado, mediante a
criação de barreiras tarifárias ou não tarifárias (contingenciamento, por exemplo), mas nem sempre
isso poderá ser conveniente. O Brasil tem procurado evitar a retaliação.” (RATTI, Bruno. Comércio
Internacional e Câmbio. 11. ed. São Paulo: Aduaneiras, 2006. p. 418)
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5.1.1. Tratamento de nação mais favorecida
A regra que determina o tratamento de nação mais favorecida por
parte de cada um dos membros a todos os outros membros está prevista no Artigo I
do GATT490 e é basilar a este acordo e à própria OMC.
Essa cláusula veda que sejam concedidas preferências relativas a
tributos ou quaisquer vantagens comerciais para um ou mais países em detrimento
dos países integrantes da Organização. A regra aplica-se a vantagens concernentes
não só ao imposto sobre a importação, mas também aos tributos internos e

à

regulação da importação e da circulação interna dos bens ou serviços de origem
estrangeira.491 Ou seja, se um país-membro conceder preferências comerciais a outro
país, seja este membro ou não, tal preferência se estende automaticamente a todos os
integrantes da OMC.492

490

“Artigo I
1. Este dispositivo se refere aos direitos aduaneiros e encargos de toda a natureza que gravem a
importação ou a exportação, ou a elas se relacionem, aos que recaiam sobre as transferências
internacionais de fundos para pagamento de importações e exportações, digam respeito ao método de
arrecadação desses direitos e encargos ou ao conjunto de regulamentos ou formalidades estabelecidos
em conexão com a importação e exportação bem como aos assuntos incluídos nos §§ 2 e 4 do art. III.
Qualquer vantagem, favor, imunidade ou privilégio concedido por uma Parte Contratante em
relação a um produto originário de ou destinado a qualquer outro país, será imediata e
incondicionalmente estendido ao produtor similar, originário do território de cada uma das
outras Partes Contratantes ou ao mesmo destinado.
[…]” (grifo nosso)
491
Nesse sentido, as observações de John H. Jackson, William J. Davey e Alan O. Sykes Jr.: “In the
first instance, the clause applies to customs duties and other import or export charges, the methods of
levying them, all rules and formalities in connection with importation or exportation, and internal
taxation and sales regulations. Second, the clause requires that any advantage granted in respect of
these matters in respect to one product must be granted to the like product from other parties.” (Legal
Problems of International Economic Relations: cases, materials and text, 4th ed. St. Paul, Minn.: West
Group, 2002. p. 423).
492
No âmbito de um acordo comercial, é o princípio que dispõe que toda vantagem, favor, privilégio
ou imunidade concedido por um país a produtos originários de outro país ou a ele destinados será
estendido, imediata e incondicionalmente, a qualquer produto similar, originário do território de todos
os demais países signatários desse acordo. Minoru Nakada asseverou que “a cláusula da NMF
significa que, com base num tratado comercial, se um país contratante for conceder ou tiver a intenção
de futuramente conceder a um terceiro país, no âmbito comercial, um tratamento preferencial, deverá
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O objetivo da regra é evitar que os países façam concessões
condicionais ou direcionadas, o que geraria, acredita-se, disputas, discriminações e
entravaria o processo de abertura comercial. Desse modo, o Brasil, assim como os
demais membros da OMC, tem restringida sua capacidade para conceder redução ou
isenção do imposto sobre a importação relacionadas a procedência ou destino dos
bens estrangeiros.
No entanto, existem exceções a esta regra: as concessões no processo
de integração regional493 e as concessões para países em desenvolvimento ou menos
desenvolvidos, estas conhecidas como “cláusulas de habilitação”.

5.1.1.1. Integração regional
Neste subitem, discorreremos brevemente sobre as principais linhas de
pensamento internacional que tratam da questão “Regionalismo e Acordos
Bilaterais” versus “Multilateralismo”, para então examinarmos a posição adotada no
âmbito dos acordos da OMC.
Uma corrente denominada Multilateralista ou Purista, da qual o
Professor Jagdish Bhagwatti e seus seguidores estão entre os mais persuasivos
expoentes, tem se posicionado de forma categórica contra a tendência aos arranjos
preferenciais fora da OMC. Essa escola assevera que o Regionalismo gera mais
estender esse privilégio também para o outro país contratante” (A OMC e o Regionalismo. São Paulo:
Aduaneiras, 2002. p. 35).
493
“Uma questão que já vem preocupando a OMC vem a ser a expansão dos acordos regionais (cerca
de 100). Considera-se que o princípio fundamental que deu origem ao GATT – a cláusula da nação
mais favorecida, que estende a todos Países-Membros as vantagens a um deles concedidas – vem
sendo cada vez menos aplicada com a criação de blocos econômicos e aduaneiros.” (RATTI, Bruno.
Comércio Internacional e Câmbio, 2006, p. 418).
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desvio de comércio494 do que liberalização e ganhos econômicos para os integrantes
do bloco. Constituiria, consequentemente, grave ameaça ao próprio sistema
multilateral de comércio. Bhagwatti afirma que as áreas de livre comércio não são,
na realidade, de livre comércio, porque, à proporção que elas reduzem as tarifas entre
seus membros, acentuam as desvantagens comparativas dos países não membros.495
Ademais, Bhagwatti destaca, como o maior problema dos acordos
regionais e bilaterais, o fenômeno que intitula de Spaghetti Bowl, o qual define como
uma confusão de preferências inicialmente entre dois países, que têm, cada um deles,
acordos bilaterais com terceiros, e estes, com outros, tendo, todos os países
envolvidos, diferentes regras de origem para diferentes setores, e assim por diante.496
O autor conclui que esse sistema de acordos regionais e bilaterais, em nome do livre
comércio, espalha discriminação em relação aos produtores de países não membros e
que os países mais pobres são menos capazes de gerenciar um complexo sistema de
comércio baseado em preferências e regras de origem.497
Por sua vez, Paul Krugman afirma que as uniões aduaneiras, ainda que
beneficiem seus membros, certamente serão prejudiciais para o resto do mundo.
Além disso, os acordos regionais podem gerar uma guerra tarifária que induziria a tal

494

“FTAs can actually worsen the welfare of member countries, even worsen worldwide efficiency.”
(BHAGWATI, Jagdish. Free Trade Today. Princeton: Princeton University Press, 2002. p. 107)
Bhagwati menciona no trecho citado estudo realizado por Jacob Viner, em 1950, em que este
acadêmico definiu que “áreas de livre comércio não são livre comércio”, pois gerariam mais desvio de
comércio do que livre comércio.
495
BHAGWATI, Jagdish. Free Trade Today, 2002, p. 107.
496
“Looking at this explosion when the number of PTAs [Bhagwati se refere às denominadas áreas de
livre comércio como áreas de preferências, PTAs, porque entende que elas não correspondem a livre
comércio] was yet barely in three digits, I remarked that the situation was turning into a ‘spaghetti
bowl’ [...] I called it a ‘spaghetti bowl’ because it is an unruly mass of cross-crossing strings that, in
any case, is beyond my capabilities.” (Ibidem, p. 112, parênteses nossos)
497
Ibidem, p. 117.
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desvio de comércio que levaria todos os países (incluindo os países-membros) a ter
uma situação pior do que o status quo ante.498
Outra corrente denominada Regionalista, à qual pertencem Fred
Bergsten e Robert Lawrence, defende que os acordos regionais e bilaterais, apesar de
gerarem desvio de comércio, produzem também ganhos concretos para os EstadosPartes, na maioria das vezes, superiores aos desvios. Esses arranjos podem ser
utilizados como uma etapa inicial em processo de liberalização comercial
multilateral, exercendo pressão para abertura comercial em países não membros
vizinhos.499
Bergsten afirma que as negociações regionais demoram menos tempo
e são menos complicadas porque é muito mais eficiente e fácil negociar com poucos
países vizinhos do que com os mais de cem membros da OMC.

Além disso,

Bergsten argumenta que grupos regionais têm mostrado disposição muito mais
efetiva de promover abertura comercial entre os seus membros, e alguns grupos já
alcançaram completa liberalização comercial. Por outro lado, os agrupamentos
regionais têm importância política, especialmente na aproximação de países rivais e
na manutenção da paz.500

498

KRUGMAN, Paul. International Trade and Trade Policy 9, apud JACKSON, John H.; DAVEY,
William J.; SYKES JUNIOR, Alan O. Legal Problems of International Economic Relations: cases,
materials and text, 2002, p. 448-450.
499
“The key to broader arrangements is successful smaller arrangements. The experience of other
agreements indicates that successful regional arrangements place strong gravitational forces on
bordering countries and create incentives for expansion. This is clearly the lesson of the European
Union, which began with just six nations, expanded to become twelve, and now includes fifteen.”
(Robert Z. Lawrence, Regionalism, Multilateralism and Deeper Integration, p. 110) Jeffrey Frankel
declara-se a favor de um prospective regionalism, que não aumente as barreiras para os não membros
e que gradualmente caminhe para uma liberalização multilateral (Regional Trading Blocs in the World
Economic System. Washington, D.C.: Institute for International Economics, 1997. p. 243).
500
Fred Bergsten, In Competitive Liberalization and Global Free Trade: a vision for the early 21st
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No âmbito da OMC, optou-se expressamente pela corrente que
considera benéficas à abertura comercial as organizações regionais,501 mas com
atenuações, que se corporificam em duas condições: a) evolução gradativa para a
integração e abertura comercial entre os países integrantes; e b) vedação de criar ou
aumentar as barreiras em relação aos países não integrantes do bloco.502
Assim, conforme as disposições do Artigo XXIV do GATT, os
territórios aduaneiros e as áreas de livre comércio são considerados ferramentas para
fortalecimento do processo de abertura comercial, e esses agrupamentos podem
estabelecer preferências tributárias não concedidas a países fora do bloco, desde que
o imposto sobre a importação incidente sobre bens destes países não seja superior
àquele exigido antes da constituição do bloco.503
Dessarte, para os agrupamentos que se apresentem em consonância
com as regras do OMC, o tratamento de nação mais favorecida não pode ser
invocado por países não integrantes do grupo em relação a concessões feitas
intrabloco.

5.1.1.2. Cláusulas de habilitação

century. Institute for International Economics. Working Paper 96-15 Disponível em:
< http://www.iie.com/publications/wp/wp.cfm?ResearchID=171>. Acesso em: 5 mai. 2011.)
501
Tal opção está expressa no Artigo XXIV, item 4, do GATT:
“4. As Partes Contratantes reconhecem que é recomendável aumentar a liberdade do comércio
desenvolvendo, através de acordos livremente concluídos, uma integração mais estreita das economias
dos países participantes de tais acordos. Reconhecem igualmente que o estabelecimento de uma união
aduaneira ou de uma zona de livre comércio deve ter por finalidade facilitar o comércio entre os
territórios constitutivos e não opor obstáculos ao comércio de outras Partes Contratantes com esses
territórios.”.
502
Cf. item 5 do Artigo XXIV do GATT.
503
Artigo XXIV, item 5, do Acordo GATT.
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Com fulcro no Artigo XXXVI do GATT, o objetivo das cláusulas de
habilitação504 é promover integração comercial e desenvolvimento econômico dos
países em desenvolvimento e dos menos desenvolvidos, mediante incremento do
fluxo comercial, especialmente aumento das exportações desses países.505
Constituindo exceção à regra da nação mais favorecida, essas
cláusulas são aplicadas, no que concerne aos tributos, de duas formas: a) concessões,
por países desenvolvidos, de preferências tributário-comerciais, denominadas
tratamento preferencial e mais favorável, a países em desenvolvimento; e b)
concessões, pelos países em desenvolvimento, de vantagens entre si. Assim, no
primeiro caso, não se pode exigir reciprocidade506 e, em ambos, não há necessidade

504

Comumente referida mediante a expressão, em inglês, Enabling Clause.
Conforme consignado no item 1 do Artigo XXXVI do GATT:
“Princípios e Objetivos
1. As Partes Contratantes,
(a) considerando que os objetivos fundamentais do presente Acordo incluem a elevação dos níveis de
vida e o desenvolvimento das economias de todas as Partes Contratantes e considerando que o alcance
desses objetivos é especialmente urgente para as Partes Contratantes menos desenvolvidas;
(b) considerando que os ingressos de exportação das Partes Contratantes menos desenvolvidas podem
representar um papel fundamental em seu desenvolvimento econômico e que a extensão dessa
contribuição se mede pelos preços que as Partes Contratantes menos desenvolvidas pagam pela
importação de produtos essenciais, pelo volume de suas exportações e dos preços que recebem pelas
mesmas;
(c) constatando que existe um desnível acentuado entre os padrões de vida dos países menos
desenvolvidos e dos demais países;
(d) reconhecendo que a ação individual e coletiva torna-se indispensável para promover o
desenvolvimento econômico das Partes Contratantes menos desenvolvidas e para assegurar a rápida
elevação dos padrões de vida desses países;
(e) reconhecendo que o comércio internacional, considerado como um instrumento de progresso
econômico e social, deve ser regido por regras e regulamentos – e por medidas conformes a tais regras
e regulamentos – que sejam compatíveis com os objetivos citados no presente Artigo;
(f) constatando que as Partes Contratantes podem autorizar as Partes Contratantes menos
desenvolvidas a aplicarem medidas especiais destinadas a promover o seu comércio e
desenvolvimento;
concordam com o que segue.”.
506
Nesse sentido, o item 8 do Artigo XXXVI do GATT:
“As Partes Contratantes desenvolvidas não esperam obter reciprocidade com relação aos
compromissos assumidos em negociações comerciais destinadas a reduzir ou suprimir tarifas ou
remover, barreiras ao comércio das Partes Contratantes menos desenvolvidas.”.
505
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de estender as vantagens comerciais aos países desenvolvidos.507 Cabe ter presente
também que essa cláusula é prevista no GATT como uma faculdade.
As mais amplas corporificações da “cláusula de habilitação” são o
Sistema Geral de Preferências (SGP) e o Sistema Global de Preferências Comerciais
(SGPC), os quais constituem, basicamente, reduções da alíquota do imposto sobre a
importação direcionadas a países em desenvolvimento.

a) Sistema Geral de Preferências (SGP)
Os países desenvolvidos, membros da Organização de Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE), por meio de acordo aprovado em 1970, no
âmbito da UNCTAD, estabeleceram o Sistema Geral de Preferências (SGP),
mediante o qual concedem redução parcial ou total da alíquota do imposto sobre
importação de determinados produtos originários de países em desenvolvimento ou
de países menos desenvolvidos.508

507

Sérgio Saba, abordando a questão no aspecto das medidas tributárias e não tributárias, indica as
quatro possibilidades de aplicação das cláusulas de habilitação, vejamos: “a cláusula de habilitação
estabelece, pela primeira vez no âmbito do direito internacional econômico, um fundamento jurídico
permanente para a não-reciprocidade, excepcionando a nação mais favorecida. Este tratamento
diferenciado, nos termos do § 2º da enabling clause, pode se dar em quatro hipóteses: a) tratamento
tarifário preferencial, pelos países desenvolvidos – caso do sistema geral de preferências (SGP); b)
tratamento diferenciado e mais favorável quanto às obrigações relacionadas à proibição de barreiras
não tarifárias no comércio internacional, consoante as provisões do Acordo Geral; c) conformação de
acordos regionais de comércio para a redução e/ou eliminação das barreiras tarifárias e não-tarifárias
entre países em desenvolvimento; e, d) tratamento especial dispensado pelos países em
desenvolvimento àqueles países de menor desenvolvimento relativo” (Comércio Internacional e
Política Externa Brasileira. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002. p. 165).
508
“O Gatt era freqüentemente criticado por parte de países subdesenvolvidos, sob a alegação de que
as negociações conduzidas por aquele organismo raramente envolviam, na prática, produtos por eles
exportados, isto é, produtos primários. [...] Por outro lado, a obediência à cláusula da nação mais
favorecida impedia que os países industrializados concedessem certas regalias aos países
subdesenvolvidos, sem que tais regalias fossem também, obrigatoriamente, concedidas aos demais
países participantes do Gatt. Surgiu, assim, a idéia de se estabelecer um sistema de preferências
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Em 1971, sob a inspiração do SGP da UNCTAD, as partes signatárias
do GATT aceitaram uma exceção à cláusula da nação mais favorecida por um
período de dez anos. Em 1979, foi adotado, de modo permanente, o princípio que
instituiu o fundamento ético do sistema multilateral do comércio ao consagrar-se a
necessidade do tratamento diferencial e mais favorável, com maior participação, dos
países em desenvolvimento.
Destarte, o mote da adoção do SGP é proporcionar maior acesso dos
países em desenvolvimento ao mercado dos desenvolvidos, em bases não recíprocas
e assim, além de promover abertura comercial, auxiliar no processo de crescimento
econômico e social desses países.509 Os concedentes são dez países desenvolvidos e a
Comunidade Européia,510 e os beneficiários são os países em desenvolvimento e os
menos desenvolvidos. O SGP não comporta discriminações, salvo em favor destes
países.511
Os critérios do sistema são estabelecidos pelos concedentes que, de
modo unilateral, elegem os produtos que serão beneficiados, determinam a redução

tarifárias que fosse aplicado apenas em relação aos países subdesenvolvidos. Desse modo, seriam
reduzidos os direitos incidentes sobre aqueles produtos, enquanto continuaria sendo aplicada a
cláusula de nação mais favorecida em relação aos países desenvolvidos.” (RATTI, Bruno. Comércio
Internacional e Câmbio, 2006, p. 418-419)
509
“The objectives of the system would be: a) to increase developing countries´export earnings; b) to
promote their rates of economic growth.” (Relatório da Secretaria-Geral da OCDE, O Sistema Geral
de Preferências: exame da primeira década, apud JACKSON, John H.; DAVEY, William J.; SYKES
JUNIOR, Alan O. Legal Problems of International Economic Relations: cases, materials and text,
2002, p. 1.186)
510
Esses países são: Austrália, Belarus, Canadá, Estados Unidos, Federação Russa, Japão, Noruega,
Nova Zelândia, Suíça, Turquia, União Européia. Apenas a Austrália não inclui o Brasil entre os
beneficiados.
511
São considerados países menos desenvolvidos aqueles classificados como tais pela Organização
das Nações Unidas (ONU). A Austrália não concede o SGP ao Brasil. (Fonte: Ministério do
Desenvolvimento,
Indústria
e
Comércio
Exterior
(MDIC).
Disponível
em:
<http://www.desenvolvimento.gov.br/arquivo/secex/sgp/SGPapresentacao.ppt>. Acesso em: 5 mai.
2011)
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condições aos

beneficiários.
Os Estados Unidos, verbi gratia, determinam, como condições, que os
beneficiários respeitem os direitos humanos, a democracia e a propriedade
intelectual, segundo critérios que estabelece. Outros países, como a Suíça,
classificam os países beneficiários em países em desenvolvimento e países menos
desenvolvidos e concedem maiores vantagens a estes. A União Européia subdivide o
SGP em três regimes: Preferência Geral, para países em desenvolvimento; SGP Plus,
para países considerados em boa governança e com desenvolvimento sustentável
(requisitos estes definidos pelo concedente e formalizados mediante concessão ou
tratado internacional);

512

e Sistema de Preferência em favor dos países menos

desenvolvidos (conhecido como TMA-Trade Market Access).
No Brasil, o SGP é administrado pela Secretaria de Comércio Exterior
(Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior513 e
regulado por meio de circulares da Secex:
1. Circular Secex nº 92, de 2008 (SGP da União Européia);
2. Circular Secex nº 30, de 2010 (Estados Unidos da América);

512

Por exemplo, o regime pode ser suspenso na União Européia nos seguintes casos:
“– Fraude, irregularidades, incapacidade sistemática de respeitar ou fazer respeitar as regras de origem
dos produtos e relativas à prova de origem e de prestar a cooperação administrativa necessária para
efeitos de aplicação e controle da observância dos regimes preferenciais,
– Deficiências dos controles aduaneiros em matéria de exportação e tráfico de droga, e inobservância
das convenções internacionais sobre branqueamento de capitais (lavagem de dinheiro);” (Fonte:
MDIC.
Disponível
em:
<http://www.desenvolvimento.gov.br/arquivo/secex/sgp/SGPapresentacao.ppt>. Acesso em: 2 mai.
2011. Também em Circular Secex nº 2, de 5 de janeiro de 2006).
513
O Departamento de Negociações Internacionais da Secex é o órgão competente para administrar o
SGP e o SGPC, nos termos do artigo 16 da Estrutura Regimental do MDIC, aprovada pelo Decreto nº
7.096, de 4 de fevereiro de 2010.
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3. Circular Secex nº 59 de 2008 (SGP da Federação Russa);514
4. Circular Secex nº 83, de 2003 (SGP do Japão);
5. Circular Secex nº 75, de 2004 (SGP do Canadá);
6. Circular Secex nº 48, de 2001 (SGP da Noruega);
7. Circular Secex nº 60, de 2003 (SGP da Turquia);
8. Circular Secex nº 34, de 2004 (SGP da Nova Zelândia).

Segundo dados constantes do sítio da Secex, são também outorgantes
do SGP ao Brasil: Belarus, Suíça e União Aduaneira da Eurária.515

b) Sistema Global de Preferências Comerciais (SGPC)
Ao passo que o SGP autoriza a concessão de vantagens relativas ao
imposto sobre a importação pelos países desenvolvidos àqueles em desenvolvimento,
sem aplicação da regra da nação mais favorecida; mediante o Sistema Global de
Preferências Comerciais (SGPC), os países em desenvolvimento

eliminam ou

reduzem o imposto sobre o fluxo de importação entre si, também sem aplicação da
referida regra.

514

A partir de 1o de julho de 2010, a Comissão da União Aduaneira da Comunidade Econômica da
Eurásia (República de Belarus, República do Cazaquistão e Federação da Rússia) concedeu
tratamento, por meio de seu SGP a certos produtos importados de países beneficiários em
desenvolvimento ou menos desenvolvidos (Conforme informações constante do sítio
<http://www.mdic.gov.br//sitio/interna/interna.php?area=5&menu=523&refr=407>. Acesso em: 5
mai. 2011.
515
Disponível em:
<http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=407>. Acesso em: 5
mai. 2011 (sobre a União Aduaneira da Comunidade Econômica da Eurásia, sugere-se consultar a
nota anterior).
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O Acordo sobre SGPC foi estabelecido em Belgrado, Iugoslávia, em
abril de 1988, com objetivo de
concessões

comerciais

entre

formar
os

uma instância para o intercâmbio de

países

em

desenvolvimento

e

menos

desenvolvidos.516
No âmbito do SGPC foram negociadas listas de concessões
relacionando as mercadorias com as respectivas margens de preferência.517 Em regra,
tais exceções são estendidas a todos os membros do acordo. No entanto, é previsto
tratamento privilegiado para os países menos desenvolvidos, sem exigência de
reciprocidade em relação aos demais signatários.518
Os signatários do Acordo do SGPC são quarenta e seis países em
desenvolvimento, dos quais cinco não o ratificaram.519 No Brasil, o Acordo foi

516

Os princípios e aspectos do Acordo, divulgados pela UNCTAD são os seguintes:
“O GSTP está reservado para participação exclusiva dos membros do Grupo dos 77 e China, e os
benefícios são creditados para aqueles que são participantes de tal Acordo.
O GSTP deve se basear e ser aplicado no princípio das vantagens mútuas, de modo a beneficiar
equitativamente todos os participantes, levando em conta seus respectivos níveis de desenvolvimento
econômico e necessidades de comércio. O Acordo reconhece as necessidades especiais do LDC e
aponta as medidas preferenciais concretas a seu favor.
Fornecer uma base estável para o comércio preferencial GSTP — as preferências tarifárias estão
vinculadas e fazem parte do Acordo.
O GSTP deve ser negociado caso-a-caso, além de melhorado e ampliado em estágios sucessivos, com
revisões periódicas.
O GSTP deve suprir e reforçar os atuais e futuros grupos econômicos sub-regionais, regionais e interregionais dos países em desenvolvimento, e deve levar em conta suas preocupações e compromissos.”
(Conforme NOTA INFORMATIVA UNCTAD/PRESS/IN/SPA/2004, de 16 de junho de 2004.
Disponível em: <http://www.unctadxi.org/sections/u11/docs/in001_GSTP_pt.pdf>. Acesso em: 5 mai.
2011).
517
“As negociações entre os países compreendem concessões tarifárias, medidas não tarifárias,
acordos setoriais etc. Essas negociações podem ser na base de produto por produto ou compreender
reduções tarifárias amplas, além de medidas de comércio direto.” (RATTI, Bruno. Comércio
Internacional e Câmbio, 2006, p. 421)
518
Cf. RATTI, Bruno. Comércio Internacional e Câmbio, 2006, p. 420-421.
519
Os países que ratificaram o Acordo são: Argélia; Argentina; Bangladesh; Benin; Bolívia; Brasil;
Camarões; Chile; Colômbia; Cuba; República Democrática Popular da Coréia; Equador; Egito; Gana;
Guiné; Guiana; Índia; Indonésia; Irã; Iraque; Líbia; Malásia; México; Marrocos; Moçambique;
Myanmar; Nicarágua; Nigéria; Paquistão; Peru; Filipinas; República da Coréia; Romênia; Cingapura;
Sri Lanka; Sudão; Tailândia; Trindade e Tobago; Tunísia, Tanzânia; Venezuela; Vietnã; Zimbábue.
Os países que ainda não ratificaram são: Angola, Catar, Uruguai, Haiti e Zaire.
(Conforme
informações
constantes
do
sítio
da
Secex
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internalizado pelo Decreto Legislativo nº 98, de 1991, e promulgado pelo Decreto nº
198, de 1991. Em 2006, o Mercosul, como bloco, aderiu ao SGPC.520
No Brasil, o SGPC é administrado pela Secretaria de Comércio
Exterior do MDIC e regulado pelos seguintes atos normativos:
•

Decreto Legislativo n° 5.106, de 15 de junho de 2004 - publicou
lista de concessões de alíquotas de imposto sobre a importação do
Mercosul no âmbito do SGPC;

•

Decreto Legislativo nº 98, de 25 de março de 1991 - aprovou o texto
do SGPC;

•

Decreto nº 194, de 21 de agosto de 1991 - promulgou o SGPC;

•

Circular Decex nº 363, de 1º de outubro de 1991 - divulgou a lista
de concessões de alíquota de imposto sobre a importação
outorgadas pelo Brasil, transposta para a Nomenclatura Brasileira
de Mercadorias - Sistema Harmonizado (NBM/SH);

•

Circular Secex nº 48, de 20 de agosto de 1996 - tornou pública a
lista de alíquotas de imposto sobre a importação outorgadas pelo
Brasil.

5.1.2. Consolidação das alíquotas do imposto sobre a importação
Todos os cento e cinquenta e três países-membros da OMC tiveram de
informar suas alíquotas de imposto sobre a importação e comprometeram-se não só

<http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=532&refr=408>
Acesso em: 5 mai. 2011.
520
Comentamos esse sistema no âmbito do Mercosul no subitem 5.3.4.
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a respeitar essas alíquotas, denominadas “tarifas consolidadas”, como um limite
máximo, mas também a reduzi-las progressivamente. O percentual de redução é
estabelecido em relação a cada país, e os países em desenvolvimento têm redução
menor e lapso temporal maior.521
A lista brasileira em vigor é a “Lista III – Concessões do Brasil na
OMC – Sistema Harmonizado de 2007 (SH-2007).”522 A maior alíquota consolidada
é de 55% e a média consolidada é de 31%. Contudo as alíquotas consolidadas
constituem o teto, de modo que a maior alíquota brasileira aplicada é de 35%,523 e a
alíquota média do imposto sobre a importação aplicada pelo Brasil, em 2005, foi de
10,77%.524
Todo país-membro da OMC deve respeitar as alíquotas do imposto
de importação consolidadas, e as alíquotas aplicadas hão de ser estendidas a todos os
países-membros da organização, segundo a regra da nação mais favorecida.
Alíquotas mais baixas direcionadas, como se verificou nos subitens anteriores,
somente podem ser concedidas em razão de acordos regionais e de cláusulas de
habilitação.
521

Cf. itens 1 e 2 do Protocolo de Marraqueche ao Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio 1994:
“1. A lista anexa a este Protocolo relativa a um Membro tornar-se-á uma lista do GATT 1994 relativa
a este Membro no dia em que o Acordo Constitutivo da OMC entre em vigor para este Membro.
Qualquer lista submetida de acordo com a Decisão Ministerial em favor dos países de menor
desenvolvimento relativo deverá ser considerada como anexa a esse Protocolo.
2. As reduções tarifárias acordadas por cada Membro deverão ser implementadas em cinco reduções
iguais de alíquota, exceto quando especificado de outra maneira na lista do Membro. A primeira de
tais reduções deverá tornar-se efetiva na data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC;
cada redução subseqüente deverá tornar-se efetiva em 1o de janeiro de cada um dos anos seguintes e a
alíquota final deverá tornar-se efetiva o mais tardar quatro anos após a data de entrada em vigor do
Acordo constitutivo da OMC, exceto quando especificado de outra maneira na lista do Membro. [...]”
522
Disponível no sítio do MDIC:
< http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=372 >. Acesso em: 6 mai. 2011.
523
Conforme alíquotas constantes da denominada “Tarifa Externa Comum”, disponível no sítio do
MDIC: < http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=1848>. Acesso em: 6 mai.
2011.
524
Cf. Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri). Disponível em:
<http://www.cebri.org.br/pdf/255_pdf.pdf>. Acesso em: 15 mai. 2010.
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Estão previstas no GATT, no entanto, algumas hipóteses em que
podem ser exigidos, na importação, valores, a título de adicional ao imposto sobre a
importação ou de penalidade, que resultam em oneração superior à alíquota do
imposto sobre a importação negociada na OMC. Essas exceções referem-se aos
direitos antidumping, aos direitos compensatórios e aos direitos relativos às medidas
de salvaguarda.

5.1.2.1. Direitos Antidumping

Para efeito de aplicação de medidas antidumping, conforme o Artigo
VI do GATT, dumping é a introdução de produtos estrangeiros por valor abaixo do
preço normal que cause ou ameace causar prejuízo material a uma “indústria
doméstica” ou ainda que retarde sensivelmente o estabelecimento de uma “indústria”
no país importador.525
Preço normal é o valor efetivamente pago ou a pagar, no curso das
operações mercantis normais, por produto similar destinado ao consumo do país de
exportação ou de origem, devendo ser descontados os valores referentes aos

525

John H. Jackson, William J. Davey e Alan O. Sykes Jr. enfatizam que é escopo das regras
antidumping, de forma similar às leis antitruste, combater a concorrência desleal: “One of the
rationales behind the unfair trade rules we will examine is similar to that behind the antitrust and
unfair competition laws that exist to a greater or lesser degree in every country. Just as it is believed
that certain domestic activities, such a monopolization, price fixing or market sharing are
undesiderable, it is thought that certain international trade practices are undesiderable and should be
regulated. The basic idea behind such rules is sometimes expressed as a desire to create a level playing
field where the producers of the world all have an equal chance to compete.” (Legal Problems of
International Economic Relations: cases, materials and text, 2002, p. 677).
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impostos e ao frete.526 O item 1 do Artigo VI do GATT,527 regulamentado pelo
Artigo II do Acordo para Implementação do Artigo VI do Acordo Geral sobre
Tarifas e Comércio 1994 (denominado Acordo Antidumping), indica os critérios para
determinar esse valor.
O termo “prejuízo” ou “dano” deve ser entendido como dano material
causado a um setor produtivo nacional (indústria doméstica), ameaça de dano ou
atraso real na implantação de um setor produtivo no país importador.528 O Artigo III,
item 1, do Acordo Antidumping estabelece o procedimento para verificar o dano.529

526

Cf. GOYOS JÚNIOR, Durval de Noronha et al. Tratado de Defesa Comercial: antidumping,
compensatórias e salvaguardas. São Paulo: Observador Legal, 2003. p. 17. No mesmo sentido, Flavio
Floreal González: “Por lo tanto, estamos en presencia de dumping cuando una empresa reduce sus
precios de exportación de forma tal que este último sea inferior a su valor normal, o sea inferior al
precio del producto en su mercado doméstico” (Dumping y Subsidios en el Comercio Internacional.
Buenos Aires: Villela Editor, 2001. p. 42).
527
“1. As Partes Contratantes reconhecem que o ‘dumping’ que introduz produtos de um país no
comércio de outro país por valor abaixo do normal, é condenado se causa ou ameaça causar prejuízo
material a uma indústria estabelecida no território de uma Parte Contratante ou retarda, sensivelmente
o estabelecimento de uma indústria nacional. Para os efeitos deste Artigo, considera-se que um
produto exportado de um país para outro se introduz no comércio de um país importador, a preço
abaixo do normal, se o preço desse produto:
a) é inferior ao preço comparável que se pede, nas condições normais de comércio, pelo produto
similar que se destina ao consumo no país exportador; ou
b) na ausência desse preço nacional, é inferior:
I) ao preço comparável mais alto do produto similar destinado à exportação para qualquer terceiro
país, no curso normal de comércio; ou
II) ao custo de produção no país de origem, mais um acréscimo razoável para as despesas de venda e o
lucro.
Em cada caso, levar-se-ão na devida conta as diferenças nas condições de venda, as diferenças de
tributação e outras diferenças que influam na comparabilidade dos preços.”
528
Cf. Nota nº 9 do Acordo sobre a Implementação do Artigo VI do Acordo Geral sobre Tarifas e
Comércio 1994. Disponível em:
<http://www.desenvolvimento.gov.br/arquivo/secex/omc/acordos/portugues/17antidumping.pdf>.
Acesso em: 6 mai. 2011
529
Artigo III:
“Determinação de Dano
1. A determinação de dano para as finalidades previstas no Artigo VI do GATT 1994 deverá basear-se
em provas materiais e incluir exame objetivo: (a) do volume das importações a preços de dumping e
do seu efeito sobre os preços de produtos similares no mercado interno e (b) do conseqüente impacto
de tais importações sobre os produtores nacionais desses produtos.”
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Quanto à ameaça de dano, o item 7 do mesmo Artigo III exige que seja baseada em
fatos, não em alegações, conjecturas ou possibilidades remotas.530
Na versão em português do GATT, bem como do Acordo
Antidumping, é utilizada a expressão “indústria doméstica”,531 tradução dos termos
em inglês “domestic industry”.532 No entanto, “industry”, em inglês, foi utilizada
para denotar ramo de atividade ou setor produtivo.
Dessa forma, a tradução não se revelou adequada, pois “indústria
doméstica” nos acordos mencionados denota qualquer ramo de atividade, industrial,
comercial, da agricultura e da pecuária e se fez necessário o esclarecimento
introduzido pelo legislador brasileiro no sentido de que “Os termos ‘dano’ e
‘indústria

doméstica’

deverão

ser

entendidos

conforme

o

disposto

nos

Acordos Antidumping e nos Acordos de Subsídios e Direitos Compensatórios”,
“abrangendo as empresas produtoras de bens agrícolas, minerais ou industriais.” 533

530

“7. A determinação de ameaça de dano material deverá basear-se em fatos e não meramente em
alegações, conjecturas ou possibilidades remotas. Mudanças circunstanciais capazes de gerar situação
em que o dumping causaria dano devem ser claramente previsíveis e iminentes.
[...]
8. Nos casos em que existe ameaça de dano por motivo de importações a preços de dumping, a
aplicação de medidas anti-dumping deverá ser avaliada e decidida com especial cuidado.”
531
Na versão em espanhol, a tradução de “domestic industry” foi muito mais adequada: “rama de
producción nacional” (Artigo IV do Acordo Antidumping).
532
A definição de “domestic industry” consta do Artigo IV da versão em inglês do Acordo
Antidumping:
“Article 4
Definition of Domestic Industry
4.1 For the purposes of this Agreement, the term ‘domestic industry’ shall be interpreted as referring
to the domestic producers as a whole of the like products or to those of them whose collective output
of the products constitutes a major proportion of the total domestic production of those products[…]”
533
Artigo 2o , parágrafo único, da Lei no 9.019, de 1995, com redação dada pela Medida Provisória nº
2.158-35, de 2001.
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O Artigo IV do Acordo Antidumping estabelece os critérios para identificar
cada setor produtivo, “indústria doméstica”, sujeito a prejuízos em razão de
dumping.534
Os acordos celebrados no âmbito da OMC não consideram ilícita
qualquer atividade de dumping,535 mas tão-somente aquela da qual decorram
prejuízos (ou ameaça) para um setor produtivo do país importador ou que dificulte
sua instalação, é o denominado “dumping condenado” ou “dumping condenável”.536
Portanto, caracteriza requisito para a aplicação dos direitos antidumping o nexo
causal entre a atividade de dumping e esse prejuízo, ameaça ou dificuldade.537 Nesse
sentido, o item 5 do Artigo III do Acordo Antidumping.538

534

Artigo IV:
“Definição de Indústria Doméstica
1. Para os propósitos deste Acordo o termo ‘indústria doméstica’ deve ser interpretado como a
totalidade dos produtores nacionais do produto similar ou como aqueles dentre eles cuja produção
conjunta do mencionado produto constitua a maior parte da produção nacional total do produto a
menos que:
[...]”
535
“La doctrina ha señalado que existen distintos tipos de dumping, a saber:
a) persistente: es la discriminación de precios que efectúan las empresas a largo plazo para
alcanzar o mantener un producción plena en economías de escala;
b) esporádico: es la discriminación de precios que se da cuando una empresa pretende colocar
excedentes de su producción con precios ventajosos y al solo efecto de eliminar stock ocioso;
c) predatorio: se da cuando una empresa quiere penetrar en un mercado extranjero eliminando a
su competencia. Para ello, vende sus productos a un precio más bajo que en su mercado de
origen aunque dichas ventas sean a pérdida. Luego, una vez eliminada a competencia, los
precios vuelven a ser incrementados y se goza de una posición monopólica. Para el desarrollo
de esta conducta, la empresa debería verse favorecida por una situación de monopolio en su
mercado doméstico.” (Flavio Floreal Gonzáles, Dumping y Subsidios en Comercio
Internacional, p. 43)
536
Tendo em vista que no Artigo VI do GATT é utilizado expressamente o termo “condenado”,
utilizaremos a expressão “dumping condenado” para nos referirmos às situações de importação de
mercadorias estrangeiras por preço abaixo do normal e com dano a setor produtivo nacional.
Cf. GATT, Artigo VI:
“1. As Partes Contratantes reconhecem que o ‘dumping’ que introduz produtos de um país no
comércio de outro país por valor abaixo do normal, é condenado se causa ou ameaça causar prejuízo
material a uma indústria estabelecida no território de uma Parte Contratante ou retarda, sensivelmente
o estabelecimento de uma indústria nacional.” (grifo nosso).
537
“Ahora, bien, la demostración de que existe dumping no es una condición suficiente para habilitar
la imposición de derechos antidumping. Recordemos que el dumping no está prohibido per se. Para
imponer aranceles antidumping es necesario, además, que se demuestre la existencia de daño a una
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Necessário sublinhar que os critérios para definir o “dumping
condenado”

são objetivos, não se exigindo comprovação de culpa ou dolo do

exportador ou do importador.539
Os procedimentos de investigação de existência de “dumping
condenado” são realizados por autoridades do país importador,540 conforme
estabelecido no Acordo Antidumping, especialmente no Artigo V.
Mediante petição do setor da produção nacional que se julga
prejudicado, o procedimento de investigação é iniciado.541 Faz-se mister que a

industria específica del país importador.” […] “Debe existir un vínculo causal entre las importaciones
objeto de dumping y el daño a la industria local. Sin ese vínculo no se pueden imponer medidas de
protección ya que el daño sería ocasionado por factores distintos de las importaciones con dumping.”
(GONZÁLEZ, Flavio Floreal. Dumping y Subsidios en el Comercio Internacional, 2001, p. 58 e 69)
538
“Artigo III
Determinação de Dano
[...]
5. É necessário demonstrar que as importações a preços de dumping, por meio dos efeitos produzidos
por essa prática, conforme estabelecido nos parágrafos 2 e 4, estão provocando dano no sentido em
que este último termo é adotado neste Acordo. A demonstração de nexo causal entre as importações a
preços de dumping e o dano à indústria nacional deverá basear-se no exame de todos os elementos de
prova relevantes à disposição das autoridades. [...]
[...]”
539
“De la lectura del AAD se puede concluir que la finalidad de dicho acuerdo es sancionar con
imposición de aranceles al dumping predatorio, ya que el origen de este tipo de normativas ha sido
neutralizar las conductas empresarias anticompetitivas. Ahora bien, como señalamos en el punto
anterior, de la definición de dumping y del resto de las normas del AAD, no surge la necesidad de
demostrar una intención predatoria, con lo que se puede sancionar el dumping persistente que es
benéfico para el comercio y la producción de bines. Tampoco se investiga si el exportador cuenta con
un mercado doméstico en que el que goce de una posición monopólica.” (GONZÁLEZ, Flavio
Floreal. Dumping y Subsidios en el Comercio Internacional, 2001, p. 44)
540
No Brasil, a investigação é conduzida pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC), mas a decisão sobre a aplicação de direitos é da
Câmara de Comércio Exterior (Camex).
541
Artigo V:
“Início e Condução das Investigações
1. Com exceção do disposto no parágrafo 6, uma investigação para determinar a existência, o grau e o
efeito de qualquer dumping alegado será iniciada por meio de petição formulada por escrito pela
indústria doméstica ou em seu nome.
[...]”.
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petição tenha apoio de, pelo menos, cinquenta por cento do setor produtivo em
pauta.542
Antes de concluído o procedimento de investigação, diante das
evidências de dumping e de danos ao setor produtivo nacional, podem ser aplicadas
medidas provisórias.543 Essas medidas devem ser, preferencialmente, exigência de
garantias ou imposição de direitos antidumping provisórios.544
O procedimento de investigação pode ser encerrado ou suspenso
mediante compromisso sobre preços, oferecido pelos exportadores sob investigação e
julgado satisfatório, para cessar o dumping, pelas autoridades competentes do país
542

Artigo V:
“[...]
4. Não se deverá iniciar investigação nos termos do parágrafo 1 a menos que as autoridades tenham
confirmado com base em exame do grau de apoio ou de rejeição à petição, expresso pelos produtores
domésticos do similar, que a petição foi efetivamente feita pela indústria doméstica ou em seu nome.
Considerar-se-á como ‘feita pela indústria doméstica ou em seu nome’ a petição que for apoiada por
aqueles produtores cujo produção agregada constitua 50 por cento da produção total do similar,
produzida por aquela porção da indústria doméstica que tenha expressado seu apelo ou sua rejeição à
petição, No sentido oposto, nenhuma investigação será iniciada quando os produtores nacionais, que
expressamente apóiam a petição, reúnam menos de 25 por cento da produção total do similar realizada
pela indústria nacional.
[...]”
543
Artigo VII:
“Medidas Provisórias
1. Medidas provisórias só poderão ser aplicadas se:
[...]
(b) uma determinação preliminar afirmativa de dumping e respectivo dano à indústria nacional tiver
sido alcançada; e
(c) as autoridades competentes julgarem que tais medidas são necessárias para impedir que ocorra
dano durante as investigações.
[...]
3. Não serão aplicadas medidas provisórias antes de decorridos 60 dias da data de início das
investigações.”.
544
Artigo VII:
“Medidas Provisórias
[...]
2. As medidas provisórias poderão assumir a forma de direitos provisórios ou preferivelmente a de
garantia – por melo de depósito em dinheiro ou certificado – igual ao montante do direito antidumping provisoriamente estimado, desde que não seja superior à margem de dumping
provisoriamente calculada. Considera-se medida provisória adequada a suspensão de valoração
aduaneira, desde que os direitos normais e o montante de direitos anti-dumping sejam indicados e que
a suspensão de valoração aduaneira esteja sujeita às mesmas condições das demais medidas
provisórias.
[...]”
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importador.545 Na verdade, o compromisso terá um prazo determinado, caso seja
infringido, podem ser exigidos imediatamente direitos antidumping, caso seja
cumprido, esgotado o termo, resta extinto.546
Se, no final das investigações, as autoridades do país importador
concluírem pela existência de “dumping condenado”, podem ser aplicados direitos
antidumping, em regra, por lapso temporal futuro.547 Os direitos podem atingir o

545

“O compromisso de preços é solicitado pela parte exportadora e negociado com o Decom. São as
autoridades governamentais que definem se o compromisso apresentado atende aos interesses
nacionais. Uma grande negociação é, portanto, realizada entre exportador, governo e produtor
nacional.” (GUEDES, Josefina Maria M. M.; PINHEIRO, Silvia M. Antidumping, Subsídios e
Medidas Compensatórias. São Paulo: Aduaneiras, 2002. p. 95)
546
Artigo VIII:
“Compromissos sobre Preços
1. Poderão suspender-se ou dar-se por encerrados os procedimentos sem imposição de medidas
provisórias ou direitos anti-dumping se qualquer exportador comunica sua disposição de assumir
voluntariamente compromisso satisfatório no sentido de rever seus preços ou de cessar as exportações
a preços de dumping destinadas à região em apreço, de forma a que as autoridades fiquem
convencidas de que o efeito danoso do dumping será eliminado. Os aumentos de preço que se
realizem sob tais compromissos não deverão ser mais altos do que o necessário para eliminar a
margem de dumping. Seria desejável que o aumento de preço fosse menor do que a margem de
dumping, caso esse aumento seja suficiente para cessar o dano causado à indústria doméstica.
[...]
6. [...] No caso de violação de compromisso, as autoridades do Membro importador poderão, por força
do presente Acordo e em conformidade com o disposto nele, tomar prontas providências que poderão
consistir na imediata aplicação de medidas provisórias apoiadas na melhor informação disponível.
[...]”
547

A aplicação de direitos antidumping somente deve perdurar enquanto houver necessidade de
contrabalançar a prática de dumping causadora de dano. O prazo máximo para imposição é de cinco
anos, podendo ser estendido esse prazo mediante processo de revisão (Conforme Artigo XI do Acordo
Antidumping).
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período das medidas provisórias.548 Além disso, eles podem ser retroativos nos casos
previstos no item 6 do Artigo X do Acordo Antidumping.549
Cumpre mencionar ainda que os direitos antidumping devem ser
impostos em valores adequados para cada um dos fornecedores do produto
condenados. A indicação por país somente é admissível quando forem muitos os
exportadores, de modo que seja impraticável designá-los um a um.550

548

“Artigo X
Retroatividade
[...]
2. Poderão ser percebidos direitos anti-dumping retroativos pelo período durante o qual medidas
provisórias, caso tenham existido, tenham sido aplicadas sempre que uma determinação final de dano
(mas não de ameaça de dano ou de retardamento sensível no estabelecimento de uma indústria) seja
feita ou sempre que se conclua pela determinação final de ameaça de dano em que as importações a
preço de dumping na ausência de medidas provisórias teriam por efeito determinar a existência de
dano.
[...]”
549
“Artigo X
[...]
6 Poder-se-á cobrar retroativamente direito anti-dumping definitivo sobre produtos que tenham
entrado para consumo ate 90 dias antes da data de aplicação das medidas provisórias, sempre que as
autoridades determinem o seguinte acerca do produto importado a preços de dumping:
(a) há antecedentes de dumping causador de dano ou o importador estava consciente ou deveria ter
estado consciente de que o exportador pratica dumping e de que tal dumping causaria dano; e
(b) o dano é causado por volumosas importações a preços de dumping em período de tempo
relativamente curto, o que, à luz da velocidade e do volume das importações a preços de dumping e
também de outras circunstâncias (como o rápido crescimento dos estoques do produto importado)
levará provavelmente a prejudicar seriamente o efeito corretivo dos direitos anti-dumping definitivos
aplicáveis no futuro, desde que aos importadores envolvidos tenha sido dada a oportunidade de se
manifestar sobre a medida.
[...]
8. Não se poderão perceber retroativamente direitos ao abrigo do parágrafo 6 sobre produtos que
tenham entrado para consumo antes da data de início da investigação.”
550
“Artigo II.
[...]
2. Quando direito anti-dumping é imposto sobre um produto, será o mesmo cobrado nos valores
adequados a cada caso, sem discriminação, sobre todas as importações do produto julgadas serem
praticadas a preço de dumping e danosas à indústria nacional, qualquer que seja sua procedência, com
exceção daquelas origens com as quais foram acordados compromissos de preços sob a égide deste
Acordo. As autoridades indicarão o nome do fornecedor ou fornecedores do referido produto. Se, no
entanto, se tratar de diversos fornecedores do mesmo país e se for impraticável designá-los a todos
pelo nome, as autoridades poderão limitar-se a indicar o nome do país fornecedor respectivo. Se se
trata de diversos fornecedores de mais de um país de origem, as autoridades poderão,
alternativamente, indicar o nome de todos os fornecedores envolvidos ou, se tal for impraticável,
indicar todos os países fornecedores envolvidos.”
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Outrossim, sempre que haja conflito entre dois países sobre a
existência de “dumping condenável” e sobre a aplicação de direitos antidumping, a
lide pode ser levada para os órgãos de resolução de controvérsias da OMC.551

a) Direitos Antidumping no Brasil
Até o momento, este subitem foi dedicado aos direitos antidumping no
Direito Internacional, nos acordos celebrados sob a égide da OMC. A partir de agora,
examinamos essas regras no Brasil, especialmente a forma de integração ao nosso
sistema jurídico.
O GATT e o Acordo Antidumping, juntamente com o Acordo
Constitutivo da OMC e seus demais Anexos, foram internalizados por meio do
Decreto Legislativo nº 30, de 1994, e promulgados pelo Decreto nº 1.355, de 1994.
A Lei no 9.019, de 1995, dispõe sobre a aplicação das medidas
previstas no Acordo Antidumping e no Acordo de Subsídios e Direitos
Compensatórios, e o Decreto nº 1.602, de 1995, regulamenta o Acordo Antidumping.
A título ilustrativo, consignamos que, conforme informações
disponibilizadas pela Secretaria de Comércio Exterior, dos setenta e nove casos
brasileiros de aplicação de medidas de defesa comercial ou celebração de acordos

551

Conforme procedimento previsto no Anexo II do Acordo Constitutivo da OMC (Entendimento
Relativo às Normas e Procedimentos sobre Solução de Controvérsias).
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restritivos em vigor em março de 2011, setenta e cinco deles se referem a direitos
antidumping, um a direito compensatório e um a medida de salvaguarda. 552

b) Natureza jurídica dos direitos Antidumping
Há

grande

embate

doutrinário

nesta

seara.

As

correntes,

resumidamente, entendem que a natureza dos direitos antidumping é uma dentre as
seguintes:
i) tributo;
ii) natureza jurídica própria (sui generis);
iii) modalidade não tributária de intervenção no domínio econômico; e
iv) penalidade.

i) Direitos Antidumping como tributo
Segundo Welber Barral, a caracterização dos direitos antidumping
como tributos, no Brasil, não se iniciou com a doutrina, mas com a Resolução CPA
nº 1.227, de 1987, que os qualificou como adicional ao imposto sobre a

552

Conforme informações constantes do sítio do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio: < http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=234>.
Acesso em: 04 jul. 2011..
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importação.553 Cumpre desde logo colacionar, no entanto, que a Lei nº 9.019, de
1995, expressamente indicou mudança nesse entendimento.554
A principal dificuldade, segundo Barral, em caracterizar direitos
antidumping como tributos é que a cobrança não seria uma atividade administrativa
plenamente vinculada, pois as autoridades da Câmara de

Comércio Exterior

(Camex) podem decidir, diante do “dumping condenado”, aplicar os direitos ou
homologar compromisso sobre preços.555 Os direitos antidumping, ademais, não são
submetidos aos limites constitucionais aplicados aos tributos, especialmente no que
concerne a observância da capacidade contributiva e regulamentação por lei
complementar.556

Além

disso,

consigna

o

autor,

podem

ser

aplicados

retroativamente.
Barral menciona ainda a finalidade da cobrança que nos tributos seria
a manutenção do aparato do Estado, ao passo que nos direitos antidumping seria
equilibrar o poder de mercado da indústria nacional.557 Contudo, não nos parece que
esse aspecto seja relevante, primeiro porque a finalidade das receitas não é
necessariamente importante para definição da natureza jurídica dos tributos;558

553

Dumping e Comércio Internacional: a regulamentação antidumping após a Rodada do Uruguai.
Rio de Janeiro: Forense, 2000. p. 58.
554
“Art. 1º [...]
Parágrafo único. Os direitos antidumping e os direitos compensatórios serão cobrados
independentemente de quaisquer obrigações de natureza tributária relativas à importação dos produtos
afetados.”
555
O procedimento de investigação é conduzido pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que emite parecer conclusivo. A aplicação de
medidas ou a homologação de acordo sobre preços é da competência da Câmara de Comércio Exterior
(conforme artigo 2o do Decreto nº 1.602, de 1995).
556
BARRAL, Welber. Dumping e Medidas Antidumping: sua polêmica natureza jurídica. In:
TÔRRES, Heleno Taveira (Coord.). Direito Tributário Internacional. São Paulo: Quartier Latin,
2003. p. 218-221.
557
Dumping e Medidas Antidumping: sua polêmica natureza jurídica. In: TÔRRES, Heleno Taveira
(Coord.). Direito Tributário Internacional, 2003, p. 220.
558
Nesse sentido, o artigo 4o do Código Tributário Nacional.
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segundo porque os tributos podem ter um fim específico de intervenção na economia,
inclusive relacionado à concorrência em determinados setores produtivos.559
Outrossim, assevera Barral que os direitos antidumping se
aproximariam muito do imposto sobre a importação, mas não poderiam ter essa
natureza jurídica em função da proibição de bis in idem.560
Marcelo Jatobá Lobo afirma que o instituto em pauta não tem a
natureza jurídica de imposto sobre a importação, porque, além de “importar
mercadorias estrangeiras” (hipótese de incidência do imposto), os direitos
antidumping têm por antecedente o “dumping condenável”.561
José Roberto Pernomiam Rodrigues562 cogita a possibilidade de os
direitos antidumping serem definidos como taxa em função do exercício de poder de
polícia. Entretanto, no caso, não há o caráter vinculado (retributivo) em relação ao
contribuinte, ao contrário, a hipótese de incidência não é uma prestação do Estado,
mas um ato (ilícito) do particular. Além disso, a base de cálculo não tem nenhuma
relação com a atividade estatal.

559

Nesse sentido as disposições do artigo 146-A da CF, introduzidas pela Emenda Constitucional nº
42, de 2003:
“Art. 146-A. Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo de
prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência de a União, por lei, estabelecer
normas de igual objetivo.”
560
Dumping e Medidas Antidumping: sua polêmica natureza jurídica. In: TÔRRES, Heleno Taveira
(Coord.). Direito Tributário Internacional, 2003, p. 220.
561
A Natureza Jurídica dos Direitos Antidumping. In: TÔRRES, Heleno Taveira (Coord.). Direito
Tributário Internacional. São Paulo: Quartier Latin, 2003. p. 477-478.
562
“Nesse sentido, admitindo-se que o dumping não seja um ilícito, mas haja necessidade de coibi-lo,
e que a atividade administrativa com esse objetivo seja vinculada, poder-se-ia considerar o valor
cobrado a título de direitos antidumping como uma taxa decorrente do exercício do poder de polícia,
consistente na fiscalização pela Administração das atividades dos administrados.” (O Dumping como
Forma de Expressão do Abuso do Poder Econômico: caracterização e conseqüências, p. 204, apud
LÔBO, Marcelo Jatobá. A Natureza Jurídica dos Direitos Antidumping. In: TÔRRES, Heleno Taveira
(Coord.). Direito Tributário Internacional, 2003, p. 482).
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Segundo Agostinho Tavolaro, os direitos antidumping seriam
contribuições de intervenção no domínio econômico. Barral ressalta, como principais
problemas dessa linha, o regime jurídico próprio dos tributos ao qual os direitos
antidumping não se subordinam: imunidades, não discriminação regional, proibição
de cobrança retroativa, necessidade de lei complementar.563

ii) Direitos Antidumping com natureza jurídica própria (sui generis)
Guillermo Cabanellas defende, na Argentina, que os direitos
antidumping têm natureza própria, sui generis.564 Welber Barral afirma que essa
posição exigiria a observação de dois critérios: originalidade do instituto e
impossibilidade de inserção nas categorias já existentes.565
Adiantamos nossas ponderações sobre as limitações do Estado
brasileiro, especialmente em face da regra constitucional que impõe respeito à
propriedade privada, para criar novas formas de apoderar-se dos bens dos cidadãos.
Se houvesse total liberdade, de nada adiantariam o sistema constitucional tributário e
a rígida discriminação de competências tributárias, pois qualquer um dos entes da
Federação, diante da falta de competência para instituir tributo, poderia criar um
instituto não tributário, sui generis, e, assim, resolver seu problema orçamentário, à
custa dos bens de particulares.

563

Dumping e Medidas Antidumping: sua polêmica natureza jurídica. In: TÔRRES, Heleno Taveira
(Coord.). Direito Tributário Internacional, 2003, p. 220.
564
El Dumping: legislación argentina y derecho comparado. Buenos Aires: Heliasta, 1981, p. 83.
565
Dumping e Medidas Antidumping: sua polêmica natureza jurídica. In: TÔRRES, Heleno Taveira
(Coord.). Direito Tributário Internacional, 2003, p. 220.
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iii) Direitos antidumping como modalidade não tributária de intervenção no
domínio econômico
Essa corrente tem como importante representante Tércio Sampaio
Ferraz Jr. Welber Barral566 também segue nessa esteira de pensamento,
argumentando que o fulcro constitucional é o artigo 174, mais especificamente a
possibilidade de o Estado exercer a função de incentivo econômico. No entanto, o
principal questionamento continua sendo a autorização constitucional para o Estado
apropriar-se de patrimônio particular.

iv) Direitos Antidumping como penalidade
Dentre as críticas que essa vertente recebe, vale mencionar a de que a
prática de dumping não é caracterizada como um ilícito e também a de que a
obrigação relativa ao dumping não é imposta ao exportador, mas ao importador.

c) Da possibilidade de o Estado se apropriar do patrimônio particular
O artigo 5o, caput e inciso XXII, da Constituição garante a
inviolabilidade do direito de propriedade e esta disposição, juntamente com os

566

“[...] pode-se asseverar que os direitos antidumping constituem imposição paratarifária de
intervenção no domínio econômico, fundada na função de incentivo do Estado.” (Dumping e
Medidas Antidumping: sua polêmica natureza jurídica. In: TÔRRES, Heleno Taveira (Coord.). Direito
Tributário Internacional, 2003, p. 225, grifo nosso)
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demais direitos e garantias individuais, nos termos do artigo 60, §4o, IV, da CF,567
constitui regra pétrea, ou seja, não pode ser ameaçada ou reduzida nem mesmo por
emenda constitucional.
Em face da garantia constitucional expressa, o Estado somente tem
legitimidade para se apropriar compulsoriamente do patrimônio dos cidadãos nas
hipóteses expressa e originalmente autorizadas pela Carta Magna.
São situações em que o constituinte autorizou essa apropriação
compulsória do patrimônio privado:


desapropriação, em regra, mediante indenização (artigos 5o,
XXIV, 182, 184, 185 e 216, §1o);



uso de propriedade particular em caso de iminente perigo público,
mediante indenização (artigo 5o, XXV);



penas de perda de bens e de multa (artigos 5o, XLVI, e 243, §3o);



impostos,

taxas,

contribuições

de

melhoria,

empréstimos

compulsórios, contribuições (artigos 145 a 156, 177, §4o, 195, 212,
§5o, 239, 240 da CF e artigos 74, 75, 84 e 90 do ADCT).

Cabe mencionar que o artigo 174 do texto constitucional, indicado
como supedâneo pela corrente que defende serem os direitos antidumping
modalidade de intervenção no domínio econômico, não autoriza o Estado a se
apropriar do patrimônio de particulares. Os meios adequados para intervenção
567

“§ 4º – Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:
[...]
IV – os direitos e garantias individuais.”
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mediante exigência patrimonial são as contribuições de intervenção no domínio
econômico, modalidade de tributo, previstas nos artigos 149 e 177, §4o, ou, se houver
ilícito, penalidade.
O Estado pode ainda receber prestação pecuniária dos particulares por
prestação de serviços públicos não essenciais remunerados mediante preço público.
Contudo, neste caso, o uso do serviço e, logo, o pagamento não são compulsórios.568
Afora as situações previstas pelo constituinte, o Estado não tem
legitimidade para invadir a seara patrimonial particular, ainda que apoiado em lei ou
em acordo ou convenção internacional. Ressalte-se que dentre as funções mais
importantes da Constituição Federal estão: organização do Estado e garantia dos
direitos individuais, inclusive o direito de propriedade e em face do próprio Estado.
Ademais, consoante mencionamos, se o Estado ao seu alvedrio
pudesse exigir contribuição econômica ou patrimônio dos administrados sem
autorização constitucional, o sistema constitucional tributário e a rígida
discriminação constitucional de competências não passariam de letra morta. Os
institutos “sui generis” estariam disponíveis para serem usados como os grandes
“curingas”.
Necessário, portanto, ressaltar que essa limitação de o Estado exigir
pagamento ou bem dos particulares visa a garantir simultaneamente o direito à
propriedade privada e o princípio constitucional da segurança jurídica.

568

De acordo com ilações constantes do item 3.1, deveriam ser serviços não essenciais, em relação
aos quais o cidadão dispusesse da possibilidade de utilizá-los ou não e, consequentemente, de pagar
por eles ou não.
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Diante desse contexto, fica mais clara a finalidade de todo o trabalho
doutrinário no sentido de caracterizar os direitos antidumping como um instituto
previsto na Constituição brasileira. Pois, caso isso não seja possível, a conclusão
inevitável seria que os direitos antidumping, ainda que constantes de acordos
internacionais devidamente internalizados e promulgados, estariam eivados de
inconstitucionalidade por ferirem a garantia individual de propriedade e o princípio
constitucional da segurança jurídica.

d) Natureza jurídica dos direitos Antidumping – nossas ponderações
Investigar-se-á a natureza do direitos antidumping com base nas suas
regras de incidência.
Existe “dumping condenado” no caso de introdução no Brasil
(importação) de bens estrangeiros com preço abaixo do normal, da qual decorram
prejuízos (ou ameaça) para um setor produtivo do país importador, ou dificuldade
para sua instalação.569 Como consequente dessa conduta, pode ser exigido um valor
em dinheiro, a título de direitos antidumping, ou realizado um compromisso sobre
preços, com o intuito de impedir a atitude de dumping no futuro.

569

Cf. Artigo VI do GATT:
“Direitos Antidumping e Compensação
1. As Partes Contratantes reconhecem que o ‘dumping’ que introduz produtos de um país no comércio
de outro país por valor abaixo do normal, é condenado se causa ou ameaça causar prejuízo material a
uma indústria estabelecida no território de uma Parte Contratante ou retarda, sensivelmente o
estabelecimento de uma indústria nacional. [...]”
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A primeira questão a ser enfrentada é verificar se estamos diante de
uma norma primária prescritiva ou penal, ou seja, se a conduta prevista na hipótese
da norma de incidência é lícita ou ilícita.
Parte da doutrina brasileira afirma que, por não existir uma regra
expressa proibindo, a prática de dumping não é ilícita.570 Contudo essa inferência não
se sustenta. Seria como, analogicamente, concluir que, por não haver um a lei
proibindo expressamente matar pessoas, mas apenas outra determinando pena de
reclusão para o homicídio, matar não é um ilícito, e sim parte de uma norma primária
prescritiva cujo objetivo é impor restrição de liberdade.
Muitas vezes, conforme consignamos no item 1.7, o legislador, por
economia, opção ou por mais uma dentre tantas impropriedades técnicas, não proíbe
expressamente uma conduta, porém, com base em uma norma primária prescritiva
suposta, cria uma norma primária penal que é válida e aplicável.571
Nada veda, ademais, que as normas penais, além da conduta,
indiquem na hipótese nexo causal entre esta conduta e dano ou ameaça de dano ao
prejudicado. Ao contrário, sobejam normas penais com essa estrutura; por exemplo,
o artigo 153 do Código Penal.572

570

Nesse sentido, Welber Barral: “A dificuldade em se aceitar tal categorização deriva do simples
fato de que o dumping não é proibido de per se. Ou seja, a legislação antidumping não proíbe a
prática; simplesmente, permite a imposição de medidas quando tal prática afetar a indústria nacional.
Ou, na definição do Artigo VI do Gatt, o dumping somente será condenável se afetar a indústria
doméstica.” (Dumping e Medidas Antidumping: sua polêmica natureza jurídica. In: TÔRRES, Heleno
Taveira (Coord.). Direito Tributário Internacional, 2003, p. 214)
571
Diante da norma que prevê reclusão para o homicídio, infere-se que existe uma norma primária
prescritiva que proíbe matar pessoas. O contrário seria imaginar que a norma que apena o homicídio é
norma prescritiva e que o Estado estaria prescrevendo ou, no mínimo, aceitando a conduta de matar
com o intuito de restringir a liberdade dos cidadãos.
572
“Divulgação de segredo
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Assim, na norma relativa ao dumping, o objetivo não é prescrever a
conduta com o intuito de cobrar os direitos, mas de penalizar aqueles que praticarem
ato não visado pelo sistema jurídico. Isso fica mais patente em face das indicações
constantes da lei:


segundo o texto legal, o dumping é condenado quando traz
prejuízos a setor produtivo nacional; inegável que conduta
condenada não pode ser conduta prescrita e, portanto, não integra
hipótese de norma primária prescritiva;



o dumping, para estar sujeito aos direitos, há de causar prejuízos;
também não é objetivo do Estado aqui prescrever condutas que
impliquem prejuízos a terceiros;



os direitos antidumping somente são aplicados a fatos ocorridos
anteriormente quando se puder presumir conhecimento pelo
importador da atitude de dumping, o propósito é não aplicar pena
sem um aspecto de consciência, culpabilidade.573

Art. 153 – Divulgar alguém, sem justa causa, conteúdo de documento particular ou de
correspondência confidencial, de que é destinatário ou detentor, e cuja divulgação possa produzir
dano a outrem:
Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.” (grifo nosso)
573
Cf. Acordo Antidumping Artigo X
“[...]
6. Poder-se-á cobrar retroativamente direito anti-dumping definitivo sobre produtos que tenham
entrado para consumo até 90 dias antes da data de aplicação das medidas provisórias, sempre que as
autoridades determinem o seguinte acerca do produto importado a preços de dumping:
(a) há antecedentes de dumping causador de dano ou o importador estava consciente ou deveria ter
estado consciente de que o exportador pratica dumping e de que tal dumping causaria dano; e
(b) o dano é causado por volumosas importações a preços de dumping em período de tempo
relativamente curto, o que, à luz da velocidade e do volume das importações a preços de dumping e
também de outras circunstâncias (como o rápido crescimento dos estoques do produto importado)
lavará provavelmente a prejudicar seriamente o efeito corretivo dos direitos anti-dumping definitivos
aplicáveis no futuro, desde que aos importadores envolvidos tenha sido dada a oportunidade de se
manifestar sobre a medida.
[...]”.
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Dessa forma, concluímos que a norma de incidência dos direitos
antidumping abriga no seu antecedente a descrição de uma conduta ilícita.
Outra crítica feita pela doutrina é que os direitos antidumping não têm
aplicação compulsória, pois as autoridades da Camex, diante do “dumping
condenado”, tanto podem aplicar direitos quanto aceitar compromisso sobre
preços.574 Ademais, a legitimidade para iniciar o processo investigatório pertence
exclusivamente ao setor produtivo prejudicado.
O que essa corrente não observou é que a aplicação de direitos
antidumping exige dois procedimentos distintos: o de verificação e declaração da
existência de “dumping condenado” e o de aplicação dos direitos a cada caso
concreto; cada um deles tem rito próprio e autoridade competente.
A investigação, segundo a legislação, é iniciada pela parte interessada,
que é o setor produtivo lesado ou ameaçado. Isso não descaracteriza o instituto como
penalidade. Aliás, existem vários crimes, inclusive dos mais graves, com pena de
reclusão, cuja iniciativa é exclusiva da vítima, mediante queixa.575 O que, de nenhum
modo, ameaça ou altera a natureza jurídica da penalidade.576
Iniciada a investigação, a autoridade competente, Secretaria de
Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
574

“Com efeito, a aplicação dos direitos antidumping e compensatórios é discricionária [...]: ora, se o
dumping ou subsídio forem considerados atos ilícitos, o Estado terá a obrigação – e não apenas a
faculdade – de aplicar as penalidades correspondentes.” (FERRAZ Júnior, Tércio Sampaio et al.
Direitos Anti-Dumping e Compensatórios: sua natureza jurídica e conseqüências de tal caracterização,
Revista de Direito Mercantil Industrial, Econômico e Financeiro, n. 96, p. 94, out. 1994)
575
Por exemplo, o crime de estupro que, conforme artigo 213 c/c o artigo 225 do Código Penal, em
regra somente pode ser processado mediante queixa da ofendida.
576
Jamais qualquer aplicador ou estudioso do Direito Penal cogitou a possibilidade de a norma que
trata do estupro não caracterizar uma norma primária penal em razão da disponibilidade da ação pela
ofendida.
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Exterior,577 deve tomar as medidas necessárias para verificação de “dumping
condenado”. Em caso afirmativo, a legislação autoriza578 a Câmara de Comércio
Exterior (Camex), com base em parecer da Secex, a tomar uma dentre duas condutas:
a) determinar aplicação dos direitos antidumping; ou b) aceitar compromisso sobre
preços que resolva o dumping para o futuro, com possibilidade de determinação
imediata de aplicação dos direitos em caso de descumprimento do acordo.
Mais uma vez, a analogia com o Direito Penal revela-se esclarecedora.
Na aplicação do Direito Penal, também pode ser convertida pena privativa de
liberdade em pena restritiva de direitos.579 Além disso, no processo penal, é prevista
a suspensão condicional da pena.580

577

O artigo 14, VII, c/c o artigo 17 do Decreto nº 5.532, de 2005, determinam que a competência para
realizar as investigações é da Secex.
578
Artigo 2o do Decreto nº 1602, de 1995.
579
Conforme artigos 43 e 54 do Código Penal:
“Art. 43. As penas restritivas de direitos são:
I – prestação pecuniária;
II – perda de bens e valores;
III – (VETADO)
IV – prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas;
V – interdição temporária de direitos;
[...]
Art. 54 – As penas restritivas de direitos são aplicáveis, independentemente de cominação na parte
especial, em substituição à pena privativa de liberdade, fixada em quantidade inferior a 1 (um) ano, ou
nos crimes culposos.”
VI – limitação de fim de semana.”
580
Conforme Código Penal:
“Art. 77 – A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser
suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:
I – o condenado não seja reincidente em crime doloso;
II – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os
motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício;
III – Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.
§ 1º – A condenação anterior a pena de multa não impede a concessão do benefício.
§ 2o A execução da pena privativa de liberdade, não superior a quatro anos, poderá ser suspensa, por
quatro a seis anos, desde que o condenado seja maior de setenta anos de idade, ou razões de saúde
justifiquem a suspensão.
Art. 78 – Durante o prazo da suspensão, o condenado ficará sujeito à observação e ao cumprimento
das condições estabelecidas pelo juiz.”
Marcelo Jatobá Lôbo também se vale da analogia com o Direito Penal para alcançar conclusões
semelhantes às nossas: “A demonstração ad rem do que ora se afirma pode ser colhida numa
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Por sua vez, havendo decisão de aplicar os direitos, provisórios ou
definitivos,

é cientificada a autoridade aplicadora, que não é a Camex, mas a

Secretaria da Receita Federal do Brasil.581 Esta é absolutamente vinculada, ou seja, a
autoridade fiscal não tem nenhuma discricionariedade para decidir em que casos
aplicar ou não direitos antidumping. Portanto, a aplicação dos direitos antidumping é
procedimento administrativo vinculado.
Afirma-se também que os direitos antidumping não poderiam ser
caracterizados como tributo ou multa em função de seu caráter retroativo.
Iniciado um processo de investigação de “dumping condenado”, a
autoridade competente pode determinar aplicação de medidas provisórias (direitos
provisórios ou garantia) se forem observadas as seguintes circunstâncias:582

comparação com o direito penal. É nesta seara que surge a figura do perdão judicial, autorizando o
juiz a deixar de aplicar, no que concerne a determinados crimes, a sanção abstratamente prevista. O
recurso a esse instituto jurídico ‘pressupõe sempre a verificação do fato criminoso em todos os seus
elementos essenciais. Perdoa-se a um culpado, não a um inocente’.” (A Natureza Jurídica dos Direitos
Antidumping. In: TÔRRES, Heleno Taveira (Coord.). Direito Tributário Internacional, 2003, p. 491).
581
Cf. artigos 22 e 59, § 2o, do Decreto 1.602, de 1995.
582
Cf. Artigo VII do Acordo Antidumping:
“Medidas Provisórias
1. Medidas provisórias só poderão ser aplicadas se:
(a) uma investigação tiver sido iniciada de acordo com o disposto no artigo 5, um aviso tiver sido
publicado nesse sentido e às partes interessadas tiver sido oferecida oportunidade adequada de
apresentar suas informações e fazer comentários;
(b) uma determinação preliminar afirmativa de dumping e respectivo dano à indústria nacional tiver
sido alcançada; e
(c) as autoridades competentes julgarem que tais medidas são necessárias para impedir que ocorra
dano durante as investigações.
2. As medidas provisórias poderão assumir a forma de direitos provisórios ou preferivelmente a de
garantia – por meio de depósito em dinheiro ou certificado – igual ao montante do direito antidumping provisoriamente estimado, desde que não seja superior à margem de dumping
provisoriamente calculada. Considera-se medida provisória adequada a suspensão de valoração
aduaneira, desde que os direitos normais e o montante de direitos anti-dumping sejam indicados e que
a suspensão de valoração aduaneira esteja sujeita às mesmas condições das demais medidas
provisórias.
3. Não serão aplicadas medidas provisórias antes de decorridos 60 dias da data de início das
investigações.”
Os artigos 2o e 3o da Lei no 9.019, de 1995, também tratam da aplicação de direitos antidumping e
compensatórios provisórios.
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início do processo há no mínimo sessenta dias;



presença de fortes indícios de dumping;



necessidade de medidas provisórias para impedir danos durante a
investigação.

Neste caso, entretanto, não se caracteriza efeito retroativo, apenas
durante o processo administrativo há antecipação de tutela como precaução para
evitar danos.
No Acordo Antidumping, como regra geral, tanto as medidas
provisórias quanto os direitos definitivos não podem ser aplicados a período anterior
à decisão que os houver determinado.583 Os direitos antidumping definitivos podem
excepcionalmente

ser

aplicados

retroativamente

ao

período

das

medidas

provisórias.584 Se os direitos definitivos forem superiores aos provisórios ou à
garantia, a diferença não é cobrada.585 Se forem menores, a diferença é devolvida.

583

Cf. Artigo X do Acordo Antidumping:
“Retroatividade
1. Só poderão ser aplicadas medidas provisórias e direitos anti-dumping a produtos destinados ao
consumo que entrem após o momento em que entre em vigor a decisão prevista no parágrafo 1 do
Artigo 7 e no parágrafo 1 do Artigo 9, respectivamente, sujeita às exceções estabelecidas neste
Artigo.”.
584
Cf. Artigo X do Acordo Antidumping:
“2. Poderão ser percebidos direitos anti-dumping retroativos pelo período durante o qual medidas
provisórias, caso tenham existido, tenham sido aplicadas sempre que uma determinação final de dano
(mas não de ameaça de dano ou de retardamento sensível no estabelecimento de uma indústria) seja
feita ou sempre que se conclua pela determinação final de ameaça de dano em que as importações a
preço de dumping na ausência de medidas provisórias teriam por efeito determinar a existência de
dano.”.
585
Cf. Artigo X do Acordo Antidumping:
“3. Se o direito anti-dumping definitivo é mais alto do que os direitos provisórios pagos ou pagáveis
ou do que o valor estimado para fins de garantia, a diferença a maior não será cobrada. Se o direito
definitivo é inferior ao direito provisório pago ou pagável ou ao valor estimado para fins de garantia, a
diferença deverá ser reembolsada ou o direito recalculado conforme o caso.”.
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Os direitos definitivos podem ser aplicados ainda sobre produtos
importados até noventa dias antes do início da aplicação das medidas provisórias,
porém jamais em período anterior ao início das investigações.586 Faz-se mister,
contudo, a presença de requisitos que autorizem a presunção de que o importador
tinha ciência da atitude de dumping.587
A retroatividade de que trata o Acordo Antidumping, todavia, não é a
mesma retroatividade que a Constituição veda em relação aos tributos e às
penalidades.
Conforme anotamos no subitem 2.2.2.5, relativamente aos tributos, a
lei que os institua ou majore não pode ser aplicada a fatos jurídicos ocorridos antes
da vigência dessa lei; no que concerne às penalidades, a lei que as houver instituído
ou as tornado piores para o apenado também não pode alcançar fatos jurídicos
anteriores à sua vigência.
Pois bem, o Decreto Legislativo nº 30, de 1994, que internalizou o
GATT e o Acordo

Antidumping, e a Lei no 9.019, de 1995, que disciplina a

aplicação das medidas antidumping e compensatórias, já fazem parte do

586

Cf. Artigo X do Acordo Antidumping:
“8. Não se poderão perceber retroativamente direitos ao abrigo do parágrafo 6 sobre produtos que
tenham entrado para consumo antes da data de início da investigação.”.
587
Cf. Artigo X do Acordo Antidumping:
“6 Poder-se-á cobrar retroativamente direito anti-dumping definitivo sobre produtos que tenham
entrado para consumo ate 90 dias antes da data de aplicação das medidas provisórias, sempre que as
autoridades determinem o seguinte acerca do produto importado a preços de dumping:
(a) há antecedentes de dumping causador de dano ou o importador estava consciente ou deveria ter
estado consciente de que o exportador pratica dumping e de que tal dumping causaria dano; e
(b) o dano é causado por volumosas importações a preços de dumping em período de tempo
relativamente curto, o que, à luz da velocidade e do volume das importações a preços de dumping e
também de outras circunstâncias (como o rápido crescimento dos estoques do produto importado)
levará provavelmente a prejudicar seriamente o efeito corretivo dos direitos anti-dumping definitivos
aplicáveis no futuro, desde que aos importadores envolvidos tenha sido dada a oportunidade de se
manifestar sobre a medida.”.
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ordenamento brasileiro há mais de uma década, de modo que não há que cogitar de
aplicação retroativa de suas regras.
Ocorre que existe um processo administrativo para verificar a
existência de “dumping condenado” e, na maioria dos casos, os direitos são aplicados
somente depois da decisão final ou da decisão interlocutória que determina medidas
provisórias. Excepcionalmente, os direitos são aplicados a fatos anteriores. De
qualquer modo, os direitos jamais são aplicados a fatos anteriores ao início das
investigações.588
Portanto, a irretroatividade prevista nas regras antidumping é mais
benéfica ao apenado do que a limitação constitucional de retroatividade das penas, de
forma que ambas limitações convivem sem nenhum conflito.
Outro ponto questionado é que os direitos antidumping são exigidos
do importador, ao passo que o responsável pelos preços artificialmente baixos é o
exportador. Isto é, se fosse uma pena, seria aplicada àquele que não praticou nem é
responsável pela conduta ilícita.589
Para examinar essa assertiva, faz-se necessário voltarmos às regras
que tratam do instituto em pauta. O Artigo VI do GATT caracteriza como “dumping

588

Mais uma vez analogicamente, seria como se a pena relativa aos crimes somente pudesse ser
aplicada aos atos praticados posteriormente ao início do processo penal.
589
Marcelo Jatobá Lôbo chega a sustentar que existiriam duas relações jurídicas nas normas de
incidência dos direitos antidumping, uma do Estado com o importador e outra com o exportador. Não
concordamos com essas posições, com base na estrutura da norma, analisada a seguir. (A Natureza
Jurídica dos Direitos Antidumping. In: TÔRRES, Heleno Taveira (Coord.). Direito Tributário
Internacional, 2003, p. 470-472).
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condenado” introduzir no mercado (importar) mercadorias estrangeiras com preço
abaixo do normal, de modo que cause prejuízo a setor da produção nacional.590
Dessa forma, a conduta ilícita não é praticar preços artificialmente
baixos, mas introduzir no mercado brasileiro (importar) as mercadorias. Logo,
revela-se perfeitamente legítima a exigência dos direitos do importador. Ademais, as
regras que vedam a aplicação dos direitos a período anterior à investigação garantem
que o importador tenha ciência da situação de dumping.
e) Natureza jurídica dos direitos Antidumping – nossas conclusões
Voltemos às possibilidades apontadas pela doutrina para definir a
natureza jurídica dos direitos antidumping:


tributo;



natureza jurídica própria (sui generis);



modalidade não tributária de intervenção no domínio econômico; e



penalidade.

Natureza jurídica de tributos, os direitos antidumping não possuem,
porque as normas que os abrigam, conforme inferimos, não são normas primárias
prescritivas.

590

“1. As Partes Contratantes reconhecem que o ‘dumping’ que introduz produtos de um país no
comércio de outro país por valor abaixo do normal, é condenado se causa ou ameaça causar prejuízo
material a uma indústria estabelecida no território de uma Parte Contratante ou retarda, sensivelmente
o estabelecimento de uma indústria nacional. Para os efeitos deste Artigo, considera-se que um
produto exportado de um país para outro se introduz no comércio de um país importador, a preço
abaixo do normal [...]”
Liziane Angelotti Meira
Regime Jurídico dos Tributos Incidentes
Sobre o Comércio Exterior

•

251

Os direitos em pauta também não podem ser caracterizados nem como
natureza jurídica sui generis nem como modalidade não tributária de intervenção no
domínio econômico; pois concluímos que a Constituição garante o respeito ao direito
de propriedade e prevê expressamente os casos em que, com restrição a esse direito,
o Estado pode se apropriar de bens de particulares. Dessarte, qualquer norma que
autorize o Estado a invadir a seara dos bens particulares, sem autorização
constitucional expressa, estará eivada de inconstitucionalidade por ferir a garantia
pétrea do direito à propriedade e também o princípio constitucional da segurança
jurídica.
Resta-nos

analisar

se

os

direitos

antidumping

podem

ser

caracterizados como norma penal, mais especificamente como parte do consequente
de norma primária penal.
O antecedente da norma primária penal é a inobservância da norma
primária prescritiva, é, portanto, um ato ilícito. Todavia, como verificamos, muitas
vezes o legislador não veicula a norma primária expressamente. Ou seja, quando
institui a norma secundária, o legislador pressupõe e,

dessa forma, veicula

indiretamente também a norma primária.591
Assim, a hipótese de importar bens estrangeiros por valor abaixo do
normal com dano ou ameaça a setor produtivo nacional, conforme inferimos, não se
trata de comportamento prescrito, mas de ato ilícito. Presume-se que é vedada a

591

Isso ocorre, por exemplo, com o artigo 121 do Código Penal, que prevê pena para o homicídio. A
despeito de não existir uma norma primária prescritiva proibindo a conduta de matar, é óbvio que esta
norma é pressuposta e que o artigo 121 é uma norma penal que não tem o escopo de prescrever a
conduta que descreve.
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importação de mercadorias nessas circunstâncias (norma primária prescritiva) e que a
desobediência a essa prescrição sujeita à aplicação de direitos antidumping.
Desse modo, é forçoso inferir que a norma de incidência relativa ao
antidumping é uma norma primária penal, cujo fundamento constitucional é a regra
que autoriza o Estado a cobrar multas como penalidade por conduta ilícita, constante
do artigo 5o, XLVI, “c”.

A estrutura da norma de incidência dos direitos

antidumping pode ser construída da seguinte forma:
Hipótese: importar mercadorias estrangeiras com preço abaixo do
normal, de modo que cause ou ameace

causar prejuízo a setor

produtivo nacional, ou retarde sensivelmente o estabelecimento de
um setor produtivo no País.
Consequente: o importador deve recolher à União os valores relativos
aos direitos antidumping.
Conforme anotamos no item 1.7, as normas secundárias abrigam no
consequente o direito de exigir do Estado a realização do Direito, seja mediante
execução forçada do dever previsto na norma primária prescritiva, seja mediante
cominação de penalidade prevista em norma primária penal. Normalmente, o Estado
aplica a norma secundária por meio de processo judicial, mas o processo
administrativo também pode ter essa finalidade.
Portanto, as questões concernentes à possibilidade de aceitação de
compromisso de preços com suspensão ou não-aplicação dos direitos, bem como a
necessidade de solicitação pelo

interessado para início do procedimento de
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investigação, não são nuances da norma primária penal antidumping, mas da norma
secundária, que trata dos procedimentos para que se exija do Estado que, mediante os
mecanismos de que dispõe, imponha o Direito.

5.1.2.2. Medidas compensatórias
Os subsídios e as medidas compensatórias são regulados pelo Artigo
VI do GATT e pelo Anexo do Acordo Constitutivo da OMC denominado “Acordo
sobre Subsídios e Medidas Compensatórias”.
Tendo em vista que a prática de determinados subsídios é considerada
ilícita e que os agentes credenciados a concedê-los são os próprios Estados
signatários dos acordos no âmbito da OMC, as normas que vedam os subsídios têm
natureza dúplice: de um lado, destinam-se aos Estados-Membros, proibindo-lhes essa
conduta e prevendo penalidades; de outro, destinam-se às pessoas que promovem a
entrada de produtos com subsídios ilegais, também proibindo-as e submetendo-as a
penas.
O Artigo I do Acordo sobre Subsídios e Medidas Compensatórias
enumera as hipóteses que considera subsídios. Trata-se de situações em que o
Estado, direta ou indiretamente, fornece recursos, perdoa dívidas, fornece bens ou
garante preços mínimos, de modo a conferir vantagens competitivas aos destinatários
dessas políticas592

592

“(a) (1) haja contribuição financeira por um governo ou órgão público no interior do território de
um Membro (denominado a partir daqui ‘governo’), i.e.:
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Para caracterizar-se um subsídio, mister ainda que o benefício
concedido seja específico, o que significa direcionado a empresa ou grupos de
produtores, nos termos do Artigo II do Acordo sobre Subsídios e Medidas
Compensatórias.593
De forma similar ao dumping, não são todos os subsídios que são
vedados. Em regra, apenas os que sejam vinculados ao desempenho das exportações
ou ao uso preferencial de produtos nacionais.594
Ademais, para que os subsídios sejam suscetíveis de penalização,
necessário que tenham efeitos danosos no setor produtivo do país importador,595

(i) quando a prática do governo implique transferência direta de fundos (por exemplo, doações,
empréstimos e aportes de capital), potenciais transferências diretas de fundos ou obrigações (por
exemplo garantias de empréstimos);
(ii) quando receitas públicas devidas são perdoadas ou deixam de ser recolhidas (por exemplo,
incentivos fiscais tais como bonificações fiscais) ;
(iii) quando o governo forneça bens ou serviços além daqueles destinados a infra-estrutura geral ou
quando adquire bens;
(iv) quando o Governo faça pagamentos a um sistema de fundos ou confie ou instrua órgão privado a
realizar uma ou mais das funções descritas nos incisos (i) a (iii) acima, as quais seriam normalmente
incumbência do
Governo e cuja prática não difira de nenhum modo significativo da prática habitualmente seguida
pelos governos;
ou
(a) (2) haja qualquer forma de receita ou sustentação de preços no sentido do Artigo XVI do GATT
1994;
e
(b) com isso se confira uma vantagem.”
593
Artigo II:
“Especificidade
1. Com vistas a determinar se um subsidio, tal como definido no parágrafo 1 do Artigo 1, destina-se
especificamente a uma empresa ou produção, ou a um grupo de empresas ou produções (denominadas
neste Acordo de ‘determinadas empresas’), dentro da jurisdição da autoridade outorgante[...]”
594
Artigo III:
“PROIBIÇÃO
1. Com exceção do disposto no Acordo sobre Agricultura, serão proibidos os seguintes subsídios,
conforme definidos no Artigo 1:
(a) subsídios vinculados de fato ou de direito ao desempenho exportador, quer individualmente, quer
como parte de um conjunto de condições, inclusive aqueles indicados a título de exemplo no Anexo I
5;
(b) subsídios vinculados de fato ou de direito ao uso preferencial de produtos nacionais em detrimento
de produtos estrangeiros, quer individualmente, quer como parte de um conjunto de condições;
2. O Membro deste Acordo não concederá ou manterá os subsídios mencionados no parágrafo 1.”
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conforme Artigo VI, item 6, do GATT596 e Artigo V do Acordo sobre Subsídios e
Medidas Compensatórias.597
Os procedimentos para imposição de direitos compensatórios pelo
país importador são bastante semelhantes àqueles para aplicação dos direitos
antidumping:
•

a investigação, em regra, é iniciada mediante petição do setor
produtivo lesado ou ameaçado;598

•

necessário comprovar os danos e o nexo de causalidade entre a
introdução do produto com subsídio e esses danos;599

595

Ana Carla Bliacheriene propõe uma definição de subsídio contrário às regras da OMC, na qual
destaca suas principais características: “Subsídio é toda subvenção financeira, advinda de qualquer
esfera administrativa estatal, concedida por Estado-membro – de forma específica; direta ou
indiretamente; por ação ou omissão estatal; sem seu território ou fora dele – que beneficie o setor
produtivo de seu país, reduzindo a vantagem comparativa dos produtos estrangeiros no mercado
interno ou no mercado internacional; ou ainda, aquele que beneficie o setor produtivo de outro país,
reduzindo a vantagem comparativa dos produtos de terceiros Estados-membros, no mercado do país
beneficiário do subsídio ou no mercado internacional. Ademais, para ser relevante, o subsídio deve
causar um dano, não desprezível, no setor produtivo do país lesado.” (Subsídios: efeitos,
contramedidas e regulamentação – uma análise das normas nacionais e das normas da OMC. In:
TÔRRES, Heleno Taveira (Coord.). Direito Tributário Internacional. São Paulo: Quartier Latin,
2003, p. 305).
596
“6. [...]
(a) Nenhuma Parte Contratante perceberá direitos ‘anti-dumping’ ou direitos de compensação à
importação de um produto do território de uma outra Parte Contratante, a menos que ela determine
que os efeitos do ‘dumping’ ou da subvenção, segundo o caso, é tal que cause ou ameace causar um
prejuízo importante a uma produção nacional estabelecida, ou que retarde sensivelmente a criação
de um ramo da produção nacional” (grifos nossos)
597
Artigo V:
“Efeitos Danosos
Nenhum Membro deverá causar, por meio da aplicação de qualquer subsídio mencionado nos
parágrafos 1 e 2 do Artigo 1, efeitos danosos aos interesses de outros Membros, isto é:
(a) dano à indústria nacional de outro Membro ;
(b) anulação ou prejuízo de vantagens resultantes para outros Membros, direta ou indiretamente, do
GATT 1994, em especial as vantagens de concessões consolidadas sob o Artigo II do GATT 1994;
(c) grave dano aos interesses de outro Membro.”
598
Artigo XI:
“Início e Procedimentos de Investigação
1. Com exceção do disposto no parágrafo 6, uma investigação para determinar a existência, o grau e o
efeito de qualquer subsídio será iniciada a partir de petição escrita apresentada pela indústria nacional
ou em seu nome.”.
599
Artigo XI:
“Início e Procedimentos de Investigação
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necessário também consultar o país acusado de subsídio e
fornecer-lhe os elementos necessários à defesa;600

•

podem ser aplicadas medidas provisórias e direitos definitivos, da
mesma forma que no processo relativo ao dumping;601

•

é possível o encerramento do procedimento sem aplicação dos
direitos no caso de aceitação de compromisso de cessação do
subsídio com o país exportador ou de acordo sobre preços com o
próprio exportador.602

Sempre que exista conflito entre dois países sobre a concessão de
subsídios ilegais e a consequente aplicação de direitos compensatórios, a lide pode
ser levada para os órgãos de solução de controvérsias da OMC.603

[...]
2. Uma petição nos termos do parágrafo 1 incluirá provas suficientes da existência de:
[...]
(d) provas que demonstrem sejam os alegados danos à indústria nacional causados pelas importações
subsidiadas como resultado dos subsídios; essas provas incluem informação sobre a evolução do
volume das importações alegadamente subsidiadas, sobre o efeito dessas importações sobre os preços
do produto similar no mercado nacional e o conseqüente impacto das importações sobre a indústria
nacional, tal como demonstrado por fatores relevantes e indícios que tenham relação com o estado da
industria nacional, tais como aqueles arrolados nos parágrafos 2 e 4 do Artigo 15.
[...]”
600
Cf. Artigo XIII do Acordo sobre Subsídios e Medidas Compensatórias.
601
Cf. Artigos XVII e XIX do Acordo sobre Subsídios e Medidas Compensatórias.
602
Artigo XVIII:
“Compromissos
1. Poderão ser suspensos ou encerrados os procedimentos, sem imposição de medidas provisórias ou
direitos compensatórios, quando se recebem ofertas de compromissos voluntários satisfatórios pelos
quais:
(a) o governo do Membro exportador concorda em eliminar ou reduzir o subsídio ou tomar outras
medidas relativas a seus efeitos; ou
(b) e exportador concorda em rever seus preços de tal forma que as autoridades investigadoras fiquem
convencidas de que os efeitos danosos do subsídio serão eliminados. Os aumentos de preços, por via
de compromissos não serão maiores do que o necessário para eliminar o montante de subsídio. É
desejável que os aumentos de preços sejam inferiores ao montante do subsídio, desde que sejam
suficientes para eliminar o dano a indústria nacional.”.
603
Conforme procedimento previsto no Acordo sobre Subsídios e Medidas Compensatórias, Artigos
IV e XIII.
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a) Medidas compensatórias no Brasil
Este item versou até o momento sobre os subsídios e as medidas
compensatórias no Direito Internacional. Nesta alínea, abordamos as regras sobre
medidas compensatórias no Brasil, de modo que o objeto de estudo é a norma interna
que veda a introdução no Brasil de produtos com subsídios ilegais. Portanto, a norma
de direito internacional que proíbe os países de subsidiar não será aqui analisada.
O GATT e o Acordo sobre Subsídios e Medidas Compensatórias,
juntamente com o Acordo Constitutivo da OMC e seus demais Anexos, foram
internalizados por meio do Decreto Legislativo nº 30, de 1994, e promulgados pelo
Decreto nº 1.355, de 1994.
A Lei no 9.019, de 1995, dispõe sobre a aplicação das medidas
previstas no Acordo Antidumping e no Acordo de Subsídios e Direitos
Compensatórios, e o Decreto nº 1.751, de 1995, regulamenta os procedimentos
administrativos relativos à aplicação de direitos compensatórios.
A discussão sobre a natureza jurídica dos direitos compensatórios é,
mutatis mutandis, similar àquela sobre os direitos antidumping, em consequência,
não a exporemos aqui.
Dessarte, a natureza jurídica da norma que abriga os direitos
compensatórios, da mesma forma e pelos mesmos motivos que a dos direitos
antidumping, é norma primária penal. O fundamento constitucional é a regra que
autoriza o Estado a cobrar multas como penalidade por conduta ilícita, constante do
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A estrutura da norma de incidência dos direitos

compensatórios pode ser construída da seguinte forma:
Hipótese: importar mercadorias estrangeiras com subsídios, de modo
que cause ou ameace causar prejuízo a setor produtivo nacional, ou
retarde sensivelmente o estabelecimento de um setor produtivo no
País.
Consequente: o importador deve recolher à União valor relativo aos
direitos compensatórios.
De acordo com informações disponibilizadas pela Secretaria de
Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, no Brasil, há apenas um processo de investigação de subsídios, cujos
direitos compensatórios têm vigência até julho de 2013.604

5.1.2.3. Medidas de salvaguarda
As medidas de salvaguarda encontram supedâneo no Artigo XIX do
GATT e no Acordo sobre Salvaguardas e podem ser aplicadas em caso de grande
604

DIREITOS ANTIDUMPING E MEDIDAS DE SALVAGUARDA EM VIGOR

PRODUTO PAÍS
MEDIDA
Filmes PET ÍNDIA Aplicação de medida
31.
compensatória
definitiva – Resolução
CAMEX nº 43 –
D.O.U. 04.07.2008

DIREITO APLICADO
VIGÊNCIA
Polyplex Corporation Limited = US$
0,42/t;
04.07.2013
Flex Industries Limited = US$
165,08;
Ester Industries Limited = US$ 0/t;
SRF Limited = US$ 0/t; Garware
Polyester Limited = US$ 20,27/t;
Demais Empresas = US$ 20,69/t
Fonte: < http://www.mdic.gov.br//sitio/interna/interna.php?area=5&menu=234>. Acesso em: 4 jul.
2011.
Liziane Angelotti Meira
Regime Jurídico dos Tributos Incidentes
Sobre o Comércio Exterior

•

259

aumento das importações que cause ou ameace causar prejuízo grave605 a setor
produtivo nacional.606
Assim, o instituto das salvaguardas visa a proteger setor nacional não
da concorrência desleal nem de subsídios estrangeiros ilegais, mas, sim, da perda de
competitividade, momentânea ou conjuntural, em face dos concorrentes estrangeiros,
decorrente da abertura comercial conjugada com fatores micro ou macroeconômicos
domésticos ou internacionais.607
Importante observar que, ainda que a existência de prejuízo ou a
ameaça de prejuízo caracterizem requisitos da aplicação de medidas de salvaguarda,
essas perdas são normais, inerentes ao próprio processo comercial. Ou seja, não

605

O Acordo sobre Salvaguardas define prejuízo grave:
Artigo IV:
“Determinação de prejuízo ou ameaça de prejuízo grave
1. Para fins deste Acordo:
(a) entender-se-á por ‘prejuízo grave’ a deterioração geral significativa da situação de uma indústria
nacional.
(b) entender-se-á por ‘ameaça de prejuízo grave’ o prejuízo grave que seja claramente iminente, de
acordo com as disposições do parágrafo segundo. A determinação de existência de uma ameaça de
prejuízo grave será baseada em fatos e não simplesmente em alegações, conjecturas ou possibilidades
remotas; e
(c) para fins de determinação da existência de prejuízo ou de ameaça de prejuízo entender-se-á por
‘indústria nacional’ o conjunto dos produtores dos bens similares ou diretamente concorrentes que
operem dentro do território de um Membro ou aqueles cuja produção conjunta de bens similares ou
diretamente concorrentes constitua uma proporção substancial da produção nacional de tais bens.”.
606
Artigo XIX:
“MEDIDAS DE EMERGÊNCIA PARA OS CASOS DE IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS
PARTICULARES
1. (a) Se, em conseqüência da evolução imprevista das circunstâncias e por efeito dos compromissos
que uma Parte Contratante tenha contraído em virtude do presente Acordo, compreendidas as
concessões tarifárias, um produto for importado no território da referida Parte Contratante em
quantidade por tal forma acrescida e em tais condições que traga ou ameace trazer um prejuízo sério
aos produtores nacionais de produtos similares ou diretamente concorrentes, será facultado a essa
Parte Contratante, na medida e durante o tempo que forem necessários para prevenir ou reparar esse
prejuízo, suspender, no todo ou em parte, o compromisso assumido em relação a esse produto, ou
retirar ou modificar a concessão.”.
607
Cf. GOYOS JÚNIOR, Durval de Noronha. A OMC e os Tratados da Rodada do Uruguai. São
Paulo: Observador Legal, 1994. p. 97.
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existe nenhum ato ilícito relacionado, pois simplesmente importar, ainda que em
grande escala, não é considerado pelo sistema jurídico brasileiro ato ilícito per se.608
Dessarte, as salvaguardas não constituem uma “defesa” contra um
ilícito, mas

instrumento para resolver esses desequilíbrios transitórios de

competitividade, na forma de exceção aos compromissos de não aumentar imposto
sobre a importação celebrados no âmbito da OMC, com caráter protetivo e
temporário. Por isso, esse instituto é denominado “válvula de escape”.609
Os procedimentos para imposição de medidas de salvaguarda são os
seguintes:
•

necessário comprovar os prejuízos graves e o nexo de causalidade
entre esses prejuízos e o aumento das importações;610

•

o

setor

tem

de

comprovar

condições

de

se

recuperar

(ajustamento);611
•

necessário informar o início das investigações e disponibilizar
dados a todos os interessados no processo;612

608

“Traditionally, international trade rules have distinguished between the ways in which an importing
nation can respond to ‘fair’ trade practices on the one hand, and ‘unfair’ trade practices on the other
hand. ‘Safeguards’ measures are available under certain conditions to respond to fairly traded imports,
while more extensive counter-measures are permitted to respond to imports that are ‘dumped’,
subsidized, or otherwise considered to be in violation of international rules of conduct.” (JACKSON,
John H.; DAVEY, William J.; SYKES JUNIOR, Alan O. Legal Problems of International Economic
Relations: cases, materials and text, 2002, p. 604)
609
Nesse sentido, GOYOS JÚNIOR, Durval de Noronha. A OMC e os Tratados da Rodada do
Uruguai, 1994, p. 97.
610
Cf. Artigo IV, item 2, “b”, do Acordo sobre Salvaguardas:
“(b) Não se procederá à determinação a que se refere o subparágrafo (a), a menos que a investigação
demonstre, com base em provas objetivas, a existência de um nexo de causalidade entre o aumento
das importações do produto em questão e o prejuízo grave ou a ameaça de prejuízo grave. [...]”
611
Cf. Artigo VII, item 1, do Acordo em pauta:
“Duração e Revisão das Medidas de Salvaguarda
1. As medidas de salvaguarda só serão aplicadas durante o período que seja necessário para prevenir
ou remediar o prejuízo grave e facilitar o ajustamento.” (grifo nosso).
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•

podem ser aplicadas medidas provisórias e definitivas613

•

possível o encerramento do procedimento sem aplicação dos
direitos, mediante acordo de restrição quantitativa das importações
(quotas).614

Os direitos concernentes às medidas de salvaguarda configuram um
acréscimo do imposto sobre a importação que, de maneira diversa dos direitos
antidumping e dos direitos compensatórios, incide sobre os bens importados de
qualquer país.615
O início do procedimento relativo a salvaguardas deve ser
comunicado ao órgão competente da OMC,616 e sempre que haja conflito entre dois
países sobre a aplicação das medidas de salvaguarda, a lide pode ser levada para os
órgãos de resolução de controvérsias da OMC.617

a) Medidas de salvaguarda no Brasil

612

Cf. Artigo III do Acordo sobre Salvaguardas.
Cf. Artigo VI do Acordo sobre Salvaguardas:
“Medidas de Salvaguarda Provisórias
Em circunstâncias críticas, em que qualquer demora acarretaria dano difícil de reparar, poderá ser
adotada medida de salvaguarda provisória em decorrência de determinação preliminar da existência de
provas claras de que o aumento das importações tem causado ou ameaça causar prejuízo grave. [...] As
medidas dessa natureza deverão assumir a forma de aumentos nos impostos de importação, que serão
prontamente reembolsados se na investigação posterior [...] não fique determinado que o aumento das
importações haja causado ou ameaçado causar prejuízo grave a uma indústria nacional.”.
614
Cf. Artigo V do Acordo sobre Salvaguardas.
615
Cf. Artigo II, item 2, do Acordo sobre Salvaguardas.
616
Cf. Artigo XII do Acordo sobre Salvaguardas.
617
Conforme procedimento previsto no Anexo II do Acordo Constitutivo da OMC (Entendimento
Relativo às Normas e Procedimentos sobre Solução de Controvérsias).
613
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O GATT e o Acordo sobre Salvaguardas, juntamente com o Acordo
Constitutivo da OMC e seus demais Anexos, foram internalizados por meio do
Decreto Legislativo nº 30, de 1994, e promulgados pelo Decreto nº 1.355, de 1994.
O Decreto nº 1.488, de 1995, regulamenta o Acordo sobre Salvaguardas.
A natureza jurídica dos direitos exigidos como medida de salvaguarda
não tem sido alvo de intensos debates. A doutrina majoritária define-os como
adicional ao imposto sobre a importação, portanto modalidade de tributo,

618

e a

própria legislação reconhece expressamente sua natureza tributária.619
Os direitos de salvaguarda podem ser estabelecidos mediante uma alíquota
percentual adicional à do imposto sobre a importação, uma alíquota específica ou a
combinação de ambas.620
Assim, as regras que tratam dos direitos relativos às salvaguardas não
constituem norma autônoma, mas integram a norma de incidência do imposto sobre a
importação, a qual é objeto do Capítulo VI.621
Cabe mencionar que a legitimidade para iniciar as investigações
concernentes às medidas de salvaguarda é do setor produtivo prejudicado, da

618

“Neste sentido, as medidas de salvaguardas, diferentemente dos direitos antidumping e os direitos
compensatórios [...] têm precisamente clara e vigorosa natureza tributária.” (Cf. GOYOS JÚNIOR,
Durval de Noronha et al. Tratado de Defesa Comercial: antidumping, compensatórias e
salvaguardas, 2003, p. 95)
619
Decreto no 6.759, de 2009:
“Art. 769. A determinação e a exigência dos créditos tributários decorrentes de infração às medidas
de salvaguarda obedecerão ao disposto no art. 768.” (grifo nosso).
620
Conforme artigo 8o do Decreto nº 1.488, de 1995.
621
Sobre o assunto, sugere-se remissão especificamente às alíneas “d” do subitem 6.1.5.1 e “d” do
subitem 6.1.5.2.
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Secretaria de Comércio Exterior do MDIC e dos demais órgãos e entidades
interessados do Governo Federal.622
Segundo informações do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior623 , no Brasil, há apenas um processo de investigação relativo a
medidas de salvaguarda, cujo produto é coco ralado, com homologação de acordo de
restrição voluntária de importações, válido até agosto de 2012.624

5.1.3. Regra do tratamento nacional
De nada adiantariam todas as regras aprovadas sob a égide da OMC
que limitam a oneração da importação se os países pudessem discriminar os produtos
importados em benefício dos nacionais na tributação e nas operações internas.
Assim, a regra do tratamento nacional serve para corroborar a postura
contra atitudes protecionistas, pois prescreve nos países-membros da OMC deve ser
concedido, com exceção do imposto sobre a importação, aos bens importados o
mesmo tratamento dedicado aos seus similares nacionais.625
Em termos tributários, significa que os valores exigidos pelo Estado,
em função de tributos sobre a circulação, a industrialização ou qualquer outra
622

Cf. artigo 3o do Decreto nº 1.488, de 1995.
Disponíveis em: <http://www.mdic.gov.br//sitio/interna/interna.php?area=5&menu=234>. Acesso
em: 4 jul. 2011
624
Conforme Resolução Camex nº 51, de 2010.
625
“In the MFN, the obligation prohibits discrimination between the same goods from different
exporting countries. The national treatment clause, in contrast, imposes, the principle of
nondiscrimination as between domestically produced goods and the same imported goods. It is a
central feature of international trade rules and policy, and exists within the WTO/GATT system to
prevent government practices that evade tariff and other market access obligations.” (JACKSON, John
H.; DAVEY, William J.; SYKES JUNIOR, Alan O. Legal Problems of International Economic
Relations: cases, materials and text, 2002, p. 479)
623
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operação interna com bens importados, não podem ser superiores àqueles exigidos
em relação a bem nacional.626
Cabe ter presente o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que
a regra do tratamento nacional, constante de acordo internacional e introduzida no
país por Decreto Legislativo, vincula, além da União, Estados, Municípios e Distrito
Federal.627
Com fulcro nessa regra são exigidos na importação de bens os
mesmos tributos incidentes nas operações internas:


imposto sobre operações com produtos industrializados (IPI);



imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e
sobre prestação e serviços de transporte interestadual e
intermunicipal e de comunicação (ICMS);

626

Cf. Artigo III do GATT:
“TRATAMENTO NACIONAL NO TOCANTE A TRIBUTAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO INTERNAS.
1. As Partes Contratantes reconhecem que os impostos e outros tributos internos, assim como leis,
regulamentos e exigências relacionadas com a venda, oferta para venda, compra, transporte,
distribuição ou utilização de produtos no mercado interno e as regulamentações sobre medidas
quantitativas internas que exijam a mistura, a transformação ou utilização de produtos, em quantidade
e proporções especificadas, não devem ser aplicados a produtos importados ou nacionais, de modo a
proteger a produção nacional.
2. Os produtos do território de qualquer Parte Contratante, importados por outra Parte Contratante,
não estão sujeitos, direta ou indiretamente, a impostos ou outros tributos internos de qualquer espécie
superiores aos que incidem, direta ou indiretamente, sobre produtos nacionais. Além disso nenhuma
Parte Contratante aplicará de outro modo, impostos ou outros encargos internos a produtos importados
nacionais, contrariamente as principais estabelecidas no parágrafo 1.
[...]”.
627
No RE 229.096-RS, o STF que determina a aplicação de isenção de ICMS prevista para
mercadoria nacional também a bem importado de país membro da Organização Mundial do Comércio,
em decorrência da regra do tratamento nacional.
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contribuição para o programa de integração social e contribuição
para o financiamento da integridade social (Contribuição para o
PIS/Pasep e Cofins);



contribuição de intervenção no domínio econômico

incidente

sobre a importação e a comercialização e petróleo e seus
derivados, e álcool etílico (CIDE-Combustíveis).

Importante anotar que a regra do tratamento nacional garante que os
tributos internos incidentes também na importação podem ter, no máximo, o mesmo
ônus (mesma alíquota, mesma base de cálculo) que recai sobre as operações internas
com os similares nacionais.
Outrossim, os acordos internacionais não vedam a desoneração
tributária dos produtos a serem exportados, desde que seja efetivamente redução,
isenção ou imunidade de tributos sobre a produção e a circulação e não configure
subsídio. Dessa forma, não somente o Brasil mas praticamente todos os países não
exigem esses impostos em relação aos bens a serem exportados, e os exigem na
importação.
A regra do tratamento nacional também proíbe discriminações em
leis, regulamentos e exigências administrativas relacionadas a compra, venda,
transporte, distribuição e utilização de bens importados.628

628

Cf. item 4 do Artigo III do GATT:
“4. Os produtos de território de uma Parte Contratante que entrem no território de outra Parte
Contratante não usufruirão tratamento menos favorável que o concedido a produtos similares de
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5.1.4. Valoração aduaneira
O valor aduaneiro é aquele utilizado para determinar a base de cálculo
do imposto sobre a importação,629 bem como da maioria dos tributos incidentes nesta
operação.630
As regras que determinam a forma de apuração do valor aduaneiro
também integram o conjunto de prescrições antiprotecionistas constantes dos
Acordos da OMC. Ou seja, é requisito da eficácia das limitações à oneração dos
produtos estrangeiros, a vedação de manipular a base de cálculo dos tributos
incidentes na importação.631

origem nacional, no que diz respeito às leis, regulamento e exigências relacionadas com a venda,
oferta para venda, compra, transporte, distribuição e utilização no mercado interno. Os dispositivos
deste parágrafo não impedirão a aplicação de tarifas de transporte internas diferenciais, desde que se
baseiem exclusivamente na operação econômica dos meios de transporte e não na nacionalidade do
produto.”.
629
“[...] ‘valor aduaneiro das mercadorias importadas’ significa o valor das mercadorias para fins de
incidência de direitos aduaneiros ‘ad valorem’ sobre as mercadorias importadas.” (Artigo 15, § 1º,
“a”, do Acordo de Valoração Aduaneira)
630
“A valoração da mercadoria importada tem por fim estabelecer a base de cálculo do imposto de
importação. Tendo em vista o que se pode chamar de internacionalização dos procedimentos e das
regras aduaneiras, em face da crescente integração dos países em comunidades econômicas, o Brasil,
como inúmeros outros países, considera como valor aduaneiro o disposto no Acordo Geral sobre
Tarifas Aduaneiras e Comércio (Gatt), mais precisamente em seu Artigo VII, e no Acordo sobre
Valoração Aduaneira (AVA).” (Adilson Rodrigues Pires, A Retenção de Mercadorias pelas
Autoridades Aduaneiras no Brasil. In: Comércio Internacional e Tributação. São Paulo: Quartier
Latin, 2005, p. 332)
631
Os princípios que nortearam as negociações, no âmbito da OMC, das regras sobre valoração
aduaneira constam da Introdução do AVA. Leonardo Correia Lima Macedo os resume:
 “Neutralidade: A valoração aduaneira não pode ser utilizada para fornecer proteção
suplementar a uma dada economia, isto é, não pode ser empregada como meio para elevar
artificialmente o valor sobre o qual incide a tributação.
 Imparcialidade: Não se poderá utilizar a valoração como meio de combater o dumping ou
quaisquer formas desleais de comércio. Nesses casos, deve-se adotar os mecanismos legais
próprios.
 Defesa da Concorrência Leal: A valoração aduaneira deve enfatizar o combate às práticas
desleais do comércio, tais como o superfaturamento, o subfaturamento e o dumping dentre
inúmeros outros.
 Não-discriminação: A valoração aduaneira não deverá discriminar procedência das
mercadorias pela origem, nem pela qualidade dos fornecedores.
 Simplicidade: A técnica de valoração deve sujeitar-se a critérios simples e transparentes, de
modo que não prejudique a prática do comércio.
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Por outro lado, a correta valoração é imprescindível para evitar que os
bens sejam importados com carga tributária artificialmente baixa, em prejuízo dos
produtores nacionais. Ademais, a valoração não deve ser utilizada como meio de
defesa comercial, contudo faz-se necessária para que os instrumentos adequados de
defesa (direitos antidumping, medidas compensatórias e medidas de salvaguarda),
especificamente se estabelecidos em termos de direitos percentuais, sejam aplicados
corretamente.632
Na rodada de Tóquio para as negociações sobre o GATT, foi aprovado
o “Acordo sobre a implementação do Artigo VII do Acordo Geral sobre Tarifas e
Comércio – OMC” (Acordo sobre Valoração Aduaneira – AVA).
O Acordo sobre Valoração Aduaneira, juntamente com os demais
Anexos do Acordo Constitutivo da OMC, foi recepcionado no Direito brasileiro pelo
Decreto Legislativo nº 30, de 1994, e regulamentado pelo Decreto nº 2.498, de 1998.



Harmonia com a Realidade Comercial: Os procedimentos de determinação do valor deverão
basear-se, sempre que possível, em documentos comerciais.
 Precisão: As disposições legais e administrativas referentes ao valor aduaneiro serão precisas,
claras e acessíveis ao público, e devem ser elaboradas de maneira que permita a qualificação
dos encargos.
 Sigilo: As autoridades responsáveis pelo controle do valor devem preservar sigilo sobre as
informações que possam comprometer o segredo dos negócios.”
(Direito Tributário no Comércio Internacional: acordos e convenções internacionais – OMC,
CCA/OMA, Aladi e Mercosul. São Paulo: Aduaneiras, 2005. p. 67).
632
“Nesta linha, a valoração aduaneira e seus métodos, buscando o preço mais próximo possível do
valor real praticado, são de grande importância nos mais diversos aspectos. Para o Estado em geral,
pois se está garantindo a concorrência justa e leal entre produtos importados e nacionais, na atenção
das políticas econômicas e exteriores determinadas; para o Fisco em específico, pois a correta
determinação da base de cálculo sobre a qual incidirão os tributos e a correta arrecadação; para a
Indústria local, porque há mais segurança da justiça na determinação dos valores e a correta
tributação, garantindo a concorrência leal; e, finalmente, para os importadores nacionais e
exportadores de outros países, pelas mesmas razões do interesse da Indústria Nacional.” (BENKE,
Rafael Tiago Juk. Ensaio sobre a Valoração Aduaneira no Brasil. In: TÔRRES, Heleno Taveira
(Coord.). Direito Tributário Internacional. São Paulo: Quartier Latin, 2003. p. 581)
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Este foi revogado pelo Decreto nº 4.543, de 2002, o qual foi revogado pelo Decreto
nº 6.759, de 2009, cujos artigos 75 a 89 versam sobre valoração aduaneira.633
O AVA indica seis métodos634 para o procedimento de valoração
aduaneira, e a utilização destes deve ser sequencial, de modo que, somente na
impossibilidade de se pautar pelos anteriores, deve ser adotado o método
subsequente.635 São eles os seguintes:636
1 – método do valor de transação ajustado;
2 – método do valor de transação de produtos idênticos ao importado;
3 – método do valor de transação de produtos similares;
4 – método dedutivo;
5 – método computado;
6 – método dos critérios razoáveis ou método residual.

633

Leonardo Correia Lima Macedo resume as disposições do Regulamento Aduaneiro sobre valoração
nos seguintes termos:
 “Toda mercadoria submetida a despacho de importação está sujeita ao controle do
correspondente valor aduaneiro.
 O controle do valor aduaneiro consiste no procedimento de verificação da conformidade do
valor aduaneiro declarado pelo importador às regras estabelecidas pelo Acordo de Valoração
Aduaneira.
 Integram o valor aduaneiro, independentemente do método de valoração utilizado: o custo de
transporte, os gastos relativos à carga, descarga e manuseio e o custo do seguro.
 No caso de fraude, sonegação ou conluio, em que não seja possível a apuração do preço
efetivamente praticado na importação, a base de cálculo dos tributos e contribuições e demais
direitos incidentes serão determinados mediante arbitramento do preço da mercadoria.”
(Direito Tributário no Comércio Internacional: acordos e convenções internacionais – OMC,
CCA/OMA, Aladi e Mercosul, 2005, p.73).
634
Os métodos constam dos Artigos II a VII do AVA.
635
Conforme esclarece Heleno Taveira Tôrres: “Quanto aos métodos de controle, o Acordo de
Valoração Aduaneira, com vistas a regular o procedimento e ditar técnicas para a apuração do Valor
Aduaneiro de Mercadorias, especificou seis métodos por meio dos quais o valor declarado na aduana
pode ser comprovado, sendo que sua utilização deve ser seqüencial e por exclusão, e não alternativa
ou aleatória. Em outras palavras: como regra, deve ser utilizado o primeiro método. Na
impossibilidade de sua utilização, o segundo método, e assim por diante.” (Base de Cálculo do
Imposto de Importação e o Acordo de Valoração Aduaneira. In: ______(Cood.). Comércio
Internacional e Tributação. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 237).
636
Cf. MEIRA, Liziane Angelotti. Regimes Aduaneiros Especiais e Integração Regional: análise dos
regimes brasileiros em face das regras do Mercosul. In: TÔRRES, Heleno Taveira (Coord.). Comércio
Internacional e Tributação. São Paulo: Quartier Latin, 2005. p. 363.
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No primeiro método,637 toma-se como valor aduaneiro o preço
efetivamente pago ou a pagar do produto importado, acrescido dos custos de
importação (caso não estejam incluídos no preço pago ou a pagar). Esse critério é
válido desde que não haja vinculação entre comprador e vendedor e seja o valor
razoável para fins de tributação; trata-se do método mais utilizado.
O valor de transação de produtos idênticos ao importado deve ser
adotado sempre que não puder ser usado o primeiro método, especialmente se
houver vinculação entre exportador e importador, ou quando, por exemplo, o bem
tiver sido objeto de doação, comodato, aluguel, leasing. Observe-se que têm de ser
avaliados produtos, além de iguais ao objeto de valoração, produzidos no mesmo
país exportador.638
Não sendo factível a determinação do valor aduaneiro por nenhum dos
dois primeiros critérios, deve-se passar para o terceiro método: mediante o valor de
transação de produtos similares negociados em operação da mesma natureza entre os
mesmos países e em data idêntica ou próxima.639

637

Constante do Artigo I c/c o Artigo VIII do AVA.
Cf. Artigo II, item 1, do AVA:
“1. (a) Se o valor aduaneiro das mercadorias importadas não puder ser determinado segundo as
disposições do Artigo 1, será ele o valor de transação de mercadorias idênticas vendidas para
exportação para o mesmo país de importação e exportados ao mesmo tempo que as mercadorias
objeto de valoração, ou em tempo aproximado
[...]”.
639
Cf. Artigo III do AVA:
Artigo III
“1. (a) Se o valor aduaneiro das mercadorias importadas não puder ser determinado segundo as
disposições dos Artigos 1 e 2, será ele o valor de transação de mercadorias similares vendidas para
exportação para o mesmo país de importação e exportados ao mesmo tempo que as mercadorias
objeto de valoração ou em tempo aproximado.”
638
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O método seguinte é o dedutivo, que considera o valor de venda no
mercado importador do produto estrangeiro ou de similares, deduzidos os valores
agregados após a entrada da mercadoria no país importador.640
O quinto método, denominado método computado, consiste no cálculo
do valor aduaneiro mediante a soma do custo (ou valor) dos materiais e da operação de
produção dos bens importados.641
Diante da impossibilidade de se pautar pelos anteriores, o sexto
método ou método residual reza que o valor aduaneiro deve ser determinado segundo
“critérios razoáveis”, condizentes com as disposições gerais constantes do AVA e
com o Artigo VII do Acordo GATT-1994.642

640

Segundo o artigo V do AVA, são os seguintes os valores a serem deduzidos:
a) as comissões usualmente pagas ou os acréscimos usualmente efetuados a título de lucros e despesas
gerais na venda do produto;
b) os custos usuais de transporte e seguro, bem com os custos associados, incorridos no país
importador;
c) quando adequado, o custo de transporte, carregamento, descarregamento e manuseio relativos ao
transporte até o porto ou local de importação;
d) os direitos aduaneiros e outros tributos incidentes sobre a importação ou venda de mercadorias,
cobrados no país de importação.
641
Este valor, conforme o Artigo VIº do AVA, corresponde à adição dos seguintes elementos:
a) o custo ou valor dos materiais e da fabricação ou processamento empregados na produção das
mercadorias importadas;
b) um montante para lucros e despesas gerais, igual àquele usualmente encontrado em vendas (do país
de exportação para o de importação) de mercadorias da mesma classe ou espécie do que as
mercadorias objeto de valoração;
c) outros custos ou os valores das demais despesas necessárias para aplicar esta opção de valoração.
642
Cf. Artigo VII do Acordo. Este artigo, no item 2, determina que o valor aduaneiro segundo critérios
razoáveis não pode se basear:
“a) no preço de venda, no país de importação, de mercadorias produzidas neste;
b) num sistema que preveja a adoção para fins aduaneiros do mais alto entre dois valores alternativos;
c) no preço das mercadorias no mercado interno do país de exportação;
d) no custo de produção diferente dos valores computados que tenham sido determinados para
mercadorias idênticas ou similares, de acordo com as disposições do Artigo VI;
e) no preço das mercadorias vendidas para exportação para um país diferente do país de importação;
f) em valores aduaneiros mínimos; ou
g) em valores arbitrários ou fictícios.”.
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Segundo o Artigo IV do AVA,643 pode ser invertida a ordem dos
métodos quarto (método dedutivo) e quinto (método computado), a pedido do
importador. No entanto, os países em desenvolvimento podem condicionar essa
inversão à aquiescência das autoridades aduaneiras,644 e esta foi a postura adotada
pelo Brasil.645

5.1.5. Regras de origem
As regras de origem são imprescindíveis à eficácia das normas mais
importantes da OMC e à própria existência dessa Organização. Necessário, assim,
estabelecer a origem dos bens importados para aplicação tanto da regra da nação
mais favorecida quanto das suas exceções, acordos regionais, SGP, SGPC, acordos
preferenciais.646
Ademais, as regras de origem são de vital importância na utilização
dos direitos antidumping e das medidas compensatórias, pois, se esses institutos
643

“Se o valor aduaneiro das mercadorias importadas não puder ser definido segundo o disposto nos
Artigos 1, 2 ou 3, será ele determinado de acordo com as prescrições do Artigo 5 ou, se isto não for
possível, a determinação do valor será feita de conformidade com o disposto no Artigo 6, a menos que
a pedido do importador a ordem de aplicação dos Artigos 5 e 6 seja invertida.”
644
Cf. Anexo III do AVA:
“[...]
3. Os países em desenvolvimento que considerem que a inversão da ordem de aplicação, por
solicitação do importador, prevista no Artigo 4 do Acordo, pode dar origem a dificuldades reais para
eles, podem desejar fazer uma reserva ao Artigo 4 nos seguintes termos:
‘O Governo de ... se reserva o direito de decidir que a disposição pertinente do Artigo 4 do Acordo
será aplicada somente quando as autoridades aduaneiras concordarem em inverter a ordem de
aplicação dos Artigos 5 e 6’.”.
645
Conforme artigo 83, I, do Decreto nº 6.759, de 5 de fevereiro de 2009.
646
“As Regras de Origem têm por objetivo determinar o país onde uma mercadoria foi produzida,
conforme critérios nelas definidos. Visam a evitar que uma restrição ao comércio ou uma preferência
tarifária (redução de tarifa) aplicadas a um ou grupo de países sejam burladas por meio da adulteração
da origem do produto importado.” (MACEDO, Leonardo Correia. Direito Tributário no Comércio
Internacional: acordos e convenções internacionais – OMC, CCA/OMA, Aladi e Mercosul, 2005, p.
83)
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fossem aplicados considerando-se apenas a procedência dos bens, poderiam ser
evitados mediante simples triangulação das operações de importação.647
O termo “origem”, na linguagem do Direito do Comércio
Internacional, significa o local de produção ou fabricação do bem, ao passo que
“local de aquisição” significa onde foi realizada a operação comercial e “país de
procedência” refere-se ao país no qual foi desembaraçada a exportação.
As regras de origem foram negociadas pela primeira vez em âmbito
multilateral no Uruguai, onde foi aprovado o Acordo sobre Regras de Origem,
constante do Anexo IA do Acordo Constitutivo da OMC. O Acordo sobre Regras de
Origem foi internalizado por meio do Decreto Legislativo nº 30, de 1994, e
promulgado pelo Decreto nº 1.355, de 1994.
O Acordo sobre Regras de Origem aborda as regras não preferenciais
e também inclui o Anexo II, que trata das regras de origem preferências.648
Não são estabelecidas de modo expresso as regras de origem no
âmbito da OMC.649 Sobre as não preferências, o Acordo sobre Regras de Origem
prevê que cada país terá as suas, constantes da legislação nacional, as quais devem

647

Cabe mencionar que a lei prevê a aplicação das medidas antidumping a terceiros países e a partes,
peças e componentes dos produtos objeto de medidas vigentes, quando se verifiquem práticas elisivas,
especialmente triangulação. Essa regra é denominada anticircumvention e consta do artigo 10-A da
Lei no 9.019, de 1995, incluído pela Lei nº 11.786, de 2008.
648
“Apesar de reconhecer que, dentro dos acordos preferenciais, regras de origem podem se converter
em poderosas barreiras comerciais, o Acordo se concentra em regras de origem não preferenciais. No
entanto, o Acordo também inclui uma Declaração sobre Regras de Origem Preferenciais.”
(THORSTENSEN, Vera. OMC – Organização Mundial do Comércio: as regras do comércio
internacional e a nova rodada de negociações multilaterais, 1999, p. 161)
649
John H. Jackson, William J. Davey e Alan O. Sykes Jr. observam que, em verdade, o GATT não
estabelece as regras de origem, deixando essa tarefa para os Países-Membros, mas exige que as regras
de cada país sejam aplicadas segundo a regra da nação mais favorecida (Legal Problems of
International Economic Relations: cases, materials and text, 2002, p. 377).
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ser aplicadas indistintamente a todos os membros da OMC.650 Determina também
que essas regras devem ser referência para todos os instrumentos não preferenciais
de política comercial, inclusive para o tratamento de nação mais favorecida,
aplicação dos direitos antidumping, das medidas compensatórias etc.651
São denominadas regras de origem preferenciais aquelas estabelecidas
para os casos de exceção à regra da nação mais favorecida: acordos regionais e
cláusulas de habilitação. O Anexo II do Acordo sobre Salvaguardas trata das regras
não preferenciais mas delega seu delineamento à legislação interna.652
O Anexo abriga ainda compromissos concernentes às regras de origem
preferenciais: de clareza, publicidade, objetividade, celeridade nas respostas a
solicitações do importador, do exportador ou outro interessado, não-retroatividade
das novas regras, reexame judicial e sigilo das informações confidenciais.

650

Artigo I:
“Regras de Origem
1. Para os fins das Partes I a IV deste Acordo, as regras de origem serão definidas como as leis,
regulamentos e determinações administrativas de aplicação geral, aplicados por qualquer Membro na
determinação do país de origem de mercadorias, desde que essas regras de origem não estejam
relacionados a regimes comerciais contratuais ou autônomos que prevejam a concessão de
preferências tarifárias mais amplas do que es limites de aplicação do parágrafo 1 do Artigo I do GATT
1994.”.
651
Conforme Artigo I, item 2, do Acordo sobre Regras de Origem:
“2. As regras de origem mencionadas no parágrafo 1 incluirão todas as regras de origem utilizadas em
instrumentos não-preferenciais de política comercial, como na aplicação de tratamento de nação mais
favorecida no âmbito dos Artigos I, II, III, XI e XIII do GATT 1994, direitos antidumping e direitos
compensatórias no âmbito do Artigo VI do GATT 1994, medidas de salvaguarda no âmbito do Artigo
XIX do GATT 1994, exigências de marcação de origem no âmbito do Artigo IX do GATT 1994 e
quaisquer restrições quantitativas discriminatórias ou quotas tarifárias. Incluirão também regras de
origem usadas nas compras do setor público e estatísticas comerciais.”.
652
Cf. item 2 do Anexo II:
“Para os fins da presente Declaração Comum, as regras de origem preferenciais serão definidas como
as leis, regulamentos e determinações administrativas de aplicação geral adotadas por qualquer
Membro para verificar se determinadas mercadorias poderão ter um tratamento preferencial no âmbito
de regimes comerciais contratuais ou autônomos que impliquem a concessão de preferências tarifárias
mais amplas do que o âmbito de aplicação do parágrafo 1 do Artigo I do GATT 1994.”.
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No item 5.3.3, analisamos as regras de origem preferenciais relativas
ao Mercado Comum do Sul (Mercosul).

5.2. Organização Mundial das Aduanas (OMA)
A concepção de uma organização aduaneira internacional, da mesma
forma que as origens da OMC, do Banco Mundial e da Organização das Nações
Unidas, ocorreu no ambiente pós Segunda Guerra Mundial, com intuito de
restabelecer e criar novos parâmetros para as relações internacionais.
A história da OMA iniciou-se em 1947, quando treze países europeus,
pertencentes ao Comitê para Cooperação Econômica Européia, formaram um grupo
de estudos para examinar a possibilidade de estabelecer uniões aduaneiras
intereuropéias baseadas nos direitos compensatórios do GATT-1947. Em 1948, o
grupo de estudos fundou dois comitês: um Comitê Econômico e um Comitê
Aduaneiro.

Aquele

foi

precursor

da

Organização

para

Cooperação

e

Desenvolvimento Econômico (OCDE) e este, da OMA.653
A assinatura da Convenção para criação do Conselho de Cooperação
Aduaneira foi realizada, em dezembro de 1950, por dezessete países e entrou em
vigor em 1952. Em 1994, esse Conselho passou a ser denominado Organização
Mundial das Aduanas.

653

Conforme informações constantes do sítio da OMA: <
http://www.wcoomd.org/home_about_us_auhistory.htm>. Acesso em: 2 mai. 2011.
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A OMA é um organismo internacional intergovernamental, criado
com o objetivo de fortalecer a eficiência das Administrações Aduaneiras, mediante
estabelecimento e harmonização dos procedimentos concernentes à importação e à
exportação de bens, assim como relativos à fiscalização aduaneira.654 Atualmente a
OMA conta com cento e setenta e sete membros,655 que somam aproximadamente
noventa e oito por cento do comércio internacional.656
O Brasil internalizou sua adesão à Organização Aduaneira (então
conhecida somente como Conselho de Cooperação Aduaneira) em 1980, pelo
Decreto Legislativo nº 129, de 1980, promulgado pelo Decreto nº 85.801, de 1981.
Sob a égide da OMA foram celebradas dezesseis convenções
internacionais, das quais as mais importantes são:


Convenção sobre o Sistema Harmonizado (SH);



Convenção Internacional sobre a Simplificação e Harmonização
dos Procedimentos Aduaneiros (Convenção de Quioto);



Convenção sobre Admissão Temporária (Convenção de Istambul);



Convenção Internacional para Assistência Administrativa Mútua
para Prevenção, Investigação e Repressão de Ofensas Aduaneiras
(Convenção de Nairóbi); e

654

Conforme
informações
constantes
do
sítio
da
OMA:
<
http://www.wcoomd.org/home_about_us.htm>. Acesso em: 1º mai. 2011.
655
Disponível em: < http://www.wcoomd.org/home_about_us_our_profile.htm>. Acesso em: 2 mai.
2011.
656
“A OMA é um organismo internacional intergovernamental independente que se originou da
necessidade da sociedade internacional estabelecer um conjunto de regras e mecanismos destinados a
regular a atuação das Aduanas no Comércio Internacional. A OMA conta, atualmente, com 164
Países-Membros que respondem por aproximadamente 98% do comércio internacional.” (MACEDO,
Leonardo Correia. Direito Tributário no Comércio internacional: acordos e convenções
internacionais – OMC, CCA/OMA, Aladi e Mercosul, 2005, p. 35)
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Assistência

Administrativa Mútua (Convenção de Joanesburgo).

O Brasil é signatário da Convenção SH, da qual passamos a tratar, e
está em processo de incorporação da Convenção de Istambul, objeto de disquisição
no subitem 5.2.2.

5.2.1. Convenção sobre o Sistema Harmonizado (SH)
O SH, confeccionado no âmbito da Organização Mundial das Aduanas
e adotado pela grande maioria dos países,657 caracteriza-se como método de
classificação de mercadorias baseado em uma estrutura de códigos e respectivas
descrições. Esse acordo contém uma lista de bens identificados por seis dígitos
numéricos.658
Com efeito, a classificação do SH permite que todo e qualquer bem
objeto do comércio internacional seja identificado por meio dos seis números, de
forma que constitui uma linguagem praticamente utilizada em todo o mundo e que
torna menos burocrático e oneroso os processos de importação e

fiscalização

657

“O SH foi adotado por diversos países e, atualmente, 99% do comércio internacional utiliza esta
linguagem merceológica para suas importações e exportações.” (MACEDO, Leonardo Correia.
Direito Tributário no Comércio Internacional: acordos e convenções internacionais – OMC,
CCA/OMA, Aladi e Mercosul, 2005, p. 53)
658
Cf. MEIRA, Liziane Angelotti. Regimes Aduaneiros Especiais e Integração Regional: análise dos
regimes brasileiros em face das regras do Mercosul. In: TÔRRES, Heleno Taveira (Coord.). Comércio
Internacional e Tributação, 2005, p. 360.
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aduaneira.659 O SH abriga também um conjunto de regras que orientam a atividade
de classificação das mercadorias.660
Assim, o SH é de basilar importância para a correta identificação das
mercadorias, pois somente desse modo os acordos internacionais, especialmente os
concernentes à alíquota do imposto sobre a importação e às medidas de defesa
comercial, serão corretamente aplicados e surtirão os efeitos desejados.661 Diante
desse contexto, é possível afirmar que o SH é o mais importante acordo celebrado no
âmbito da OMA.
Com base na classificação de seis dígitos do SH,662 foi criado, no
âmbito do Mercosul, a Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), que junta mais
659

“A Convenção do Sistema Harmonizado”, conforme enfatizou César Olivier Dalston “é um marco
decisivo e espetacular, pois estabeleceu o ‘grande acordo entre as nações’ para a criação de uma
nomenclatura de mercadorias de cunho universal e harmônica.” (Exceções Tarifárias: ex-tarifário do
imposto de importação, 25)
660
São “Seis Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado e Notas de Seção, de Capítulo
e de Subposição, que se constituem no corpo orientador, ou seja, normativo, para atribuição de um
código numérico a um determinado produto.” (DALSTON, César Olivier. Exceções Tarifárias: extarifário do imposto de importação. São Paulo: Lex, 2005. p. 27).
661
Leonardo Correia Lima Macedo descreve sucintamente as necessidades que impulsionaram a
criação do sistema de classificação de mercadorias: “Para reativação do comércio internacional, após a
2a Guerra Mundial, retomaram-se os trabalhos de padronização dos diferentes sistemas de
classificação e de designação de mercadorias. Dessa diversidade de nomenclaturas existentes,
resultava que uma mercadoria produzida e exportada por um país, até a sua chegada no mercado de
consumo de outro, sujeitava-se às vezes, a até 17 designações diferentes. Em face disso, as transações
comerciais tornavam-se morosas e dispendiosas, porque era necessário o preenchimento de
documentos específicos e diferentes para formalidades aduaneiras, transporte, seguro, câmbio, etc.
Essa falta de uma linguagem comum para a designação e codificação das mercadorias dificultava
sobremaneira a utilização da informática nas transações internacionais, a análise dos dados
comparativos de comércio e criava incertezas e imprecisões nas negociações tarifárias e em acordos
comerciais internacionais. Sob os auspícios da CCA, foi criada em 1950, a Nomenclatura do Conselho
de Cooperação Aduaneira (NCCA), transformada em acordo internacional para que fosse adotada
pelos países.” (Direito Tributário no Comércio Internacional: acordos e convenções internacionais –
OMC, CCA/OMA, Aladi e Mercosul, 2005, p. 52).
662
Os bens são listados, iniciando-se com aqueles em estado natural e finalizando-se com aqueles de
maior valor agregado (maior grau de industrialização). César Olivier Dalston explica essa forma de
organização: “Uma lista ordenada de códigos numéricos, dividida em 21 Seções, as quais abarcam 97
capítulos. Nestas Seções e Capítulos, conforme sua faceta constitutiva, as mercadorias estão
ordenadas, de modo crescente, pelo seu grau de elaboração, ou seja, das mercadorias com menor valor
agregado (Capítulo 1) para aquelas com maior valor agregado (Capítulo 97). Destarte, o Sistema
Harmonizado começa com animais vivos, do Capítulo 1, e vai até objetos de arte, de coleção e
antiguidades (Capítulo 97), passando pelos alimentos industrializados, matérias-primas e bens de
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dois números, para denotar todos os bens de maneira ainda mais específica.
Discorremos sobre a NCM no subitem 5.3.1.

5.2.2. Convenção sobre Admissão Temporária (Convenção de Istambul)
Sob a égide da Organização Mundial do Comércio, foi celebrada em
1990, em Istambul, Turquia, a Convenção sobre Admissão Temporária. Segundo
informações divulgadas pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, são setenta os países que ratificaram a Convenção, 663 sendo o Chile, até o
momento, o único país da América do Sul.664
Mister ter presente que a admissão temporária pode ser definida como
um “regime especial permitindo a entrada, permanência por certo tempo e saída do
Brasil, sem pagamento dos impostos incidentes sobre as operações de comércio
exterior, de bens estrangeiros destinados a eventos culturais (e.g.: exposições de
obras de arte), científicos ou comerciais (p.e.: feiras de automóvel, de informática),
competições desportivas (como carros e cavalos de corrida), de veículos e bens de
turistas estrangeiros etc.”665
Além da harmonização de procedimentos e conceitos, o propósito da
Convenção de Istambul é facilitar os procedimentos de admissão temporária e dar
capital, dentre milhares de outros itens que compõem as economias modernas.” (Exceções Tarifárias:
ex-tarifário do imposto de importação, 2005, p. 27).
663
Cf. o Auditor Fiscal da Receita Federa do Brasil Antônio Braga Sobrinho
(http://www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl_1223669265.pdf>. Acesso em: 2 mai. 2011).
664
O número de signatário divulgados pela Organização Mundial das Aduanas é menor, mas a última
atualização
dos
dados
no
sítio
da
OMA
deu-se
no
ano
de
2006
(<http://www.wcoomd.org/files/1.%20Public%20files/PDFandDocuments/Conventions/PG0135E1.pd
f>. Acesso em: 2 mai. 2011).
665
Cf. MEIRA, Liziane Angelotti. Regimes Aduaneiros Especiais, 2002, p. 189.
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maiores garantias aos tributos não recolhidos em função da entrada temporária de
bens estrangeiros. Estes intentos são alcançados por meio da utilização de um
documento, denominado título de admissão temporária,666 para cada bem elegível. O
documento é o “Carnê ATA”667 para bens que não sejam meios de transporte e o
“Carnê CPD” para os meios de transporte. Tendo em conta que o Brasil não está
incorporando o Anexo C da Convenção, relativo a meios de transporte, não nos
ocuparemos do documento utilizado para estes bens.
O Carnê ATA é emitido por uma entidade, escolhida pelo país de
procedência dos bens; há também uma entidade garantidora dos tributos aduaneiros
eventualmente devidos. As funções de emissora e garante podem se concentrar em
uma mesma entidade. 668
O processo pode ser resumido nos seguintes termos: todo Estado
quando se torna parte da Convenção de Istambul escolhe entidades com capacidade
econômica garantir os tributos e para emitir os títulos de admissão temporária,

666

O artigo 5o da Convenção de Istambul define os títulos de admissão temporária e sua utilização,
nos seguintes termos:
“Sem prejuízo das operações de admissão temporária previstas no anexo E, cada parte contratante
aceitará, em substituição dos seus documentos aduaneiros nacionais e em garantia dos montantes
referidos no artigo 8º do anexo A, qualquer título de admissão temporária válido para o seu território,
emitido e utilizado nas condições definidas no referido anexo relativamente às mercadorias (incluindo
os meios de transporte) importadas temporariamente de acordo com outros anexos da presente
convenção, por ela aceitos.”
667
O termo “ATA” é um acrônimo formado da combinação das inicias de admissão temporária em
francês (Admission Temporaire) e em inglês (Temporary Admission), conforme informa a
Organização
Mundial
das
Aduanas
(disponível
no
sítio
<http://www.wcoomd.org/home_pfoverviewboxes_tools_and_instruments_pfatasystemconven.htm>.
Acesso em: 2 mai. 2011).
668
O Artigo 1o do Anexo A define essas entidades:
“f) Associação garante: uma associação autorizada pelas autoridades aduaneiras de uma parte
contratante a assegurar a garantia das somas referidas no artigo 8º do presente anexo no território
dessa parte contratante, filiada num sistema de garantia;
g) Associação emissora: uma associação autorizada pelas autoridades aduaneiras a emitir títulos de
admissão temporária, filiada direta ou indiretamente num sistema de garantia;”
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mediante remuneração a cargo dos interessados e, sendo caso, prestação de garantia
dos tributos aduaneiros.669
O interessado deve solicitar a emissão de um título de admissão
temporária para cada bem e esse documento tem um prazo de validade determinado,
no máximo um ano. De posse desse único documento, o titular pode promover várias
entradas e saídas do bem em qualquer país parte da Convenção, de modo simples e
sem qualquer exigência além da apresentação do Carnê ATA.
Caso não seja promovida a saída do bem no prazo estipulado, tornamse devidos os tributos não pagos e a autoridade aduaneira pode exigi-los da entidade
garantidora local, que deve pagar e cobrar da entidade garantidora estrangeira, a qual,
por sua vez, cobrará do devedor ou executará as garantias oferecidas no momento da
emissão do Carnê ATA.
Para o Fisco, a sistemática é oportuna porque simplifica os trabalhos
e, principalmente, porque traz garantia de pagamento dos tributos devidos. Um dos
grandes problemas para a Administração Fiscal nessas circunstâncias é que, muito
comumente, estrangeiro promove admissão temporária, deixa o país sem comprovar
o cumprimento das condições para não pagamento670 dos tributos e não é viável
promover a execução fiscal no exterior.

669

Conforme o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil Antônio Braga Sobrinho, cada país deve
adotar suas próprias regras para cobrança dos valores de emissão do Carnê ATA. “Em geral, as taxas
são estipuladas em função do valor dos bens, do número de países que serão visitados, podendo,
ainda, ser cobrado, a critério de entidade garantidora, adicional a título de seguro e outros serviços.”
(disponível no sítio http://www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl_1223669265.pdf>. Acesso em: 2 mai.
2011).
670
Normalmente não se sabe se ele levou o bem admitido temporariamente com ele ou se o deixou
aqui, integrando-o à economia nacional.
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Para o importador, a possibilidade de uso do Carnê ATA é também
conveniente porque ele economiza tempo e evita os dispêndios que teria ao submeter
seu bem à verificação e controle aduaneiro em cada país que entrasse. Ademais,
sempre que a pessoa julgar que os custos com a emissão do título e com a prestação
de garantia dos tributos não compensam a celeridade e simplificação de
procedimentos, ela pode optar pelo sistema convencional de admissão temporária.
A Convenção de Istambul é formada das seguintes partes:o
Corpo
Anexo A – Anexo relativo aos Títulos de Admissão Temporária (Carnês ATA,
Carnês CPD)
Anexos B
 Anexo B.1 – Anexo relativo às Mercadorias Destinadas a Serem
Apresentadas Ou Utilizadas Numa Exposição, Feira, Congresso ou
Manifestação Similar
 Anexo B.2 – Anexo relativo ao Material Profissional
 Anexo B.3 – Anexo relativo aos Conteineres, Pallets, Embalagens, Amostras
e outras Mercadorias Importadas no Âmbito de uma Operação Comercial
 Anexo B.4 – Anexo relativo às Mercadorias Importadas no Âmbito de uma
Operação de Produção
 Anexo B.5 – Anexo relativo às Mercadorias Importadas para Fins
Educativos, Científicos ou Culturais
 Anexo B.6 – Anexo relativo aos Objetos de Uso Pessoal dos Viajantes e às
Mercadorias Importadas para Fins Desportivos
 Anexo B.7 – Anexo relativo ao Material de Propaganda Turística
 Anexo B.8 – Anexo relativo às Mercadorias Importadas no Âmbito do
Tráfego Fronteiriço
 Anexo B.9 – Anexo relativo às Mercadorias Importadas para Fins
Humanitários
Anexo C – Anexo relativo aos Meios De Transporte
Anexo D – Anexo relativo aos Animais
Anexo E – Anexo relativo às Mercadorias Importadas com Isenção Parcial dos
direitos e encargos de Importação

Conforme determina o item 4 do Artigo 24 da Convenção, para
adesão, faz-se mister a aceitação do Anexo A e de, pelo menos, outro anexo, sem
prejuízo da opção de acolher posteriormente os demais.
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Neste momento, o Brasil está em processo de incorporação da
Convenção de Istambul, especificamente do Corpo, naturalmente, e dos Anexos A,
B.1, B.2, B.5 e B.6. Assinamos o acordo, foi editado o Decreto Legislativo no 563, de
6 de agosto de 2010. Agora há necessidade de ratificação junto à Organização
Mundial das Aduanas e promulgação por meio de Decreto Presidencial, para que a
Convenção tenha início de vigência aqui. Importante lembrar que, nesse ínterim,
deve ser efetivada a escolha das entidades garantidora e emissora, por meio de
licitação pública.

5.3. Mercado Comum do Sul (Mercosul)
O Mercosul foi criado no âmbito da Associação Latino-Americana de
Integração (Aladi),

como um acordo sub-regional,671 por meio do Tratado de

Assunção, assinado em 1991.672

Vale recordar que o Mercosul configura uma

exceção à regra do tratamento de nação mais favorecida da OMC, na modalidade
integração regional.
671

“Associação Latino Americana de Integração (Aladi) é um Organismo Intergovernamental criada
pelo Tratado de Montevidéu 1980, assinado em 12 de agosto de 1980, conhecido como TM-80. [...]
No âmbito da Aladi confluem e consolidam-se os principais grupos sub-regionais de integração da
região (Comunidade Andina, Mercosul e Grupo dos Três), assim como os acordos bilaterais assinados
pelos Países-Membros desses grupos com os demais países signatários do TM-80.” (MACEDO,
Leonardo Correia. Direito Tributário no Comércio Internacional: acordos e convenções
internacionais – OMC, CCA/OMA, Aladi e Mercosul, 2005, p. 38-39).
672
Os Acordos celebrados no âmbito da Aladi são classificados da seguinte forma:
 Acordos de Alcance Parcial (AAP): são celebrados entre alguns dos membros do grupo e, em
regra, com o objetivo de aprofundar a integração regional.
 AAP de Complementação Econômica (ACE): denominados simplesmente Acordos de
Complementação Econômica, também são celebrados por parcela dos membros da Aladi,
normalmente estão nessa categoria os acordos sub-regionais e os de preferências e reduções
da alíquota do imposto sobre a importação.
 Acordo de Alcance Regional (AAR): este é assinado por todos os membros da organização.
(Conforme informações constantes do sítio da Aladi: <http://www.aladi.org/nsfaladi/textacdos.nsf/
inicio2004?OpenFrameSet&Frame=basefrm&Src=%2Fnsfaladi%2Ftextacdos.nsf%2Ftextacdos2004
%3FOpenPage%26AutoFramed>. Acesso em: 1o mai. 2011.) No âmbito da Aladi, as regras do
Mercosul estão formalizadas no ACE nº 18, de 1991.
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Os signatários originais foram: Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai.
A Venezuela formalizou sua intenção de se tornar membro do Mercosul em julho de
2006, mediante o Protocolo de Adesão ao Mercosul. No entanto, esse Protocolo
precisa ser aprovado pelo Poder Legislativo da Venezuela e de todos os paísesmembros do Mercosul.673 Os países associados são: Chile,674 Bolívia,675 Peru,676
Colômbia e

Equador.677 Enquanto não finalizado o seu processo de adesão, a

Venezuela continua recebendo o tratamento preferencial destinado aos países
associados.
O Brasil internalizou o Tratado de Assunção por meio do Decreto
Legislativo nº 197, de 1991, e o promulgou pelo Decreto nº 350, de 1991. O
Protocolo de Ouro Preto foi internalizado pelo Decreto Legislativo nº 188, de 1995, e
promulgado pelo Decreto nº 1.901, de 1996.
O Mercosul é considerado uma União Aduaneira imperfeita678 por
dois motivos: a) há exceções à regra que determina a aplicação das mesmas alíquotas

673

No atual momento, a adesão da Venezuela depende da aprovação do Legislativo do Paraguai. Os
demais aprovaram. O Protocolo foi aprovado, no Brasil, pela Câmara dos Deputados em dezembro de
2008 e pelo Senado em dezembro de 2009.
674
Mediante o Acordo de Complementação Econômica Mercosul-Chile, de 25 de junho de 1996.
675
Acordo de Complementação Econômica Mercosul-Bolívia, de 17 de dezembro de 1996.
676
Acordo de Complementação Econômica Mercosul-Peru (Decisão CMC nº 39, de 2003).
677
Acordo de Complementação Econômica Mercosul-Colômbia, Equador e Venezuela (Decisão CMC
nº 59, de 2004).
678
União Aduaneira implica, conceitualmente, livre movimentação de bens, sem barreiras tributárias,
e adoção, pelos Países-Membros, de uma estrutura uniforme de tributação da importação do resto do
mundo. Nesse sentido, as ponderações de Maria da Conceição Ramos Rocha: “O Mercosul ainda não
pode ser considerado uma União Aduaneira dita perfeita, pois estão em vigor, atualmente, vários
institutos típicos de uma fase de implementação deste tipo de união. Poderia ser caracterizado como
uma União Aduaneira imperfeita, ou, ainda, flexível pois representa uma área em que estão presentes
características de uma zona de livre comércio com uma Tarifa Externa Comum, que abrange uma
determinada parcela de mercadorias. Pode-se citar a existência da lista de exceções à TEC e os
Regimes de Origem e de Adequação como termômetro do avanço do processo integracionista. O
Regime de Adequação refere-se aos produtos dos países do bloco que não têm livre circulação, isto é,
não chegaram à tarifa zero [...]” (Mercosul: alcances da União Aduaneira no ordenamento jurídico
brasileiro, 1999, p. 24). Conforme também anotou Leonardo Correia Macedo, “O Mercosul ainda não
completou a fase de União Aduaneira. Tal situação decorre da permanência de uma múltipla cobrança
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do imposto sobre a importação extrabloco por todos os seus membros; b) ainda
incide imposto sobre a importação no fluxo comercial intrabloco de alguns produtos.
Ambos serão objeto de exame nos subitens 5.3.1 e 5.3.2.
Os principais órgãos do Mercosul679 são o Conselho de Mercado
Comum (CMC), o Grupo de Mercado Comum (GMC) e a Comissão de Comércio do
Mercosul (CCM).680
O CMC é integrado pelos ministros das Relações Exteriores e pelos
ministros da Economia dos estados-membros e é considerado o órgão superior do
Grupo, incumbindo-lhe a condução política do agrupamento e a tomada de decisões
para o cumprimento dos objetivos estabelecidos no Tratado de Assunção.681

da TEC, lista de exceções, procedimentos aduaneiros e ainda a exigência de certificado de origem
para circulação de bens. Assim, pode-se afirmar que o Mercosul, atualmente, encontra-se em fase de
União Aduaneira imperfeita.” (Direito Tributário no Comércio Internacional: acordos e convenções
internacionais – OMC, CCA/OMA, Aladi e Mercosul, 2005, p. 42).
679
Cf. Artigo II do Protocolo de Ouro Preto.
680
A estrutura institucional do Mercosul, nos termos do Artigo I do Protocolo de Ouro Preto, é a
seguinte:
“I. O Conselho do Mercado Comum (CMC);
II. O Grupo Mercado Comum (GMC);
III. A Comissão de Comércio do Mercosul (CCM);
IV. A Comissão Parlamentar Conjunta (CPC);
V. O Foro Consultivo Econômico-Social (FCES);
VI. A Secretaria Administrativa do Mercosul (SAM).”.
681
Cf. Artigos III e IV do Protocolo de Ouro Preto.
O Artigo VIII enumera as atribuições do CMC:
“São funções e atribuições do Conselho do Mercado Comum:
I. Velar pelo cumprimento do Tratado de Assunção, de seus Protocolos e dos acordos firmados em seu
âmbito;
II. Formular políticas e promover as ações necessárias à conformação do mercado comum;
III. Exercer a titularidade da personalidade jurídica do Mercosul.
IV. Negociar e firmar acordos em nome do Mercosul com terceiros países, grupos de países e
organizações internacionais. Estas funções podem ser delegadas ao Grupo Mercado Comum por
mandato expresso, nas condições estipuladas no inciso VII do artigo 14;
V. Manifestar-se sobre as propostas que lhe sejam elevadas pelo Grupo Mercado Comum;
VI. Criar reuniões de ministros e pronunciar-se sobre os acordos que lhe sejam remetidos pelas
mesmas;
VII. Criar os órgãos que estime pertinentes, assim como modificá-los ou extingui-los;
VIII. Esclarecer, quando estime necessário, o conteúdo e o alcance de suas Decisões;
IX. Designar o Diretor da Secretaria Administrativa do Mercosul.
X. Adotar Decisões em matéria financeira e orçamentária;
XI. Homologar o Regimento Interno do Grupo Mercado Comum;”.
Liziane Angelotti Meira
Regime Jurídico dos Tributos Incidentes
Sobre o Comércio Exterior

•

O GMC

é o órgão executivo do Mercosul,

285

coordenado pelos

Ministérios das Relações Exteriores e composto de quatro membros titulares e quatro
substitutos que representem o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério da
Economia e o Banco Central.682
As principais atribuições do GMC são:683
•

tomar as providências necessárias ao cumprimento das decisões do
CMC;

•

propor medidas concretas, com o intuito de promover abertura
comercial, coordenação macroeconômica e negociação de acordos
com terceiros países; e

682

Cf. Artigos X e XI do Protocolo de Ouro Preto.
O Artigo XIV do Protocolo de Ouro Preto elenca as funções do GMC:
“São funções e atribuições do Grupo Mercado Comum:
I. Velar, nos limites de suas competências, pelo cumprimento do Tratado de Assunção, de seus
Protocolos e dos acordos firmados em seu âmbito;
II. Propor projetos de Decisão ao Conselho do Mercado Comum;
III. Tomar as medidas necessárias ao cumprimento das Decisões adotadas pelo Conselho do Mercado
Comum;
IV. Fixar programas de trabalho que assegurem avanços para o estabelecimento do mercado comum;
V. Criar, modificar ou extinguir órgãos tais como subgrupos de trabalho e reuniões especializadas,
para o cumprimento de seus objetivos;
VI. Manifestar-se sobre as propostas ou recomendações que lhe forem submetidas pelos demais
órgãos do Mercosul no âmbito de suas competências;
VII. Negociar, com a participação de representantes de todos os Estados Partes, por delegação
expressa do Conselho do Mercado Comum e dentro dos limites estabelecidos em mandatos
específicos concedidos para esse fim, acordos em nome do Mercosul com terceiros países, grupos de
países e organismos internacionais. O Grupo Mercado Comum, quando dispuser de mandato para tal
fim, procederá à assinatura dos mencionados acordos. O Grupo Mercado Comum, quando autorizado
pelo Conselho do Mercado Comum, poderá delegar os referidos poderes à Comissão de Comércio do
Mercosul;
VIII. Aprovar o orçamento e a prestação de contas anual apresentada pela Secretaria Administrativa
do Mercosul;
IX. Adotar Resoluções em matéria financeira e orçamentária, com base nas orientações emanadas do
Conselho do Mercado Comum;
X. Submeter ao Conselho do Mercado Comum seu Regimento Interno;
XI. Organizar as reuniões do Conselho do Mercado Comum e preparar os relatórios e estudos que este
lhe solicitar.
XII. Eleger o Diretor da Secretaria Administrativa do Mercosul;
XIII. Supervisionar as atividades da Secretaria Administrativa do Mercosul;
XIV. Homologar os Regimentos Internos da Comissão de Comércio e do Foro Consultivo
Econômico-Social;”.
683
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fixar programas de trabalho, para cumprir as metas do bloco.

A Comissão de Comércio do Mercosul (CCM) é composta de
representantes dos mesmos ministérios da GMC,684 todavia em nível mais técnico;
sua principal tarefa é assessorar o GMC.685
Cumpre comentar ainda o sistema de resolução de controvérsias. A
partir de 10 de fevereiro de 2004, esse sistema é regulado pelo Protocolo de Olivos
para a Solução de Controvérsias no Mercosul,686 o qual criou, inclusive, um tribunal
permanente, com sede em Assunção no Paraguai.
Vigoram duas formas de resolução de controvérsias relativas às regras
instituídas sob a égide do Mercosul. A primeira relaciona-se aos procedimentos dos
Estados para internalizar e aplicar essas regras, portanto, Direito Público;687 e a
segunda concerne a conflitos que envolvam interesses privados em face de uma
suposta violação de dispositivo legal do bloco, logo, Direito Privado.688

684

Cf. Artigo XVII do Protocolo de Ouro Preto.
Artigo XVI do Protocolo de Ouro Preto:
“À Comissão de Comércio do Mercosul, órgão encarregado de assistir o Grupo Mercado Comum,
compete velar pela aplicação dos instrumentos de política comercial comum acordados pelos Estados
Partes para o funcionamento da união aduaneira, bem como acompanhar e revisar os temas e matérias
relacionados com as políticas comerciais comuns, com o comércio intra-Mercosul e com terceiros
países.”.
686
O Protocolo foi internalizado no Brasil por meio do Decreto Legislativo nº 712, de 14 de outubro
de 2003, e promulgado pelo Decreto nº 4.982, de 9 de fevereiro de 2004.
687
Cf. Artigo I, item 1, do Protocolo:
“As controvérsias que surjam entre os Estados Partes sobre a interpretação, a aplicação ou o não
cumprimento do Tratado de Assunção, do Protocolo de Ouro Preto, dos protocolos e acordos
celebrados no marco do Tratado de Assunção, das Decisões do Conselho do Mercado Comum, das
Resoluções do Grupo Mercado Comum e das Diretrizes da Comissão de Comércio do MERCOSUL
serão submetidas aos procedimentos estabelecidos no presente Protocolo.”.
688
Cf. Artigo XXXIX:
“O procedimento estabelecido no presente Capítulo aplicar-se-á às reclamações efetuadas por
particulares (pessoas físicas ou jurídicas) em razão da sanção ou aplicação, por qualquer dos Estados
Partes, de medidas legais ou administrativas de efeito restritivo, discriminatórias ou de concorrência
desleal, em violação do Tratado de Assunção, do Protocolo de Ouro Preto, dos protocolos e acordos
685
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O Protocolo de Olivos determina que os Estados que compõem o
Mercosul podem

escolher livremente o foro a ser adotado: o regional ou o

multilateral. Contudo, ao se decidir pelo foro regional, abdica-se do direito de
recorrer à OMC.689
Importante observar que as decisões tomadas sob o feixe normativo do
Protocolo de Olivos, da mesma forma que as decisões tomadas pelos órgãos da
OMC, não têm execução no Brasil em função de as autoridades emissoras carecerem
de jurisdição aqui.690 Todavia, se o País não se curvar a essas decisões, pode ser
penalizado por instrumentos de direito internacional, denominados, no Protocolo de
Olivos, medidas compensatórias691 (e.g.:

suspensão de concessões ou outras

obrigações equivalentes, com vista a obter o cumprimento do laudo).

692

celebrados no marco do Tratado de Assunção, das Decisões do Conselho do Mercado Comum, das
Resoluções do Grupo Mercado Comum e das Diretrizes da Comissão de Comércio do Mercosul.”.
689
Cf. Artigo I, item 2, do Protocolo:
“As controvérsias compreendidas no âmbito de aplicação do presente Protocolo que possam também
ser submetidas ao sistema de solução de controvérsias da Organização Mundial do Comércio ou de
outros esquemas preferenciais de comércio de que sejam parte individualmente os Estados Partes do
MERCOSUL poderão submeter-se a um ou outro foro, à escolha da parte demandante. Sem prejuízo
disso, as partes na controvérsia poderão, de comum acordo, definir o foro.
Uma vez iniciado um procedimento de solução de controvérsias de acordo com o parágrafo anterior,
nenhuma das partes poderá recorrer a mecanismos de solução de controvérsias estabelecidos nos
outros foros com relação a um mesmo objeto, definido nos termos do Artigo XIV deste Protocolo.”.
690
Nesse contexto podem ser compreendidas as palavras de Deisy de Freitas Lima Ventura: “A
eficácia dos fatos jurídicos gerados pelas regras atinentes ao MERCOSUL dependem, portanto, da
vontade (dos Estados, empresas, cidadãos) de materializá-las. Este componente determina a
instabilidade e a insegurança destas relações jurídicas, atributos que se multiplicarão com o
aprofundamento do processo integracionista.” (A Ordem Jurídica do Mercosul. Porto Alegre: Livraria
do Advogado, 1996. p. 114).
691
Não se trata das mesmas medidas compensatórias constantes dos Acordos na OMC.
692
Cf. Artigo XXXI do Protocolo.
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Os próximos subitens serão dedicados aos acordos e às regras do
Mercosul que se revelam fundamentais para a determinação do regime jurídico dos
tributos brasileiros incidentes sobre o comércio exterior:
•

tabela comum de alíquotas de imposto sobre a importação de origem
extrabloco, denominada “Tarifa Externa Comum (TEC)”;

5.3.1.

•

regime tributário aplicado às importações intrabloco; e

•

regime de origem do Mercosul.

Tabela comum de alíquotas de imposto sobre a importação de origem

Extrabloco
Os legisladores, os juristas e os especialistas que se dedicam ao
Direito Internacional têm de estar sempre muito atentos para evitar o transporte ao
direito pátrio de institutos alienígenas incompatíveis ou que tenham denotação
diversa da adotada no sistema jurídico nacional. As traduções e o processo de
internalização devem ser elaborados de modo muito cauteloso, com absoluto respeito
às normas e aos princípios do Direito brasileiro.693
Conforme verificamos no subitem 2.2.1, o

sistema constitucional

tributário do Brasil apresenta inúmeras particularidades, dentre as quais a sua rigidez,
pois a Constituição Federal estabelece várias regras que não podem ser alteradas por
ato normativo de hierarquia inferior, nem por

tratado ou acordo internacional

693

Cf. MEIRA, Liziane Angelotti. Regimes Aduaneiros Especiais e Integração Regional: análise dos
regimes brasileiros em face das regras do Mercosul. In: TÔRRES, Heleno Taveira (Coord.). Comércio
Internacional e Tributação, 2005, p. 359.
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internalizado. Dentre essas regras, estão as que estabelecem o conceito e as espécies
de impostos que podem ser instituídos no País.
A Constituição Federal indica expressamente, nos artigos 145, 148 e 149,
as espécies tributárias: impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições e
empréstimos compulsórios. As espécies de impostos são indicadas nos artigos 153 a 156.
O imposto sobre a importação caracteriza-se como um imposto
federal.694 Diferentemente de outros sistemas jurídicos, tal como o norte-americano e
o canadense, não tem fulcro constitucional no Brasil a divisão entre tributos (taxes) –
que incidem sobre as operações domésticas – e tarifas (tariffs) – que incidem sobre
as operações de comércio internacional.
No sistema jurídico brasileiro, conforme verificamos no item 3.1,
tarifa corresponde a preço público e identifica-se com o valor cobrado, pela prestação
de serviços públicos, por empresas públicas, sociedades de economia mista,
empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos.695
Desse modo, a denominação “Tarifa Externa Comum (TEC)”, dada à
tabela que abriga alíquotas de imposto sobre a importação, não se coaduna com a
Constituição e com o Sistema Tributário brasileiros. Por essa razão, utilizamos a
expressão “Tabela Comum de Alíquotas de Imposto sobre a Importação de Origem
Extrabloco”, ou, abreviadamente, “Tabela Comum de Alíquotas de II”.696

694

Constituição Federal, artigo 153, I.
Nesse sentido, BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro, 10. ed. revista e atualizada por
Flávio Bauer Novelli. Rio de Janeiro: Forense, 1991. p. 324-325, e MEIRELLES, Hely Lopes. Curso
de Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo, RT, 1977, p. 600.
696
No mesmo sentido, as ilações de César Olivier Dalston:
“Daí resulta que se tarifa não é tributo, então qual o fundamento que levou a se utilizar esse termo
695
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A “Tabela Comum de Alíquotas de II” apresenta-se como o cerne do
aprofundamento da integração regional, pois, ao uniformizar as alíquotas do imposto
sobre a importação a serem aplicadas em relação a bens procedentes de terceiros
países, impede que as reduções ou majorações tributárias sejam concedidas
unilaeralmente por algum país do Mercosul e gerem concentração das importações e
prejuízos aos mercados dos outros membros do grupo.
Essa tabela foi elaborada com base no Sistema de Nomenclatura
Comum do Mercosul (NCM), que, por sua vez, tem fulcro no Sistema Harmonizado
de Designação e de Codificação de Mercadorias (SH).
Conforme verificamos no subitem 5.2.1, o SH, estabelecido no âmbito
da Organização Mundial das Aduanas, caracteriza-se como método de classificação
de mercadorias, baseado em uma estrutura de códigos e respectivas descrições. Esse
documento contém uma lista de bens identificados por seis dígitos numéricos.

para significar ‘cobrança dos direitos aduaneiros’, ou seja, dos impostos relacionados ao comércio
internacional, como ocorre no comércio exterior brasileiro e no âmbito do Mercosul a ponto de termos
uma Tarifa Externa Comum? [...] Assim sendo, a expressão ‘exceção tarifária’ deve ser traduzida
como alteração, para mais ou para menos, na alíquota ad valorem de um tributo, em especial, na sua
espécie mais destacada, o imposto [...]” (Exceções Tarifárias: ex-tarifário do imposto de importação,
2005, p. 51-52). O autor também resume interessante pesquisa da origem da utilização na história
mundial: “Embora o termo tarifa esteja estreitamente associado à ‘cobrança de direitos aduaneiros’,
ele também é o nome de uma cidade espanhola, na Andaluzia, a meio caminho entre Cádiz e o
Estreito de Gibraltar (Espanha). A respeito da origem do emprego da palavra tarifa no comércio
internacional, o prof. Hironori Asakura ensina que no ano de 711 d.C. deu-se a invasão da Península
Ibérica pelos mouros, comandados por Taligibn Ziyad (este líder muçulmano também era conhecido
por Tariq ibn Ziyad) por um ponto na costa da Andaluzia, próximo ao estreito de Gibraltar. Esse local
foi ocupado pelos invasores, que passaram a cobrar, compulsoriamente, pedágios dos navios que
singravam as águas do Estreito. Com o tempo esse local tornou-se conhecido por Tarifa, nome que
teve origem no nome do comandante mouro que invadiu a Península Ibérica. Posteriormente, o termo
tarifa foi generalizado para significar qualquer cobrança envolvendo direitos aduaneiros (pagar para
entrar ou sair de um território).” (Ibidem).
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A Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) é um sistema de
classificação de bens, no qual, aos seis dígitos do SH, que fornecem a posição, foram
adicionados mais dois, que indicam a subposição de cada bem.697
A “Tabela Comum de Alíquotas de II” nada mais é do que a NCM
acrescida das alíquotas específicas do imposto de importação que devem ser
aplicadas por todos os países do bloco para as importações de bens originários de
terceiros países.
De acordo com as diretrizes fixadas pelo Conselho do Mercado
Comum (CMC), as alíquotas constantes da “Tabela Comum de Alíquotas de II”
devem variar entre zero e vinte por cento. O CMC delegou ao Grupo Mercado
Comum (GMC) a competência para a edição de Resoluções referentes às
modificações da tarifa do imposto sobre a importação dentro dos limites.
Em casos excepcionais, o CMC pode permitir a adoção de alíquotas
superiores a vinte por cento. Um exemplo foi a Decisão CMC nº 70, de 2000, que
autorizou o Brasil e a Argentina a aplicarem alíquota de trinta e cinco por cento a
vários códigos do setor automotivo.
Conforme observamos anteriormente, a não adoção de modo integral
da “Tabela Comum de Alíquotas de II” configura um dos motivos para que o
Mercosul seja considerado uma União Aduaneira imperfeita. Cada país do agrupamento
tem o direito a conservar exceções às alíquotas comuns, denominadas “exceções
tarifárias”; existem também algumas alíquotas consolidadas na OMC em nível
697

As emendas ao SH, assim como a correspondente “Tabela Comum de Alíquotas de II”, foram
aprovadas pelo Grupo Mercado Comum, por sua Resolução no 65, de 2001, e publicadas no Brasil
pela Resolução Camex no 42, de 26.12.2001. Esta resolução incorporou também as modificações da
NCM e da “Tabela Comum de Alíquotas de II” decididas no âmbito do Mercosul pelas Resoluções
GMC nos 1/2001, 12/2001, 29/2001, 30/2001, 32/2001, 45/2001, 46/2001 e 48/2001.
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inferior às constantes da Tabela Comum e, nesse caso, o país que as consolidou é
autorizado a manter a alíquota mais baixa em relação aos bens de origem de todos os
países-membros da OMC, essas reduções são conhecidas como “perfurações à TEC”.
Ademais, o sistema normativo do Mercosul permite redução
temporária das alíquotas do imposto sobre a importação em caso de
desabastecimento, bem como abriga acordos preferenciais celebrados pelo
agrupamento. Em 2006, o Mercosul passou a fazer parte, como bloco, do Sistema
Global de Preferências Comerciais (SGPC).
Dessa forma, os casos em que pode não ser aplicada a “Tabela
Comum de Alíquotas de II” são:


exceções às alíquotas comuns;



perfurações;



reduções por desabastecimento;



acordos preferenciais; e



SGPC.

5.3.1.1. Exceções às alíquotas comuns
Segundo observou-se no subitem anterior, não são todos os bens que
estão sujeitos ao imposto sobre a importação previsto na “Tabela Comum de
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Alíquotas de II”. Cada país-membro tem direito a apresentar exceções, determinando
as respectivas alíquotas do seu imposto.698
No âmbito do Mercosul, a exceção tarifária refere-se, em regra, à
redução da alíquota do imposto sobre a importação constante da “Tabela Comum de
Alíquotas de II”,699 mas podem existir alíquotas majoradas também, desde que haja
respeito ao limite consolidado na OMC. O quadro geral de exceções à Tabela
Comum consiste na reunião de quatro listas:
a) Lista geral de exceções;
b) Lista de bens de capital;
c) Lista de bens de informática e de telecomunicações; e
d) Lista relativa ao “Universo Automotivo”.

a) Lista geral de exceções
Os membros do Mercosul podem manter alguns mecanismos de ajuste
das alíquotas nacionais do imposto sobre a importação, por meio de listas gerais de
exceções, as quais têm prazos definidos para convergência aos níveis da “Tabela
Comum de Alíquotas de II” .
698

“A expressão ‘exceção tarifária’ deve ser entendida como alteração, para mais ou menos, na
alíquota ad valorem de um tributo, na sua espécie mais destacada, qual seja o imposto [...] Vale
observar que a modificação da alíquota ad valorem do imposto pode estimular determinada atividade
ou aquisição de certas mercadorias, ou seja, a alíquota de exceção será menor que a alíquota original,
ou, de modo contrário, onerar essas atividades, ou seja a nova alíquota será maior que a alíquota
anterior, resultando numa exceção tarifária gravosa.” (DALSTON, César Olivier. Exceções
Tarifárias: ex-tarifário do imposto de importação, 2005, p. 52)
699
“Tal redução é aprovada pelo Conselho do Mercado Comum (CMC) e dada a público por meio de
uma Decisão CMC, a qual, posteriormente, é introduzida no ordenamento jurídico de cada país desse
bloco comercial, o que no caso do Brasil é feito por Resolução da Câmara de Comércio Exterior
(Camex).” (DALSTON, César Olivier. Exceções Tarifárias: ex-tarifário do imposto de importação,
2005, p. 53)
Liziane Angelotti Meira
Regime Jurídico dos Tributos Incidentes
Sobre o Comércio Exterior

•

294

Conforme a Decisão CMC nº 28, de 2009, o Brasil está autorizado a
manter uma lista geral de exceções, com cem produtos (NCM) até 31 de dezembro
de 2011.700 Essas exceções temporárias podem contemplar alíquotas inferiores ou
superiores às da “Tabela Comum de Alíquotas de II”.
A lista geral brasileira conta com cem produtos variados, e.g.
cogumelos, óleo de rícino, álcool etílico, cimento comum, marca-passos, e está
consolidada conforme Resolução Camex nº 46, de 2006.701 Os produtos estão
assinalados na “Tabela de Alíquotas de II” com o sinal “#”.

b) Lista de bens de capital
Com a finalidade expressa de reduzir custos de investimentos e
modernizar o parque industrial, bem como melhorar a infra-estrutura, pode ser
reduzida a alíquota do imposto sobre a importação de bens de capital sem fabricação
nacional para dois por cento, pelo período de dois anos, a pedido do interessado em
importar.702
A lista de bens de capital, portanto suscetível à redução da alíquota do
imposto sobre a importação a pedido, contém mil duzentos e quatro produtos
(NCM). Os bens de capital estão indicados na “Tabela de Alíquotas de II” brasileira
700

Conforme art. 1o da Decisão CMC:
“Art. 1° – A República Argentina e a República Federativa do Brasil poderão manter em suas listas
nacionais de exceções à Tarifa Externa Comum até 100 itens tarifários até 31 de dezembro de 2011.
Revoga-se toda outra disposição que se oponha ao previsto no presente artigo.”
701
Esta Resolução Camex sofreu sessenta e nove alterações por Resoluções supervenientes. Cf.
Informações
constantes
do
sítio
da
Secex:
<
http://www.mdic.gov.br//sitio/interna/interna.php?area=5&menu=1848>. Acesso em: 3 mai. 2011.
702
Cf. Decisão CMC nº 34, de 2003, c/c Decisão CMC nº 40, de 2005, Decreto nº 5.078, de 2004, e
Resolução Camex nº 43, de 2006.
Liziane Angelotti Meira
Regime Jurídico dos Tributos Incidentes
Sobre o Comércio Exterior

•

295

mediante as letras “BK”, e a lista de bens objeto da exceção foi elaborada com base
na Resolução Camex nº 43, de 2006.703
Cumpre mencionar que foi concebido, pela Decisão CMC nº 34, de
2003, o “Regime Comum de Bens de Capital”, o qual determina um regime tributário
único para a importação de bens de capital não produzidos no Mercosul. Tal regime
deveria ter entrado em vigor em 1o de janeiro de 2006, porém a Decisão CMC nº 40,
de 2005, o adiou para 2009, e as Decisões CMC nº 58, de 2008 e CMC nº 59, de
2008, prorrogaram o início de vigência deste regime para 1º de janeiro de 2013, de
forma que os regimes de exceção, relativos a esses bens, de cada país continuam
válidos e aplicados.

c) Lista de bens de informática e de telecomunicações
Também com o intuito de modernizar o setor produtivo brasileiro,
pode ser reduzida a alíquota do imposto sobre a importação de bens de informática e
de telecomunicações sem fabricação nacional para dois por cento, pelo período de
dois anos, a pedido da pessoa interessada em importar.704
A lista de bens suscetíveis de redução da alíquota do imposto sobre a
importação, a pedido, neste caso é composta de trezentos e noventa e um produtos.
Estes produtos estão indicados na “Tabela de Alíquotas de II” brasileira mediante as

703

Disponível no sítio do MDIC: <
http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=1&menu=497&refr=434>. Acesso em: 3 mai.
2011.
704
Cf. Decisão CMC nº 34, de 2003, c/c Decisão CMC nº 40, de 2005, Decreto nº 5.078, de 2004, e
Resolução Camex nº 43, de 2006.
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letras “BIT”, e os que foram objeto de redução da alíquota estão marcados também
com o símbolo “§”. A lista de bens foi elaborada com base na Resolução Camex nº
43, de 2006.705

d) Lista relativa ao “Universo Automotivo”
O Acordo sobre Política Automotiva do Mercosul, aprovado mediante
a Decisão CMC nº 70, de 2000, teve o escopo de promover o desenvolvimento deste
setor produtivo na região.
O Acordo autoriza os países a aplicar alíquota do imposto sobre
importação de até trinta e cinco por cento para importação de veículos.706 São
quinhentos e quarenta e três bens (códigos NCM) que compõem a lista denominada
“Universo Automotivo”, disponível no sítio do Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior.707

5.3.1.2. “Perfurações da Tabela de Alíquotas de II”
Em relação a alguns produtos, a alíquota indicada na “Tabela Comum
de Alíquotas de II” é superior à consolidada na OMC. Nesses casos, os países do
Mercosul devem aplicar a alíquota consolidada para os produtos importados dos
países-membros da OMC, conforme a regra da nação mais favorecida.

705

Disponível no sítio do MDIC: <
http://www.desenvolvimento.gov.br/arquivos/dwnl_1282246522.xls>. Acesso em: 3 mai. 2011.
706
O Acordo autoriza também a incidência do imposto sobre as importações intrabloco, a qual é
examinada no subitem 5.3.2.
707
Disponível em: < http://www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl_1255027932.xls>. Acesso em: 4 mai.
2011.
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A lista de perfurações brasileiras, denominada “Lista III – Perfurações da Tarifa
Externa Comum dos Níveis Tarifários consolidados na OMC”, é composta de
duzentos e quarenta e cinco produtos (NCM) e está disponível no sítio do Ministério
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.708

5.3.1.3. Reduções por desabastecimento
No caso de desabastecimento decorrente de desequilíbrios de oferta e
de demanda inesperados, os países do Mercosul podem reduzir, por até doze meses, a
alíquota do imposto sobre a importação, conforme Resolução GMC nº 69, de 2000.
Os parâmetros para utilização da medida, constantes da Resolução
GMC mencionada e, no Brasil, do Decreto nº 3.829, de 2001, são os seguintes:


impossibilidade de abastecimento normal e fluido na região,
decorrente de desequilíbrios na oferta e na demanda;



não pode haver, em nenhum caso, restrições ao comércio intraMercosul;



as reduções devem implicar, sempre, a adoção de alíquotas
inferiores à “Tabela Comum de Alíquotas de II”;



as reduções de alíquotas devem ser autorizadas com limites
quantitativos;



o período de aplicação deve ser de até doze meses;

708

Disponível
em:
<
http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=1848>. Acesso em: 4
mai. 2011.
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não podem ser afetadas as condições de competitividade relativa
na região tanto dos produtos objeto das medidas como dos bens
finais obtidos a partir deles;



deve ser preservada uma margem de preferência regional;



para os produtos agropecuários, deve-se ter

em conta a

sazonalidade da oferta intra-Mercosul.

Além disso, cada país do grupo não pode conceder a redução a mais
de vinte produtos simultaneamente. Os procedimentos para solicitação das medidas,
pelos interessados, e concessão estão na Resolução Camex nº 9, de 2002.
Atualmente, o Brasil tem vinte casos de redução da alíquota do
imposto sobre a importação em virtude de desabastecimento, dentre os quais estão
sardinha, vacina para a gripe H1N1, anidro para fabricação de detergentes .709

5.3.1.4. Acordos preferenciais
As alíquotas constantes da “Tabela Comum de Alíquotas de II”
também sofrem redução no caso de importação de países beneficiados por acordos
preferenciais com o Mercosul.

Os acordos prevêem margens de preferências,

desgravação, quotas e regras de origem específicas.
As denominadas “Preferências Tarifárias” são formas de redução total
ou parcial do imposto sobre a importação, negociadas em acordos internacionais.
709

A lista completa está disponível no sítio:
Lista
disponível
no
sítio:
<http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=1848>. Acesso em: 4
mai. 2011.
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Podem ser concedidas mediante uma preferência na alíquota (redução de um
percentual da alíquota)

ou uma margem residual (aplicação de alíquota

correspondente a um percentual da alíquota original). Normalmente são estabelecidas
quotas para esses benefícios, que podem ser em quantidade, volume ou valor
pecuniário.
Os acordos podem prever ainda desgravação, que significa redução
percentual progressiva das alíquotas do imposto sobre a importação.
Os acordos existentes são os seguintes:710


Mercosul e Bolívia – ACE nº 36, de 1996 (Decreto nº 2.240, de
1996);



Mercosul e Chile – ACE nº 35, de 1996 (Decreto nº 2.234, de
1997);



Mercosul e Comunidade Andina – Acordo-Marco para a Criação
da Zona de Livre Comércio entre a Comunidade Andina e o
Mercosul, de 1998 (Decreto nº 2.873, de 1998), e ACE nº 56, de
2002 (Decreto nº 4.604, de 2003);



Mercosul e Peru – ACE nº 58, de 2003 (Decreto nº 5.651, de
2005);



Mercosul, Colômbia, Equador e Venezuela – ACE nº 59, de 2003
e ACE nº 39, de 1999 (Decreto nº 5.662, de 2006);

710

Fontes: Presidência da República do Brasil (disponível em: <www.planalto.gov.br>, acesso em: 4
mai.
2011)
e
Secretaria
do
Mercosul
(disponível
em:
<
http://www.mre.gov.py/dependencias/tratados/mercosur/registro%20mercosur/mercosurprincipal.htm
>, acesso em: 4 mai. 2011).
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– Acordo-Marco Inter-

Regional de Cooperação entre a Comunidade Européia e seus
Membros, de 1995 (Decreto nº 3.192, de 1999);


Mercosul e Índia – Acordo de Comércio Preferencial entre o
Mercosul e a República da Índia, de 2005 (Decreto nº 6.864, de
2009);



Mercosul e México – ACE nº 54, de 2002, e ACE nº 55, de 2005
(Decretos nºs 4.598, de 2003, 4.972, de 2004, e 5.507, de 2005);



Mercosul e Marrocos – Acordo-Quadro sobre Comércio entre
Mercosul e o Reino de Marrocos, de 2004;



Mercosul e Paquistão – Acordo-Marco de Comércio entre
Mercosul e a República Islâmica do Paquistão, de 2006 (ainda não
vigente);



Mercosul e Israel – Tratado de Livre Comércio entre Mercosul e o
Estado de Israel, de 2007 (Decreto no 7.159, de 2007);



Mercosul e Jordânia – Tratado de Livre Comércio entre Mercosul
e o Reino Hachemita da Jordânia, de 2008 (ainda não vigente);



Mercosul e Turquia – Acordo-Marco para o Estabelecimento de
uma Área de Livre Comércio entre Mercosul e a República da
Turquia, 2008 (ainda não vigente);



Mercosul e União Aduaneira da África Austral – Acordo
Preferencial de Comércio entre o Mercosul e a Aduaneira da
África Austral (SACU), de 2009 (ainda não vigente);
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Mercosul e Egito – Tratado de Livre Comércio entre Mercosul e a
República do Egito, 2010 (ainda não vigente);



Mercosul e Síria – Acordo-Marco para o Estabelecimento de uma
Área de Livre Comércio entre Mercosul e a República Árabe da
Síria, 2010 (ainda não vigente);



Mercosul e Organização para Liberação da Palestina – AcordoMarco de Comércio e Cooperação Econômica entre o Mercosul a
Organização para Liberação da Palestina, 2010 (ainda não
vigente).

Importante consignar que os denominados “acordos-marco” e
“acordos-quadro” não estabelecem preferências ou desgravações da alíquota do
imposto sobre a importação, mas tão-somente consubstanciam e formalizam a
intenção dos signatários em negociá-las.

Cumpre lembrar ainda que os acordos, para se tornarem vigentes no
âmbito internacional, precisam ser assinados e ratificados pelos países contratantes711
e somente depois do início de vigência internacional podem ter vigência nos
territórios dos signatários. Os acordos indicados como não vigentes não possuem
vigência internacional em decorrência de terem sido assinados mas estarem em
processo de ratificação.

711

Devem ser ratificados por todos ou por um número mínimo de partes, conforme a regra de cada
acordo.
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5.3.2. Regime tributário aplicado às importações intrabloco
O Tratado de Assunção previa abertura comercial entre os países do
Mercosul a partir de 31 de dezembro de 1994. Ou seja, em termos tributários, a
alíquota do imposto sobre a importação em todas as operações intrabloco seria
zero.712 No entanto, diante das circunstâncias, esse prazo foi prorrogado, de forma
que o regime de adequação, com alíquotas positivas de importação intra-Mercosul,
teve vigência até o final de 1999 (para o Brasil, até dezembro de 1998).713

712

Cf. Artigo V:
“Durante o período de transição, os principais instrumentos para a constituição do Mercado Comum
são:
a) Um Programa de Liberação Comercial, que consistirá em redução tarifárias progressivas, lineares e
automáticas, acompanhadas da eliminação de restrições não tarifárias ou medidas de efeito
equivalente, assim como de outras restrições ao comércio entre os Estados Partes, para chegar a 31 de
dezembro de 1994 com tarifa zero, sem barreiras não tarifárias sobre a totalidade do universo tarifário
(Anexo I)”.
713
Cf. Sétimo Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Complementação Econômica nº
18, de 1998 (no Brasil, Decreto nº 2.993, de 1999), e artigo 4º da Resolução GMC nº 48, de 1994.
“Artigo 4. A tarifa cobrada em virtude do Regime de Adequação no comércio intra-Mercosul se
reduzirá de forma linear e automática, mediante saltos anuais iguais, a partir da tarifa resultante da
aplicação da preferência inicial à tarifa nominal total vigente em 5 de agosto de 1994 (Decisão Nº
5/94, Artigo 3º), até atingir a tarifa zero em 1º de janeiro de 1999 (Argentina e Brasil) e em 1º de
janeiro de 2000 (Paraguai e Uruguai). Para os produtos incluídos no Regime de Adequação por
Argentina e Brasil, a aplicação da preferência inicial se dará a partir de 1º de janeiro de 1995, e para
os produtos incluídos por Paraguai e Uruguai, a partir 1º de janeiro de 1996. O processo de
desgravação seguirá, portanto, o seguinte cronograma:
Argentina e Brasil
Paraguai e Uruguai
1º de janeiro de
Preferência inicial
1995
1º de janeiro de
25 %
Preferência inicial
1996
1º de janeiro de
50 %
25 %
1997
1º de janeiro de
75 %
50 %
1998
1º de janeiro
100 %
75 %
de1999
1º de janeiro de
100 %
2000
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Mesmo com o término do regime de adequação, ainda há produtos de
com origem no Mercosul em relação aos quais incide imposto sobre a importação na
circulação intrabloco. Atualmente são bens do setor automotivo714 e açúcar.715 Em
relação aos demais bens com origem intrabloco, a alíquota é zero nas operações entre
os países do Mercosul, desde que sejam cumpridas as regras de origem.716
Necessário ter presente que, para os bens que tenham origem
extrabloco, há normal incidência de imposto nas importações entre os países
Mercosulinos, podendo ocorrer várias cobranças desse imposto sobre o mesmo
bem.717
Assim, qualquer país do Mercosul que atualmente importar um bem
de origem extrabloco – seja o bem ou não de procedência extrabloco – exige imposto
sobre a importação. Quando se der o planejado fim dessa cumulatividade, apenas o
primeiro país do Mercosul que importar um bem de origem e procedência fora do
bloco cobrará o tributo, pois em seguida o bem circulará dentro do território
Mercosulino livre do imposto.

As porcentagens constantes do cronograma acima serão calculadas sobre a tarifa resultante da
aplicação da preferência inicial.”
714
Cf. Decisão CMC nº 29, de 1994, e Acordo sobre Política Automotiva do Mercosul (Decisão
CMC nº 70, de 2000) que prevê, no Título III, a tributação das operações intrabloco.
715
Cf. Nono Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica nº 18, entre Brasil,
Argentina, Paraguai e Uruguai, de 30 de dezembro de 1994 (no Brasil, Decreto nº 1.566, de 1995).
716
Sobre as regras de origem do Mercosul, recomenda-se remissão ao subitem 5.3.3.
717
É o que se denomina “Dupla imposição da TEC”. Se um produto com origem de país não membro
do Mercosul, por exemplo, da China, for importado por um membro, por exemplo, Argentina, incide o
imposto sobre a importação na alíquota prevista na “Tabela Comum de Alíquotas de II”. Se o bem de
origem chinesa for exportado da Argentina para o Brasil, incide novamente o imposto sobre a
importação, se o bem for exportado do Brasil para o Paraguai, outra vez incide, e assim
sucessivamente.
Margarida Dourado Reche explica essa cumulatividade de exigências tributárias nos seguintes
termos:
“A multiplicidade da cobrança da Tarifa Externa Comum (TEC) no Mercosul consiste na
reincidência desta tarifa cada vez que um mesmo produto circula entre seus Estados-Partes. A adoção
desta prática não seria tecnicamente justificável em uma união aduaneira perfeita.
Na forma de integração econômica, além de as partes não aplicarem tarifas aduaneiras no comércio
entre si, há uma equalização do tratamento tarifário aplicado a bens importados de extrazona.”
(Eliminação da Multiplicidade da Cobrança da TEC no Mercosul. In: AGUIAR, Maruska. Discussões
sobre Regras de Origem. São Paulo: Aduaneiras, 2007. p. 51).
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Nessas circunstâncias, muito provavelmente o Brasil, com suas
grandes fronteiras, será o principal ponto de importação e especialmente o Paraguai,
que não possui acesso ao mar, será com frequência destino secundário. Por isso que
se faz necessário, ao se estabelecer uma única incidência no Mercosul do imposto
sobre a importação de bens de origem extrabloco, também prever instrumentos de
redistribuição das receitas do imposto.
Com esse escopo, a Decisão CMC no 10, de 2 de agosto de 2010,
estabeleceu um cronograma, até o início de 2019, para se alcançar, no que concerne
ao imposto sobre a importação, a livre circulação de mercadorias e se efetuar a
consolidação das regras de distribuição da renda.

5.3.3. Regime de origem do Mercosul
O propósito de vedar que bens oriundos de terceiros países sejam
indevidamente beneficiados com a redução tributária regional não se concretiza
somente com o estabelecimento da “Tabela Comum de Alíquotas de II”. Mister
também, tendo em conta particularmente a existência de exceções à Tabela Comum,
a determinação das regras para que os bens sejam considerados de origem
regional.718

718

Cf. MEIRA, Liziane Angelotti. Regimes Aduaneiros Especiais e Integração Regional: análise dos
regimes brasileiros em face das regras do Mercosul. In: TÔRRES, Heleno Taveira (Coord.). Comércio
Internacional e Tributação, 2005, p. 361.
Nesse sentido, o artigo 1o do Regime Geral de Origem:
“O Regime de Origem do Mercosul (ROM) é o instrumento que estabelece as normas, as disposições,
e as decisões administrativas a serem aplicadas pelos Estados-Partes para os produtos intercambiados
nas operações intra-Mercosul, a fim de:
 Qualificação e determinação do produto originário;
 Emissão de Certificado de Origem;
 Verificação e Controle; e
 Sanções por adulteração ou falsificação dos certificados de origem ou pelo não cumprimento
dos processos de verificação e controle”.
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Interessante colacionar as reflexões de Marcelle de Sousa Gonçalves
Gomes no sentido de que “Regras de origem são critérios que permitem identificar a
verdadeira origem da mercadoria. A origem de uma mercadoria distingue-se do
conceito de procedência. A origem refere-se ao lugar onde a mercadoria foi
efetivamente produzida, de acordo com determinados critérios estipulados, enquanto
a procedência refere-se ao local onde a mercadoria foi exportada.”719
A Decisão CMC nº 1, de 2004 (constante do Decreto nº 5.455, de
2005), estabelece o regime de origem do Mercosul. São considerados de origem
intrabloco os bens: a) totalmente obtidos (extraídos, colhidos, apanhados) dentro do
território de um dos membros; b) inteiramente produzidos dentro da região e com
insumos de origem regional; e c) produzidos na região com insumos originários de
terceiros países, observados determinadas condições de transformação ou percentual
de insumos nacionais.720
A primeira condição para que bens industrializados com insumos de
terceiros países sejam considerados de origem intrabloco é que esses insumos sofram
processo de transformação, com alteração de sua natureza, dentro do território
regional. Para tanto, faz-se necessária a mudança nos quatro primeiros dígitos da
NCM (o que se denomina mudança de partida).721
Nas hipóteses em que não for cumprida a condição anterior, o bem
poderá, ainda, ser considerado de origem intrabloco se os insumos de terceiros países

719

Conceitos e Definições relacionados às Regras de Origem. In: AGUIAR, Maruska. Discussões
sobre Regras de Origem. São Paulo: Aduaneiras, 2007. p. 11).
720
Cf. artigo 3o do Regime de Origem do Mercosul.
721
Cf. alínea “c” do artigo 3o do Regime de Origem do Mercosul.
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utilizados em seu processo de transformação ou industrialização não ultrapassarem
40% do valor do produto final.722
Do Anexo I do Regime de Origem do Mercosul consta lista de bens
sujeitos a condições especiais; alguns estão sujeitos somente ao percentual mínimo
de 60% de valor agregado na operação de transformação intrabloco e outros, a este
percentual mais mudança de partida (alteração dos quatro primeiros dígitos da
NCM). Para os bens de capital, é exigido o cumprimento das duas condições.723
Para os bens constantes dos Anexos I a V do Regime de Origem do
Mercosul, requer-se a realização de operações específicas dentro da região para que
os produtos sejam considerados de origem intrabloco.724
Importa mencionar ainda que, em relação ao Paraguai, foi outorgado
um período de transição, sendo aplicado índice mais baixo quando for exigido
percentual mínimo de agregação de valor regional. Esse percentual é de 40% até
2008 e de 50% de 2009 a 2014. A partir de 2014, será de 60%. 725 O benefício está
sujeito à condição de não afetar investimentos já realizados no Uruguai.726

5.3.4. Mercosul e SGPC

722

Alínea “d” do artigo 3o do Regime de Origem do Mercosul.
Alínea “f” do artigo 3o do Regime de Origem do Mercosul.
724
Por exemplo, para certas máquinas denominadas “Traçadores Gráficos” (NCM 8471.49.41), é
condição para reconhecimento da origem nacional que as seguintes operações sejam realizadas dentro
dos países do Mercosul:
 montagem e solda de todos os componentes nas placas de circuito impresso;
 montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de
componentes; e
 integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do
produto final.
(Anexo I do Regime de Origem do Mercosul)
725
Cf. Decisão CMC no 29/2003, artigo 1o (Decreto n° 5.077, de 2004).
726
Cf. Decisão CMC no 29/2003, artigo 2o (Decreto n° 5.077, de 2004).
723
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O Mercosul tornou-se membro pleno do Sistema Global de
Preferências Comerciais (SGPC) no dia 3 de outubro de 2006, ao serem completadas
as formalidades previstas no Acordo do SGPC e no Protocolo de Acessão do
Mercosul ao SGPC, assinado em outubro de 2001.727
O Protocolo de Acessão está regulado, no Brasil, pelo Decreto nº
5.106, de 2004, que publicou a lista de concessões (reduções de alíquota do imposto
sobre a importação) do Mercosul.728

5.3.5. Código Aduaneiro do Mercosul
A harmonização das legislações aduaneiras dos Estados Partes,
juntamente com a eliminação da incidência cumulativa do imposto sobre a
importação e com a distribuição da receita aduaneira constituem os pilares da
evolução do processo de integração Mercosulino, conforme reza o art. 1o do Tratado
Assunção.
Assim envidando esforços para o fortalecimento da União Aduaneira,
todos esses três temas foram objeto de acordos celebrados na reunião de Cúpula do

727

Conforme Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exerior. Disponível em: <
http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=408>. Acesso em: 4 mai. 2011.
728
Os atos normativos que regulamentam o SGPC no Brasil são:
 Decreto Legislativo n° 5.106, de 15.06.2004 – publica lista de concessões tarifárias do Mercosul
no âmbito do SGPC;
 Decreto Legislativo nº 98, de 25.03.1991 – aprova o texto do SGPC;
 Decreto nº 194, de 21.08.1991 – promulga o SGPC;
 Circular Decex nº 363, de 01.10.1991 – divulga a Lista de Concessões Tarifárias outorgadas pelo
Brasil, transposta para a Nomenclatura Brasileira de Mercadorias – Sistema Harmonizado
(NBM/SH);
 Circular Secex nº 48, de 20.08.1996 – torna pública a Lista de Concessões Tarifárias outorgadas
pelo Brasil.
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Mercosul, na Argentina, em 2 de agosto de 2010, sendo que a Decisão CMC no 27,
de 2010, veiculou a aprovação da Código Aduaneiro do Mercosul. 729
O corpo normativo aprovado em 2010 teve precedentes, em 1994, foi
aprovado O Código Aduaneiro do Mercosul (CAM/1994),730 porém o único país que
o ratificou foi o Paraguai. Tendo em conta que, conforme dispunha o artigo 185 do
CAM/1994, o Código somente entraria em vigor trinta dias depois que dois países do
Mercosul o ratificassem, não houve início de vigência.
Mister anotar que houve ainda um Projeto de Código no ano de 2000,
todavia, não se deu sequer sua aprovação no Mercosul. Nesse contexto, os trabalhos
foram retomados em 2006, e, em meados de 2010, logrou-se a aprovação do novo
Código Aduaneiro do Mercosul (CAM).731
Observe-se que, em alinhamento com a visão política de que a
integração regional deve ser aprofundada, os Estados Partes se comprometeram a
incorporar o Código no prazo de seis meses.732 No entanto, o CAM sofreu correções
formais, que resultaram na Fé de Erratas de 3 de março de 2011,733 e a partir de
então, os Estados Partes estão se empenhando para incorporação do documento.

729

A Decisão CMC no 10, de 2 de agosto de 2010, teve por objeto a aprovação do Acordo sobre
Eliminação da Dupla Cobrança da TEC e Distribuição da Renda Aduaneira (Disponível no sítio do
MRE: < http://www.mercosul.gov.br/normativa/decisoes/2010/>
730
Por meio da Decisão CMC nº 25, de 1994.
731
Os projetos de realizar um novo Código Aduaneiro foram corporificados nos seguintes atos:
Decisão CMC no 54, de 2004; Resolução GMC no 40, de 2006; e Decisão CMC no 54, de 2006, sendo
que esta constituiu o Grupo Ad Hoc para Redação do Código Aduaneiro do Mercosul (GAHCAM).
732
Cf. art. 2o da Decisão CMC no 27 de 2010.
733
A Fé de Erratas já está consolidada no documento do CAM, conforme versão disponibilizada pela
Secretaria do Mercosul. Disponível em: < http://www.mercosul.gov.br/normativa/decisoes/2010/>.
Acesso em: 5 mai. 2011.
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Com cento e oitenta e um artigos, quatorze títulos, o CAM foi
alcunhado de Código-Marco porque trata das questões fundamentais, sem o condão
de regular especificidades em relação às quais o Mercosul ainda não alcançou
maturidade. Isso tornou o CAM possível e ajustado à realidade atual dos Estados
Partes do bloco. O regramento mais pormenorizado foi delegado às normas
regulamentares.734
O CAM735 veicula normas aduaneiras fundamentais para o Mercosul,
por exemplo, definições básicas,736 procedimentos de importação e exportação,
regimes aduaneiros especiais,737 áreas com tratamento aduaneiro especial738 e
tributos aduaneiros.

734

As normas aduaneiras do Mercosul são classificadas pelo CAM em duas espécies:
a) normas regulamentares: anteriores ao Código (desde que não conflitem com ele as normas
existentes serão recepcionadas) ou posteriores que regulamentem as matérias reguladas pelo
CAM;
b) normas complementares: normas aduaneiras que tratem de matéria não constante do Código.
735
A estrutura do Código Aduaneiro do Mercosul é a seguinte:
Título I – Disposições Preliminares e Definições Básicas
Título II – Sujeitos Aduaneiros
Título III – Ingresso Da Mercadoria no Território Aduaneiro
Título IV – Destinos Aduaneiros de Importação
Título V – Saída Da Mercadoria do Território Aduaneiro
Título VI – Destino Aduaneiro de Exportação
Título VII – Trânsito Aduaneiro
Título VII – Regimes Aduaneiros Especiais
Título IX – Áreas com Tratamentos Aduaneiros Especiais
Título X – Disposições Comuns à Importação e à Exportação
Título XI – Tributos Aduaneiros
Título XII – Direitos do Administrado
Título XII – Disposições Transitórias
Título XIV – Disposições Finais
736
O artigo 3o veicula definições básicas, como, e.g., a de “mercadoria” para efeitos aduaneiros. Tais
determinações se revelam realmente muito importantes para o Brasil, pois temos enfrentado
problemas decorrentes da carência de definições legais especificamente aduaneiras.
O uso dos termos com a acepção relativa aos tributos internos para as questões de comércio exterior
resultaram na declaração de inconstitucionalidade da cobrança de ICMS na importação por pessoa
física, por exemplo. Para que se adotasse a definição de mercadoria relativa ao comércio exterior para
o caso, foi necessária alteração do artigo 155, § 2.º, XII, “a”, da Constituição, por meio da Emenda
Constitucional no 33, de 2001.
737
Essa matéria foi tratada de forma conceitualmente diferente da adotada na legislação brasileira,
portanto serão necessárias revisões da legislação nacional.
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Cumpre ter presente que os artigos 157 a 159 disciplinam o imposto
sobre a importação, e, dentre essas regras, aquela que certamente terá mais impacto
no Brasil é a previsão da hipótese de incidência do imposto sobre a importação,
indicada como a importação definitiva.739 Este preceito – mais restrito do que o
constante da lei brasileira, que é meramente a importação –740 exigirá considerável
mudança no sistema jurídico-tributário brasileiro.
Conforme determinações constantes do Anexo da Resolução GMC no
40, de 2006, o Grupo Ad Hoc para Redação do Código Aduaneiro do Mercosul não
recebeu poderes para incluir no projeto as seguintes matérias: infrações aduaneiras e
sanções pecuniárias; disciplinamento da profissão de despachante aduaneiro;
decadência e prescrição dos tributos aduaneiros. Logo, esses temas restaram
excluídos do CAM.
Além disso, não foi regulado o imposto sobre a exportação. Em
verdade, até o dia anterior à sua aprovação, constavam do projeto de código regras
sobre esse imposto. Entretanto, no último momento, devido a impasses entre
Argentina e Uruguai, houve a decisão política de excluir a matéria. Assim, o CAM
ficou incompleto, mas se tornou possível, em termos de aprovação e incorporação.741

738

A definição, constante do art. 2o do CAM, do “Território Aduaneiro do Mercosul” como “aquele
no qual se aplica a legislação aduaneira comum do Mercosul” (não excluindo a Zona Franca de
Manaus) e o enquadramento da Zona Franca de Manaus como área aduaneiro especial foram pontos
de negociação bastante difícil com os demais países do Mercosul.
739
Conforme item 1, “a”, do art. 157 do CAM:
“a) o imposto ou direito de importação, cujo fato gerador é a importação definitiva de mercadoria para
o território aduaneiro;”
740
O artigo 1o do Decreto-lei nº 37, de 1966, determina que o “O Imposto sobre a Importação incide sobre
mercadoria estrangeira e tem como fato gerador sua entrada no Território Nacional”
741
Nos últimos anos, a cobrança de tributos aduaneiros na Argentina, especialmente do imposto sobre
a exportação, além de revelar importância no orçamento (mais de um quinto das receitas) também foi
adotada como política nacional para reduzir a inflação. Por outro lado, o Uruguai está ressentido dos
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efeitos dessa postura, em razão de sua dependência de produtos importados argentinos. Sendo assim,
não foi possível prever no CAM um regime comum para o imposto sobre a exportação e nem regras
gerais para que os Estados Partes o regulassem Nesse contexto, diante da falta de perspectiva de
solucionar essa questão em curto ou médio prazo, optou-se por, nessa matéria, fazer constar apenas a
disposição abaixo no item 4 do art. 157:
“ O presente Código Aduaneiro não trata sobre imposto de exportação e, por essa razão, a legislação
dos Estados Partes será aplicável no seu território aduaneiro preexistente à sanção deste Código,
respeitando os direitos dos Estados Partes.” (sic)
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CAPÍTULO VI

TRIBUTOS SOBRE O COMÉRCIO EXTERIOR –
IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO

São vários os impostos, taxas e contribuições que oneram as operações
de comércio exterior, no entanto, em razão do corte epistemológico adotado, são
cotejados, neste estudo, os tributos concebidos para a importação e a exportação de
bens e aqueles previstos para incidir sobre as operações internas na medida em que
se estendem também à importação de bens.
À primeira classe pertencem o imposto sobre a importação de bens
estrangeiros (II) e o imposto sobre a exportação de bens nacionais ou nacionalizados
(IE). Incidem também sobre a operação de importação lato sensu742 o adicional ao
frete para renovação da marinha mercante (AFRMM), a taxa para utilização do
sistema de comércio exterior (taxa Siscomex) e a taxa para utilização do sistema
eletrônico de controle de arrecadação do adicional ao frete para renovação da
marinha mercante (taxa Mercante).
O imposto sobre operações com produtos industrializados (IPI), o
imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de
742

Sobre a significação de importação no sentido lato, sugere-se remissão ao Capítulo IX.
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serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS), a
contribuição para o programa de integração social e a contribuição para o
financiamento da seguridade social (Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins) e a
contribuição de intervenção no domínio econômico incidente sobre a importação e a
comercialização de petróleo e seus derivados, e álcool etílico (CIDE-Combustíveis)
serão abordados no aspecto que integra o campo do presente estudo, ou seja, na sua
incidência sobre a operação de importação de bens.
Este capítulo é dedicado ao imposto sobre a importação, o seguinte,
aos impostos e às contribuições internos mencionados e o Capítulo VIII trata das
demais taxas e contribuições relacionadas à operação de importação e também do
imposto sobre a exportação.
Cumpre consignar que iniciamos a disquisição dos tributos em pauta
mediante verificação das regras de estrutura que atribuem competência ao legislador,
veiculadas principalmente pela Constituição Federal e pelo Código Tributário
Nacional. Em seguida, passamos ao trabalho de “montagem” da norma geral e
abstrata de incidência, que consubstancia norma de conduta. No entanto, ao discorrer
sobre estas normas de conduta, cotejamos também sua validade, ou seja, novamente
os olhos são voltados para as regras de estrutura.

6.1. Imposto sobre a importação
A competência legislativa para dispor a respeito do imposto sobre a
importação de produtos estrangeiros pertence à União e essa indicação encontra-se
expressa no artigo 153, I, da Constituição Federal.
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O parágrafo primeiro do artigo mencionado autoriza o Poder
Executivo, nos limites de lei, a estabelecer as alíquotas do imposto sobre a
importação,743 e o artigo 150, III, “b” e “c”, §1º, da CF744 dispensa o legislador745 de
observar o limite da anterioridade, geral e nonagesimal, ao dispor sobre esse
tributo.746 Conforme concluiu-se no item 2.4, essas disposições constitucionais
conjugadas com os artigos 19 a 22 do Código Tributário Nacional permitem a
realização do caráter extrafiscal do imposto sobre a importação.747

743

“Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
I – importação de produtos estrangeiros;
[...]
§ 1º - É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar
as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos I, II, IV e V.”
744
“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
[...]
III - cobrar tributos:
[...]
b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou;
c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou
aumentou, observado o disposto na alínea b; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de
19.12.2003)
[...]
§ 1º A vedação do inciso III, b, não se aplica aos tributos previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, IV e V; e
154, II; e a vedação do inciso III, c, não se aplica aos tributos previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, III e
V; e 154, II, nem à fixação da base de cálculo dos impostos previstos nos arts. 155, III, e 156, I.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)”
745
Conforme consignado no item 1.6, a expressão legislador é utilizada para denotar aquele que tem
competência para produzir regras gerais e abstratas, incluindo, portanto, nos casos autorizados pela
Constituição, o Poder Executivo.
746
“Este imposto serve como um dos instrumentos do Poder Executivo para promover a proteção à
indústria nacional, à saúde pública, ao consumidor brasileiro e para equilibrar o balanço de
pagamentos. Em face do forte caráter extrafiscal, o constituinte não subordinou o imposto sobre a
importação ao princípio constitucional da anterioridade – podendo ser exigido o imposto no mesmo
exercício financeiro no qual tenha sido instituído ou aumentado – e nem de forma absoluta ao
princípio da legalidade – pois foi atribuída ao Poder Executivo a faculdade de alterar, por meio de ato
normativo infralegal, as alíquotas, desde que respeitados os limites estabelecidos em lei.” (MEIRA,
Liziane Angelotti. Regimes Aduaneiros Especiais, 2002, p. 111-112)
747
Nesse sentido, os comentários de Daniele S. Ribeiro de Freitas: “É de se destacar que a
preponderância da função extrafiscal sobre a meramente fiscal do Imposto de Importação, nos dias de
hoje, é reconhecida tanto pela doutrina especializada quanto pela jurisprudência pátria, tendo o
Plenário do Supremo Tribunal Federal reconhecido nos autos do RE 225.602-8 que aqueles impostos
mencionados no § 1o do artigo 153 da CF, dentre os quais o de Importação, têm natureza extrafiscal e
‘são mais instrumentos de realização de políticas governamentais e menos formas de arrecadação ou
de ingresso de dinheiro nos cofres públicos.” (A Influência da Evolução do Comércio Exterior na
Função Fiscal e Extrafiscal do Imposto de Importação. In: MOREIRA JÚNIOR, Gilberto de Castro;
PEIXOTO (Org.). Direito Tributário Internacional, São Paulo: MP Editora, 2006. p. 57).
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aplicam-se

normalmente à regulação do imposto sobre a importação.
O Código Tributário Nacional, na sua função de lei complementar, em
consonância com o artigo 146, III, da Carta Magna, trata do imposto sobre a
importação nos artigos 19 a 22.748
O documento que veicula grande parte das regras que compõem a
norma geral e abstrata de incidência do imposto sobre a importação é o Decreto-lei
nº 37, de 18 de novembro de 1966, o qual já foi alterado de modo pontual por
diversos diplomas, e substancialmente pelo Decreto-lei no 2.472, de 1o de setembro
de 1988 e pela Lei no 12.350, de 20 de dezembro de 2010.
Além disso, a tributação, o controle aduaneiro e a fiscalização dos
bens importados estão consolidados e regulamentados nos artigos 69 a 211 do
Decreto nº 6.759, de 5 de fevereiro de 2009 (Regulamento Aduaneiro), alterado pelo
Decreto nº 7.044, de 22 de dezembro de 2009 e pelo Decreto nº 7.213, de 15 de
junho de 2010.

748

“Art. 19. O imposto, de competência da União, sobre a importação de produtos estrangeiros tem
como fato gerador a entrada destes no território nacional.
Art. 20. A base de cálculo do imposto é:
I - quando a alíquota seja específica, a unidade de medida adotada pela lei tributária;
II - quando a alíquota seja ad valorem, o preço normal que o produto, ou seu similar, alcançaria, ao
tempo da importação, em uma venda em condições de livre concorrência, para entrega no porto ou
lugar de entrada do produto no País;
III - quando se trate de produto apreendido ou abandonado, levado a leilão, o preço da arrematação.
Art. 21. O Poder Executivo pode, nas condições e nos limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas
ou as bases de cálculo do imposto, a fim de ajustá-lo aos objetivos da política cambial e do comércio
exterior.
Art. 22. Contribuinte do imposto é:
I - o importador ou quem a lei a ele equiparar;
II - o arrematante de produtos apreendidos ou abandonados.”
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Nos subitens seguintes, cotejamos o imposto sobre a importação
segundo o arcabouço lógico da norma tributária alvitrado no Capítulo IV deste
trabalho, baseados na regra-matriz de incidência tributária elaborada pelo Professor
Paulo de Barros Carvalho.

6.1.1. Elemento material
Conforme verificamos no subitem 4.1.1, o elemento material é o cerne
do antecedente

normativo e é composto da descrição do fato social (verbo +

complemento, ou somente verbo), desligado, numa operação artificial de separação,
das circunstâncias de espaço e de tempo.

6.1.1.1. Verbo
Deve ser extraído o verbo do elemento material da norma de
incidência do imposto em pauta do artigo 1º do Decreto-lei nº 37, de 1966, cujas
disposições são:
Art. 1° O imposto de importação incide sobre mercadoria estrangeira e tem
como fato gerador sua entrada no território nacional.
[...]
§ 2° Para efeito de ocorrência do fato gerador, considerar-se-á entrada no
território nacional a mercadoria que constar como tendo sido importada e
cuja falta venha a ser apurada pela autoridade aduaneira.
[...] (redação conferida pelo artigo 1º do Decreto-lei nº 2.472/1988)

Liziane Angelotti Meira
Regime Jurídico dos Tributos Incidentes
Sobre o Comércio Exterior

•

317

Essa regra de comportamento há de ser interpretada em conjunto com
as regras de estrutura que atribuem a competência tributária (especificamente o artigo
153, I, da CF e o artigo 19 do CTN) ao legislador para tributar a operação de
importação de produto estrangeiro. Logo, pode-se inferir que o imposto não incide
diretamente sobre o produto, mas sobre a importação, e o valor do produto, em
consonância com o elemento material, deve servir para fixar a base de cálculo do tributo.
Nem o constituinte nem o legislador complementar estabeleceram o
conceito de importação, portanto, ele é pressuposto e não deve ser desvirtuado pelo
intérprete, sob pena de infringir a atribuição de competência e o princípio da
segurança jurídica, conforme enfatizou-se no subitem 2.2.2.1.
A doutrina e a jurisprudência entendem que importar significa trazer
do exterior e introduzir nas fronteiras do País. Américo Lacombe explica que
importar “significa portar para dentro, trazer para dentro. Sendo o núcleo importar
mercadorias, temos, como primeiro dado, trazer para dentro mercadorias. Como a
coordenada genérica de espaço é o território nacional, segue-se que a mercadoria
deve ser trazida para dentro do território nacional”.749
Miguel Hilú Neto, na mesma linha, assevera que o verbo importar
“indica uma ação de trazer para dentro, de fazer vir, de buscar algo alhures e colocálo no território do importador”.750

a) Importação e intenção de introduzir para consumo
749
750

Imposto de Importação. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1979. p. 26.
Imposto sobre Importações e Imposto sobre Exportações. São Paulo: Quartier Latin, 2003. p. 66.
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Conforme relata Hamilton Dias Souza, cogitou-se limitar o conceito
de importação, na definição da competência tributária, somente à introdução no
Brasil de mercadoria destinada a consumo.751 O autor

transcreve artigo do

anteprojeto do Código:
Art. 31. Compete privativamente à União instituir imposto de importação,
tendo como fato gerador da respectiva obrigação tributária principal a
entrada, no território nacional, de mercadoria de procedência estrangeira,
para fins de consumo no respectivo território, qualquer que seja o título
jurídico a que se fizer a importação e independentemente de se verificar
transmissão de propriedade da mercadoria do exportador para o
importador..752

Essa restrição, todavia, não foi adotada pelo legislador complementar,
nem pelo constituinte. Portanto, foi concedida ao legislador ordinário competência
para tributar qualquer entrada de produto estrangeiro no País, e ele, de acordo com os
critérios que estabelecer, tem de selecionar quais operações tributar e quais não
tributar.
Dessarte, o legislador ordinário decidiu exercer sua competência no
que concerne à destinação dos bens, da seguinte forma:


criou uma regra de incidência genérica cujo cerne do elemento
material é “importar”, a qual denota toda e qualquer importação
(artigo 1o do Decreto-lei nº 37, de 1966);

751

“A entrada há que ser referida a mercadoria que se destine a uso ou consumo, mesmo porque se
assim não fosse, o simples trânsito de bens destinados a outro país poderia ser pressuposto de fato da
obrigação tributária.” (A Estrutura do Imposto de Importação no Código Tributário Nacional. São
Paulo: Resenha Tributária, 1980. p. 7).
752
Ibidem.
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criou regras específicas com o intuito de desonerar as operações de
importação de bens não destinados à utilização ou ao consumo,
especialmente os regimes aduaneiros especiais,753 os quais,
basicamente, implicam não incidência do imposto sobre bens
importados sem finalidade de uso ou consumo no País.754

Essas regras específicas restringem a incidência do imposto sobre a
importação mediante não inclusão dos bens não despachados para consumo na
descrição do elemento temporal do imposto, conforme ilação constante da alínea “c”
do subitem 6.1.3. Contudo, tendo em vista que analisamos sistematicamente as regras
que compõem a norma de de incidência, entendemos que a regra que dispõe acerca
do despacho para consumo implica também restrição no elemento material do
imposto, cuja incidência, como corolário, alcança somente a subclasse das
importações realizadas com intuito de utilização ou consumo.
Necessário observar que, para ter direito às isenções previstas nos
regimes aduaneiros especiais, o sujeito passivo deve cumprir as condições e os

753

Por exemplo, admissão temporária de bens destinados a feiras e exposições (artigos 75 a 77 do
Decreto-lei nº 37, de 1966), trânsito aduaneiro de passagem, de mercadorias destinadas a outros
países (artigos 73 do Decreto-lei nº 37, de 1966), regime aduaneiro especial de drawback ( artigo 78
do Decreto-lei).
754
Miguel Hilú Neto, por outras trilhas, chega a conclusões semelhantes. Analisando as disposições
constitucionais, o autor observou que “é de se ressaltar que não se vislumbra, no texto da CF/88, a
necessidade de definir a finalidade do produto importado ou exportado para que se dê a incidência dos
correlatos impostos”. Ou seja, a competência é para tributar a importação, independentemente da
finalidade de consumo. Contudo, Hilú Neto, diante das regras de isenção, concluiu que o tributo não
incide sobre bens introduzidos sem finalidade de consumo: “Por outro lado, o sistema de direito
positivo infraconstitucional adotou, por princípio, a finalidade de uso ou consumo no país de
importação como requisito necessário à tributação pelos impostos aduaneiros. Essa conclusão deriva
do afastamento da tributação por meio dos impostos aduaneiros daqueles produtos em trânsito, das
amostras, das remessas pra exposição em feiras, eventos, etc.” (Imposto sobre Importações:
materialidade, base de cálculo e alíquota no contexto do Mercosul. In: MOREIRA JÚNIOR, Gilberto
de Castro; PEIXOTO (Org.). Direito Tributário Internacional, 2006, p. 93-94).
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procedimentos específicos de cada regime. Caso contrário, a lei determina a
presunção de que a importação tem finalidade de consumo ou utilização no País e,
conseqüentemente, há incidência do imposto sobre a operação.
Importante consignar que o Código Aduaneiro do Mercosul, aprovado
em agosto de 2010, quando for incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro
promoverá mudança na hipótese de incidência do imposto sobre a importação,
reduzindo-a aos casos de importação definitiva.755 Essa nova regra trará
simplificação no sistema jurídico tributário brasileiro, especificamente no que tange
aos regimes aduaneiros especiais denominados suspensivos dos tributos no caso de
importação temporária.

b) Importação presumida
O §2º do artigo 1o do Decreto-lei nº 37, de 1966 (acrescentado pelo
Decreto-lei nº 2.472, de 1988), abriga um caso de importação presumida. Tal
presunção revela-se legítima nos casos em que diante das circunstâncias e dos
documentos apresentados pelo importador, transportador ou depositário torna-se
possível inferir que se efetivou a importação.756

755

Conforme item 1, “a”, do art. 157 do CAM:
“a) o imposto ou direito de importação, cujo fato gerador é a importação definitiva de mercadoria para
o território aduaneiro;”
Sobre o Código Aduaneiro do Mercosul, recomenda-se remissão ao item 5.3.5.
756
Dentre os documentos que indicam a entrada da mercadoria cabe mencionar o manifesto de carga,
no qual é registrada a mercadoria procedente do exterior (cf. artigo 41 do Decreto no 6.759, de 2009),
e o conhecimento de carga, que constitui prova da posse da mercadoria (cf. artigo 554 do Decreto no
6.759, de 2009).
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Ademais, como se trata de uma presunção, com base
em indícios verificados, e não de uma ficção, o interessado deverá
poder apresentar provas de que a mercadoria não entrou no Brasil
e, assim, não ser compelido ao pagamento do tributo.757 .

6.1.1.2. Complemento do verbo
As regras de estrutura atribuem competência ao legislador federal para
estabelecer o imposto sobre a importação de “produtos estrangeiros”.758 Ou seja,
poderia ser, em tese, qualquer classe de produtos, desde que estrangeiros.
Assim, a hipótese de incidência do imposto em pauta deve ser
composta, no complemento do verbo, de duas subpartes: um substantivo e um
adjetivo. Examinemos primeiro aquele.
6.1.1.2.1. Mercadorias, bens e produtos
O Decreto-lei nº 37, de 1966, que veicula a maioria das regras de
comportamento do imposto sobre a importação, no seu artigo 1o, faz referência a
“mercadorias”, no artigo 13, a “bagagem” e em outras passagens, a “bem”.759
Nesse contexto e tendo em conta que o termo “produtos” caracteriza
mais um conceito pressuposto pelo constituinte, para verificar se a competência
tributária foi exercida em sua plenitude e sem excessos, mister voltar-se ao campo

757

O transportador ou o importador poderão, e.g., comprovar que a mercadoria foi esquecida no
exterior ou desembarcada por engano em outro país.
758
Artigo 153, I, da CF e artigo 19 do CTN.
759
Exempli grata, artigos 12, 14, 26, 75 e 106 do Decreto-lei.
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denotativo das expressões utilizadas nas regras de estrutura e nas regras de
comportamento. Perscrutemos as ponderações da doutrina sobre as significações
desses termos.
O Professor José Roberto Vieira afirma que se deve entender
produto no sentido de ‘toda coisa ou toda utilidade que se extraiu de outra
coisa, reduzindo-lhe a utilidade’ (PEDRO NUNES, JOSÉ NÁUFEL,
PLÁCIDO E SILVA E RUBENS LIMONGI FRANÇA); sem confundi-lo
com ‘bem’, gênero do qual a coisa é uma espécie, mas restringindo a noção
às ‘utilidades patrimoniais’ (ORLANDO GOMES), ou ‘econômicas’
(PAULO DOURADO GUSMÃO).760

José Eduardo Soares de Mello discorre sobre as diferenças entre bem
e mercadoria, nos seguintes termos:
mercadoria

pode ser considerada como o bem corpóreo ou incorpóreo

(energia elétrica) da atividade empresarial do produtor, industrial e
comerciante, tendo por objeto a sua distribuição para consumo,
compreendendo-se no estoque da empresa, distinguindo-se das coisas que
tenham qualificação diversa, segundo a ciência contábil, como é o caso do
ativo permanente e bens de uso e consumo761

Desse modo, concluímos que a palavra “bens” deve ser tomada no
sentido de coisas, corpóreas e incorpóreas, e indica qualquer utilidade econômica ou
riqueza incorporada ao patrimônio de alguém e passível de apreciação pecuniária. Ao
passo que “produto” identifica-se com toda e qualquer coisa ou utilidade que se
extraiu de outra; há produtos naturais, agrícolas, pecuários, minerais, fabris,
760

IPI – A regra-matriz de incidência do IPI – texto e contexto, 1993, p. 72-73.
A Importação no Direito Tributário: impostos, taxas contribuições. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2003. p. 47. Hugo de Brito Machado posiciona-se de modo semelhante: “Todas as
mercadorias são coisas, mas nem todas as coisas são mercadorias. O que caracteriza uma coisa
como mercadoria é a destinação. Mercadorias são coisas móveis destinadas ao comércio.”
(Aspectos fundamentais do ICMS. São Paulo: Dialética, 1997, p. 29, grifo nosso).
761
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industriais, intelectuais etc. Como se vê, o sentido é amplo; a diferença, em relação à
significação de bens, é que o termo “produto” é mais abrangente, pois compreende
também coisas não passíveis de apreciação econômica.762
“Mercadoria”, por seu turno, no sentido utilizado para a tributação
interna, especialmente na incidência de ICMS, tem recebido uma acepção mais
limitada que as duas expressões anteriores, consistiria nas coisas que servem como
objeto de operações comerciais. Ou seja, “mercadoria” é o “bem econômico que
alguém, com propósito deliberado de lucro, produz para vender ou compra para
revender”.763
Outrossim, ainda que as regras de estrutura refiram-se a produto, este
há de

pertencer à subclasse daqueles com valor

econômico. Isso porque a

Constituição tem de ser interpretada de modo sistemático, e a instituição de imposto
sobre a importação de produto sem valor pecuniário implicaria dissonância entre a
base de cálculo,764 que teria de ser outro valor desligado da operação, e a hipótese de
incidência, com possível violação da

regra constitucional da capacidade

contributiva.765

762

Conforme MEIRA, Liziane Angelotti. Regimes Aduaneiros Especiais, 2002, p. 114.
“Em um outro aspecto, ‘bem’ pode ter uma conotação maior do que ‘produto’, pela possibilidade de
incluir coisas com valor econômico no seu estado original, antes de sofrerem qualquer processo de
extração (e.g.: a terra, propriedade imóvel). Contudo não tratamos deste nuance da significação do
termo ‘bem’ porque nosso objeto de estudo são somente os bens suscetíveis de importação ou
exportação, portanto, retirados do seu ambiente natural e, conseqüentemente, transformados em
produtos.” (Ibidem).
763
Cf. BALEEIRO, Aliomar. ICM sobre a importação de bens de capital para uso do importador, Rio
de Janeiro, Revista Forense S/A, n. 250, p. 142.
764
Conforme concluiu-se no subitem 4.2.2.1, a base de cálculo há de revelar conformidade com a
hipótese normativa, medindo as reais proporções do fato, sob pena de infirmar a natureza jurídica do
tributo.
765
“Por outro lado, na incidência dos impostos sobre as operações de comércio exterior, faz-se mister
– para que se torne possível a composição da base de cálculo e a determinação do valor dos impostos
– que as coisas sejam suscetíveis de valoração econômica. O imposto sobre a importação, o IPI e o
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Diante desse contexto, pode-se concluir que as regras de estrutura
autorizaram o legislador federal a tributar, com imposto sobre a importação, toda a
subclasse de produtos estrangeiros com valor econômico introduzidos no Brasil.
Vejamos agora de que modo foi exercida essa competência, para que
então tenhamos subsídios para identificar esta subparte da hipótese de incidência.
O caput do artigo 1o do Decreto-lei nº 37, de 1966 determina que o
imposto incide sobre mercadorias estrangeiras, portanto, à primeira vista, poder-se-ia
pensar, com base na acepção de mercadoria utilizada para tributação interna, que o
legislador exerceu apenas uma parcela restrita de sua competência. Contudo, ao
determinar

requisitos

para

isenção

das

bagagens

(acompanhadas

e

desacompanhadas), estendeu a incidência à bagagem que não cumpra as condições
da regra isentiva.
O legislador também previu, no artigo 79 da Lei nº 9.430, de 1996,
redução do imposto sobre a importação (admissão temporária para utilização
econômica) no caso de bens objeto de comodato, arrendamento operacional, aluguel,
desde que sejam cumpridas determinadas condições. Logo, o imposto em pauta
incide também sobre esses bens importados sem transferência de propriedade.

ICMS jamais poderiam incidir, e.g., sobre as ondas do mar, sobre a brisa, a chuva ou sobre os trovões,
mesmo sendo produtos da natureza e ainda que tenham origem estrangeira. Logo, realmente, o termo
‘bens’ é o mais adequado para compor o critério material destes impostos.” (MEIRA, Liziane
Angelotti. Regimes Aduaneiros Especiais, 2002, p. 116)
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Ademais, há previsão de condições para isenção da importação de
bens transferidos mediante doação.766 Portanto, nos demais casos, contrario sensu,
esses bens estão sujeitos ao tributo.
O imposto sobre a importação incide, destarte, na hipótese de
introdução de bens estrangeiros, sejam mercadorias, sejam bagagens, sejam doações,
sejam operações sem transferência de propriedade.767
Importante observar ainda que no âmbito do Direito Internacional,
corporificado em inúmeros tratados internacionais, muitos deles incorporados pelo
Brasil, o termo “mercadoria” não é utilizado com a acepção estrita de bem adquirido
para revenda, como ocorre nos tributos internos brasileiros. Mercadoria para as
regras de comércio internacional significa todo bem que é suscetível das operações
de importação e de exportação.
Nesse aspecto, o Código Aduaneiro do Mercosul, quando incorporado
pelo Brasil, terá importante função esclarecedora ao determinar, no seu artigo 3o, que
mercadoria é “todo bem suscetível de um destino aduaneiro”, ou seja, todo bem
objeto de importação ou de exportação. Desse modo, ficará cristalizado o
766

Há previsão de isenção para objetos de importados recebidos como doação para museus
brasileiros (Lei no 8.961, de 23 de dezembro de 1994, artigo 1o) e para bens estrangeiros importados
por representações diplomáticas estrangeiras sediadas no País para doação a entidades beneficentes e
venda em feiras, bazares e eventos semelhantes (Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, artigo 34).
767
Nesse sentido: “No art. 1º do Decreto-Lei, o legislador determinou a incidência do imposto sobre a
importação em relação às mercadorias importadas. Entretanto se encontra no art. 13 do mesmo
instrumento legal isenção para bagagens provenientes do exterior, desde que respeitados os limites de
valor (US$ 500,00) e de quantidade (não revelar destinação comercial). Logo, contrario sensu,
ultrapassados os lindes, é devido o imposto sobre a importação ainda que bagagem jamais se enquadre
no conceito de mercadoria. Também foi prevista isenção, ou sua possibilidade, para outros bens que
não se identificam com mercadorias, como amostras sem valor comercial, bens de capital destinados
à implantação, ampliação e reaparelhamento de empreendimentos de fundamental interesse para o
desenvolvimento econômico do País. Além disso, vários artigos do Decreto-Lei (artigos 12, 14, 26,
75, 106, por exemplo) referem-se a bens importados ou estrangeiros em vez de, em consonância com
o art. 1º, tratar de mercadorias.” (MEIRA, Liziane Angelotti. Regimes Aduaneiros Especiais, 2002 p.
115).
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entendimento de que, no comércio exterior, no Brasil e no mundo, e, logicamente,
nos acordos internacionais celebrados pelo Brasil, mercadoria tem uma acepção
própria, adequada às operações internacionais e as regras que as disciplinam.

a) Bens incorpóreos
A discussão acerca da incidência de imposto sobre a importação de
bens incorpóreos apresenta três nuances de questionamentos:


As regras de competência autorizam o legislador ordinário federal
a tributar a importação de bens incorpóreos?



Em caso afirmativo, a norma de incidência vigente abrange a
importação de bens incorpóreos?



Poderia haver incidência simultânea do imposto sobre a
importação e do imposto sobre serviços na importação de bens
incorpóreos?

Alguns autores defendem que o termo “produto” foi utilizado pelo
constituinte com o intuito de denotar tão-somente bens corpóreos e afirmam, porque
àquela época não havia bens virtuais, que o imposto não deve ser estendido a esta
espécie de bens.
Miguel Hilú Neto segue essa linha de pensamento argumentando que:
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ao repartir a competência tributária, a Constituição Federal de 1988
outorgou à União o poder de instituir imposto sobre a importação,
sobre a exportação e sobre a industrialização de produtos; por outro
lado, deu aos Municípios o poder de criar imposto sobre serviços.
Considerando que os serviços podem ser incluídos no sentido mais
amplo de produtos (a despeito de serem bens não corpóreos), vê-se, de
pronto, a diferenciação levada a termo pelo texto constitucional.

Infere o autor que “o legislador constitucional não incluiu os serviços
(que são produtos em acepção ampla e não técnica) no conceito de produto,
limitando, desde logo, seu conteúdo semântico”.768
Não comungamos dessa linha de pensamento por dois motivos:
primeiro, se o constituinte, ao atribuir competência para instituir o imposto sobre a
importação, escolheu o termo “produto”, em vez de “bem corpóreo” ou “mercadoria”
(o legislador ordinário já se valia das expressões “bem” e “mercadoria”), certamente
foi com algum propósito; segundo, a Constituição não proíbe a bitributação.
Dessarte, se, a despeito de o legislador ordinário utilizar as expressões
“mercadoria” e “bem” e de a própria tradição nacional e internacional não incluir os
bens incorpóreos dentre aqueles suscetíveis de incidência do imposto em pauta, o
constituinte usou o termo “produto” e, sem dúvida, fê-lo para, no mínimo, atribuir ao
legislador ordinário a decisão de tributar ou não produtos não inseridos na classe de
bens corpóreos.
Entendemos, assim, que a Constituição fixa a competência para criar
imposto sobre a importação de produtos estrangeiros e a delega, na sua integridade,
768

Imposto sobre Importações e Imposto sobre Exportações, 2003, p. 71-72.
Liziane Angelotti Meira
Regime Jurídico dos Tributos Incidentes
Sobre o Comércio Exterior

•

328

ao legislador federal, para que este, a seu critério, tribute todo e qualquer produto
com valor econômico .
Por outro lado, conforme concluímos no subitem 2.2.2.3,

a

Constituição não proíbe a instituição plúrima de tributos, apenas distribui
rigidamente as competências tributárias, de modo que cada ente tem sua parcela de
competência exclusiva. Entretanto, nos casos em que a própria Constituição autoriza,
se as leis determinarem tributação cumulativa, tais práticas são válidas e legítimas.
Na importação de bens, essas exações plúrimas ocorrem em sua plenitude, pois nessa
operação incide o imposto sobre a importação, o IPI, o ICMS, a contribuição para o
PIS/Pasep e a Cofins, além dos tributos que incidem sobre as atividades integrantes
do procedimento de importação lato sensu.769
Portanto, o argumento de que o termo “produto” foi utilizado pelo
constituinte no seu sentido estrito em virtude da impossibilidade de alcançar bens
incorpóreos, dentre os quais serviços, não é válido. Ao contrário, se o bem
incorpóreo tiver, simultaneamente, a natureza de produto e serviço, o constituinte
autorizou uma bitributação, de forma similar ao que sucede na importação de bens
corpóreos.
Assim, inferimos que o legislador ordinário federal tem competência
para tributar a importação de todo e qualquer produto770 com valor econômico, mas,
no exercício discricionário de sua competência, decidiu tributar tão-somente bens
corpóreos.
769

A saber, AFRMM, taxa Mercante e taxa Siscomex.
Nesse sentido, Pedro Guilherme Accorsi Lunardelli (Tributação na Internet, Revista Dialética de
Direito Tributário, nº 59, p. 76-81). Em sentido contrário, Miguel Hilú Neto (Imposto sobre
Importações e Imposto sobre Exportações, 2003, p. 70-77) e Marco Aurélio Greco (Internet e Direito.
São Paulo: Dialética, 2000. p. 47).
770
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Outrossim, uma eventual bitributação na importação de bens
incorpóreos não iria, de forma alguma, de encontro às disposições constitucionais.

b) Bens apreendidos ou abandonados e leiloados
Os artigos 20, III, e 22, II, do CTN disciplinam a competência para
instituir o imposto sobre os bens importados apreendidos ou abandonados e
leiloados. O legislador já estabeleceu este imposto no passado (artigo 2o do Decretolei nº 37, de 1966), contudo, nos lindes de seu poder discricionário, decidiu revogá-lo
(artigo 1o do Decreto-lei nº 2.472, de 1988).
Portanto, apesar de existir regra de estrutura atribuindo competência
para oneração desses bens com imposto sobre a importação, este não é devido porque
o legislador ordinário, dentro de seu poder discricionário, assim decidiu. Dessa
forma, não há regra de incidência sobre a hipótese em pauta, conforme já estava
consignado no artigo 1o, § 4o, III, do Decreto-lei no 37, de 1966.771 Para corroborar
esse entendimento, foi introduzido o § 12 ao artigo 29 do Decreto-lei no 1.455, de
1976, pela Lei no 12.350, de 2010.772

771

“Art.1º - O Imposto sobre a Importação incide sobre mercadoria estrangeira e tem como fato
gerador sua entrada no Território Nacional. (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 2.472, de 01/09/1988)
[...]
§ 4o O imposto não incide sobre mercadoria estrangeira: (Incluído pela Lei nº 10.833, de 29.12.2003)
[...]
III - que tenha sido objeto de pena de perdimento, exceto na hipótese em que não seja localizada,
tenha sido consumida ou revendida. (Incluído pela Lei nº 10.833, de 29.12.2003)”
772
“§ 12. Não haverá incidência de tributos federais sobre o valor da alienação, mediante licitação,
das mercadorias de que trata este artigo”
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A primeira parte do complemento do critério material da norma de
incidência do imposto sobre a importação identifica-se, assim, com a expressão
“bens corpóreos com exceção daqueles apreendidos ou abandonados e leiloados”.

c) Bagagem e bens adquiridos em loja franca
São considerados bagagem, para efeitos tributários, os objetos novos
ou usados destinados ao uso ou ao consumo pessoal do viajante em compatibilidade
com as circunstâncias de sua viagem, ou para presentear.773
É considerada bagagem acompanhada a que o viajante portar consigo
no mesmo meio de transporte em que viaje, desde que não amparada por
conhecimento de carga ou documento equivalente.774 A bagagem desacompanhada é
aquela que chegar ao País, ou dele sair, amparada por conhecimento de carga ou
documento equivalente, dos três meses anteriores até os seis meses posteriores à
chegada do viajante.775

773

Não são considerados bagagem os seguintes bens:

bens cuja quantidade, natureza ou variedade permita presumir importação ou exportação
com fins comerciais ou industriais;
 automóveis, motocicletas, motonetas, bicicletas com motor, motores para embarcação,
motos aquáticas, casas rodantes e demais veículos automotores terrestres;
 aeronaves;
 bens adquiridos pelo viajante em loja franca, por ocasião de sua chegada ao País.
(Conforme artigo 155 do Regulamento Aduaneiro – Decreto nº 6.759, de 2009, com redação dada
pelo Decreto nº 7.213, de 2010 – que têm supedâneo na Norma de Aplicação relativa ao Regime de
Bagagem no Mercosul, Artigo 7º, inciso 3, aprovada pela Decisão CMC, internalizada pelo Decreto
nº 6.870, de 2009
774
O conhecimento de carga é o documento relativo à contratação da operação de transporte firmada
entre o importador e o transportador e indica posse ou propriedade do bem transportado (conforme
artigo 554 do Regulamento Aduaneiro).
775
Cf. artigos 155 e 158 do Regulamento Aduaneiro.
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Não há incidência do imposto sobre o retorno, ao Brasil, de bagagem
nacional ou nacionalizada.776 Verificada a nacionalidade brasileira, não se configura
o complemento do elemento material, pois os bens não são estrangeiros e, portanto, é
um caso de não incidência da norma do imposto sobre a importação.
No caso de bagagem acompanhada, há isenção de bens adquiridos no
exterior até o montante de quinhentos dólares norte-americanos quando se der o
ingresso via aérea ou marítima e de trezentos dólares quando o viajante ingressar no
País por via terrestre, fluvial ou lacustre.777 Importante ter presente que, além desse
limite de valor, foram introduzidos pela nova legislação sobre bagagem (Portaria MF
nº 440, de 2010, e IN RFB nº 1.059, de 2010), limites quantitativos para a isenção
como bagagem de bens adquiridos no exterior.778

776

Conforme artigo 30 da IN RFB nº 1.059, de 2010:
“Art. 30. Não haverá incidência de tributos no retorno ao País de bens nacionais ou nacionalizados de
viajantes residentes no Brasil.
§ 1º O disposto no caput se aplica inclusive a animais de vida doméstica.

§ 2º No caso de bens de origem estrangeira, a autoridade aduaneira poderá solicitar a
comprovação da nacionalização, para aplicação da não-incidência.”.
777

Conforme artigo 33 da IN SRF nº 1.059, de 2010.
Conforme o artigo 33 da IN RFB nº 1.059, de 2010:
“§ 1o Os bens a que se refere o inciso III do caput, para fruição da isenção, submetem-se ainda aos
seguintes limites quantitativos:
I - bebidas alcoólicas: 12 (doze) litros, no total;
II - cigarros: 10 (dez) maços, no total, contendo, cada um, 20 (vinte) unidades;
III - charutos ou cigarrilhas: 25 (vinte e cinco) unidades, no total;
IV - fumo: 250 gramas, no total;
V - bens não relacionados nos incisos I a IV, de valor unitário inferior a US$ 10.00 (dez dólares dos
Estados Unidos da América): 20 (vinte) unidades, no total, desde que não haja mais do que 10 (dez)
unidades idênticas; e
VI - bens não relacionados nos incisos I a V: 20 (vinte) unidades, no total, desde que não haja mais do
que 3 (três) unidades idênticas.
§ 2o Para as vias terrestre, fluvial ou lacustre, o:
I - valor unitário a ser considerado no limite quantitativo a que se refere o inciso V do § 1o será
de US$ 5.00 (cinco dólares dos Estados Unidos da América); e
II - limite quantitativo a que se refere o inciso VI do § 1o será de 10 (dez) unidades, no total, desde
que não haja mais do que 3 (três) unidades idênticas.”
778
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Tanto no caso de bagagem acompanhada quanto desacompanhada,
não é devido o imposto sobre a importação, independentemente de prova da origem
nacional, relativamente aos seguintes bens:


livros, folhetos e periódicos;



roupas e outros artigos de vestuário, artigos de higiene e do
toucador e calçados, para uso próprio do viajante, em quantidade e
qualidade compatíveis com a duração e a finalidade da sua
permanência no exterior.

Quando a bagagem não se enquadrar nos casos de não incidência ou
isenção, é devido somente imposto sobre a importação, com alíquota especial
(cinqüenta por cento), desde que, pela sua qualidade ou quantidade, os bens não
revelem finalidade comercial ou industrial.779 É vedado ao viajante trazer como
bagagem bens com essas finalidades, excetuado apenas o caso em que porte bem
destinado a pessoa jurídica estabelecida no Brasil e informe espontaneamente tal
condição ao fisco. Nesta situação, cabe à pessoa jurídica promover os procedimentos
do regime comum de importação.780
Cumpre anotar que o documento relativo à bagagem acompanhada
(denominado declaração de bagagem acompanhada – DBA) é preenchido pelo

779

Conforme determinam os artigos 90 c/c 101 do Regulamento Aduaneiro (com fulcro no art. 2o do
Decreto-lei no 2.120, de 1984).
780
Conforme artigo 161, § 2o, do RA, com base no artigo 8o, caput e § 1o, inciso IV, da Lei no 2.145,
de 1953. Dessa forma, foi consolidada a disposição legal que proíbe pessoa física de importar
mercadorias para fins comerciais ou industriais. Contudo, permitiu-se expressamente a prática comum
de as empresas, diante de necessidades prementes, enviarem pessoa física para buscar bens ou peças
no exterior, desde que o fisco seja devidamente informado e que a empresa, como real importadora,
submeta o bem aos procedimentos normais de importação, com o pagamento dos tributos sobre a
importação.
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próprio viajante no curso da viagem e entregue ao Fisco na chegada.781 A bagagem
desacompanhada é acobertada por declaração simplificada de importação (DSI).782
O viajante procedente do exterior pode adquirir também, na sua
chegada, bens estrangeiros ou desnacionalizados até o valor de quinhentos dólares,783
observados os limites quantitativos,784 sem pagamento do imposto sobre a
importação ou de qualquer outro tributo interno, nas lojas francas, situadas nas zonas
primárias.785
Interessante ter presente que, com a Portaria MF no 112, de 2008,786 e
a IN SRF nº 863, de 2008,787 foi prevista a possibilidade de o viajante adquirir bens
em valor ou quantidade superior aos limites estabelecidos e pagar somente o imposto
sobre a importação, com alíquota especial (cinqüenta por cento) sobre o valor do
excedente. Entretanto, por dificuldades organizacionais das Lojas Francas, pois elas
teriam que recolher os tributos para o Fisco juntamente com o pagamento pelas
mercadorias, ainda não se concretizou essa situação.

781

Artigo 3o da IN SRF nº 1.059, de 2010.
Conforme artigo 3o, IX, da IN SRF nº 611, de 2006.
783
Conforme artigo 11 da Portaria MF no 112, de 2008.
784
Os limites quantitativos para aquisição em loja franca sem pagamento dos tributos estão previstos
na IN SRF nº 863, de 2008:
“Art. 18. A aquisição de mercadorias efetuada nos termos do inciso III do art. 15 fica sujeita aos
seguintes limites quantitativos:
I - 24 (vinte e quatro) unidades de bebidas alcoólicas, observado quantitativo máximo de 12 (doze)
unidades por tipo de bebida;
II - 20 (vinte) maços de cigarros;
III - 25 (vinte e cinco) unidades de charutos ou cigarrilhas;
IV - 250 g (duzentos e cinqüenta gramas) de fumo preparado para cachimbo;
V - 10 (dez) unidades de artigos de toucador; e
VI - 3 (três) unidades de relógios, máquinas, aparelhos, equipamentos, brinquedos, jogos ou
instrumentos elétricos ou eletrônicos.”
785
Conforme artigos 476 a 479 do RA, com base no artigo 15 do Decreto-lei no 1.455, de 1976 e na
Lei no 11.371, de 2006.
786
Cf. artigo 12 da Portaria.
787
Cf. artigo 21 da Instrução Normativa.
782
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6.1.1.2.2. Bens estrangeiros
Neste subitem, cuidamos da segunda parte do complemento do
elemento material do imposto sobre a importação, do adjetivo “estrangeiros”.
A Carta Magna de 1988 concedeu à União competência para instituir
imposto sobre a importação de produtos “estrangeiros”.
O legislador federal, no entanto, determinou que, para efeito de
incidência do imposto em pauta, considera-se estrangeira a mercadoria “nacional ou
nacionalizada” exportada que retorne ao Brasil, conforme artigo 1º, §1º, do Decretolei nº 37, de 1966.788
Nesse contexto, resta esclarecer a definição do termo “estrangeiro”,
pressuposto pelo constituinte, e das expressões “nacional ou nacionalizada”
utilizadas na legislação, a fim de verificar se as significações coincidem.

a) Bens nacionais e bens nacionalizados

788

“Art. 1° O imposto de importação incide sobre mercadoria estrangeira e tem como fato gerador sua
entrada no território nacional.
§ 1º - Para fins de incidência do imposto, considerar-se-á também estrangeira a mercadoria nacional
ou nacionalizada exportada, que retornar ao País, salvo se: (Incluído pelo Decreto-Lei nº 2.472, de
01/09/1988)
a) enviada em consignação e não vendida no prazo autorizado; (Incluído pelo Decreto-Lei nº 2.472, de
01/09/1988)
b) devolvida por motivo de defeito técnico, para reparo ou substituição; (Incluído pelo Decreto-Lei nº
2.472, de 01/09/1988)
c) por motivo de modificações na sistemática de importação por parte do país importador; (Incluído
pelo Decreto-Lei nº 2.472, de 01/09/1988)
d) por motivo de guerra ou calamidade pública; (Incluído pelo Decreto-Lei nº 2.472, de 01/09/1988)
e) por outros fatores alheios à vontade do exportador. (Incluído pelo Decreto-Lei nº 2.472, de
01/09/1988)”
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Necessário enfatizar que as definições de “bem nacional” e “bem
nacionalizado” para efeitos tributários não coincidem com aquelas utilizadas na
ciência econômica.
A nacionalidade dos bens, para efeitos tributários, não é determinada
pela titularidade ou pela procedência, mas por dois critérios combinados: a) origem,
onde o bem foi produzido ou transformado substancialmente; e b) importação ou
exportação definitivas.
Sobre o regime de origem vigente no âmbito do Mercosul, versamos
no subitem 5.3.3. Recorde-se que, no caso de bens trazidos de outros países para o
território do bloco, exigem-se percentuais mínimos de transformação ou de valor
agregado para que sejam considerados originários de um país do Mercosul.789
Bem originário de outro país introduzido mediante despacho para
consumo790 passa a ser considerado, para efeitos tributários, bem nacionalizado.
Dessarte, “nacionalizado” aqui significa qualidade de bem estrangeiro que foi
submetido a despacho para consumo com recolhimento (ou isenção ou imunidade)
dos tributos incidentes sobre a importação.

789

Conforme comentou-se no subitem 5.3.3, são considerados de origem intrabloco os bens: a)
totalmente obtidos (extraídos, colhidos, apanhados) dentro do território de um dos membros; b)
inteiramente produzidos dentro da região e com insumos de origem regional; e c) produzidos na
região com insumos originários de terceiros países, observadas determinadas condições de
transformação ou percentual de insumos nacionais.
790
“O despacho para consumo caracteriza-se como a manifestação da autoridade aduaneira no sentido
de homologar o pagamento (ou isenção ou imunidade) dos impostos sobre a importação e liberar o
produto destinado em caráter definitivo ao mercado nacional. O despacho tem supedâneo em
declaração prestada pelo importador ou seu representante legal. Todo bem importado a título
definitivo é submetido ao procedimento relativo ao despacho para consumo, inclusive os importados
sob o regime especial de drawback e os destinados às Áreas de Livre Comércio ou à Amazônia
Ocidental.” (MEIRA, Liziane Angelotti. Regimes Aduaneiros Especiais, 2002, p. 141, parênteses
nosso)
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Na sua função regulamentadora e interpretativa da lei, o Regulamento
Aduaneiro, consigna, no seu artigo 212, a indicação do entendimento do Fisco sobre
nacionalização “§ 1o Considera-se nacionalizada a mercadoria estrangeira importada
a título definitivo”.
No mesmo sentido, são as esclarecedoras as asseverações

de

Roosevel Baldomir Sosa:
a nacionalização de que trata a lei aduaneira não se atém ao conceito
que deriva do direito privado. Tem sim, um sentido de equiparação
jurídica (o tornar nacional produto estrangeiro) que resulta de um
procedimento administrativo regrado, e cujo término se opera,
idealmente, pelo desembaraço alfandegário. Ou seja, a mercadoria não
ingressa no país como nacionalizada; antes, nacionaliza-se pela ação
do Estado, através do despacho a consumo definitivo791

Linha de pensamento semelhante é adotada por Osiris de Azevedo
Lopes Filho:
a nacionalização supõe a extinção da obrigação tributária, pela
satisfação das exigências estabelecidas na lei, desembaraçando, a
Aduana, as mercadorias para que entrem no circuito interno da
economia com um ‘status’ jurídico que as equipara às nacionais.
Corolário dessa teoria é que ela supõe, para a materialização completa
do fato gerador, que se extinga a relação jurídica, que ele deve
instaurar, eis que a nacionalização pressupõe o pagamento do tributo,
que consiste em modalidade de extinção da obrigação tributária.792

791

Temas Aduaneiros: estudos sobre problemas aduaneiros contemporâneos. São Paulo: Aduaneiras,
1999. p. 119.
792
Regimes Aduaneiros Especiais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1984, p. 69.
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Importante observar que, além da hipótese de nacionalização mediante
pagamento de tributo, pode haver despacho para consumo, e nacionalização, nos
casos de imunidade e isenção.
A título informativo, consignamos que autores há que não vislumbram
a diferença entre os conceitos jurídico e econômico de nacionalização, conforme
trecho do estudo de Reginaldo da Silva: “o que torna mercadorias estrangeiras em
‘nacionalizadas’ é a transferência de sua propriedade, de estrangeira para nacional.
Haverá pagamento de preço, ou não, dependendo da natureza jurídica da operação.
Se for de compra e venda, certamente, haverá. E, além do mais, essa transferência
pode ser feita antes ou depois da entrada física da mercadoria”.793
Conforme se enfatizou no início deste item, entretanto, o conceito
econômico de nacionalização não serve para efeito de incidência dos tributos sobre a
importação e sobre a exportação, porque o controle aduaneiro é efetivado com base
na entrada física da mercadoria e, principalmente, porque o mais importante
propósito da tributação comércio exterior de bens não é arrecadatório, mas protetivo:
onerar bens que entrem no país e, em consequência, preservar o setor produtivo
nacional;794 e desonerar bens efetivamente saídos do Brasil, que se integrem a outras
economias, incentivando a produção nacional.
Outrossim, necessário observar que, por uma peculiaridade do Direito
Tributário, “bens nacionais” e “bens nacionalizados”, ainda que não devam, por

793

A Regra-Matriz de Incidência do Imposto de Importação, 2003. 625 f. Dissertação (Mestrado)–
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2003. p. 218.
794
A limitação das isenções e reduções do imposto sobre a importação a bens sem similar produzido
no Brasil certamente decorre da finalidade protetiva desse imposto (constante do artigo 17 do
Decreto-lei no 37, de 1966, e do artigo 118 do Regulamento Aduaneiro).
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determinação da regra do tratamento nacional,795 sofrer discriminação no que concerne à
tributação e regulação internas, não se confundem. Somente os bens considerados
nacionais podem obter certificado de origem brasileiro e, conseqüentemente, receber
tratamento tributário de bens brasileiros por outros países que os importem.796
Corolária da adoção dos conceitos tributários de “bens nacionais” e
“bens nacionalizados” é a inferência de que, nesta seara, diversamente do que ocorre
na economia, não é requisito da nacionalização a transferência definitiva da
propriedade do bem. Este entendimento é corroborado pela determinação legal de que
bens objeto de contrato de arrendamento mercantil do tipo financeiro com arrendadoras
estrangeiras, portanto sem transferência de propriedade, devem ser submetidos a despacho
para consumo com recolhimento de todos os tributos sobre a importação.797

b) Bens importados e bens nacionalizados
Ressalte-se ainda que a definição de importação (elemento material da
hipótese do imposto) é diferente da de nacionalização, pois importar bens
estrangeiros, conforme verificamos, consiste em introduzi-los no território do Brasil,
independentemente do despacho para consumo e de definitividade. Ou seja, nem
todo bem importado deve ficar definitivamente no país

e não é submetido a

despacho para consumo e, por conseguinte, nacionalizado. Na admissão temporária
para utilização econômica, por exemplo, o bem não é objeto de despacho para

795

O subitem 5.1.3 deste estudo é dedicado ao exame desta regra, constante do Artigo III do GATT.
Conforme Decisão CMC nº 1, de 2004 (constante do Decreto nº 5.455, de 2005).
797
Nos termos do artigo 17 da Lei n.º 6.099, de 12 de setembro de 1974, com nova redação conferida
pelo inciso III do artigo 1º da Lei n.º 7.132, de 1983.
796
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consumo, mas de despacho para admissão,798 com pagamento, ainda que reduzido,
dos tributos incidentes sobre a importação.
Os bens introduzidos no país, mas não nacionalizados, não têm
integração plena à economia nacional, porque sua utilização e circulação são
restringidas e condicionadas pelas autoridades aduaneiras; por isso, afirma-se que
estão sob controle aduaneiro.799
Cabe consignar que, com a incorporação do Código Aduaneiro do
Mercosul pelo Brasil, essa situação sofrerá sensíveis alterações, pois somente se
configurará hipótese de incidência do imposto sobre a importação a importação
definitiva.800

c) Bens desnacionalizados e bens estrangeiros
O procedimento contrário também sucede: o bem nacional ou
nacionalizado é submetido a despacho para exportação. Tanto os bens exportados
definitivamente quanto aqueles exportados temporariamente estão sujeitos a
despacho para exportação.801 No entanto, somente é considerado desnacionalizado o

798

Utilizado para conceder os regimes aduaneiros especiais relativos a produtos importados a título
temporário, o despacho para admissão autoriza a entrada no País de tais bens sem o pagamento, ou
com pagamento reduzido, dos impostos incidentes sobre o comércio exterior.
799
O grau de controle aduaneiro varia em função do respectivo regime legal. Por exemplo, no regime
de trânsito aduaneiro, para garantir a integridade do bem, o veículo é lacrado, e o tempo e a rota do
caminhão são determinados pelas autoridades fiscais; ao passo que, no regime de admissão temporária
para aperfeiçoamento ativo, o bem circula sem controle no país, é submetido à operação de
aperfeiçoamento, sendo condição apenas a comprovação de que o bem que entrou saiu.
800

Conforme item 1, “a”, do art. 157 do CAM.

Sobre o Código Aduaneiro do Mercosul, recomenda-se remissão ao item 5.3.5.
801
Conforme artigo 581 do Decreto nº 6.759, de 2009 (Regulamento Aduaneiro).
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bem exportado em caráter definitivo, o qual, inclusive, é desonerado dos tributos
internos sobre a produção e a circulação.802
Estrangeiro, por seu turno, é o bem considerado nacional de outro
país, ou seja, procedente e originário do exterior, observadas as regras de origem.803
Nos termos do artigo 1º, § 1º, do Decreto-lei nº 37, de 1966, considera-se estrangeira
também a mercadoria exportada definitivamente.

d) Competência tributária e a questão da nacionalidade do bem
Diante das considerações das alíneas anteriores, conclui-se que bem
estrangeiro, bem nacional, bem nacionalizado e bem desnacionalizado têm campos
denotativos diferentes para efeitos tributários. Assim, o legislador federal tem
competência para tributar apenas a importação de bens estrangeiros, e,
conseqüentemente, as regras de comportamento que violarem essas limitações são
inconstitucionais.
Por conseguinte, a pessoa política federal não possui, nem possuía na
Constituição anterior,804 legitimidade jurídica para indicar, como parte do critério
material do imposto sobre a importação, bens nacionais, nacionalizados ou
desnacionalizados, ainda que exportados e reimportados.805

802

Conforme determinam os artigos 153, §3º, III, e 155, X, “a”, da Constituição Federal.
Nesse sentido, as ponderações de Reginaldo da Silva: “[...] se deve observar que a mercadoria deve
ser ‘originária’ do exterior e não, apenas, procedente. E mercadoria originária é aquela produzida em
outro país.” (A Regra-Matriz de Incidência do Imposto de Importação, 2003, p. 225).
804
O §1º do artigo 1o do Decreto-lei nº 37, de 1966, foi incluído pelo Decreto-lei nº 2.472, de 1o de
setembro de 1988, ou seja, ainda na vigência da Constituição de 1967, com a redação dada pela EC nº
1, de 1969. O artigo 21, I, desta Carta Magna também dispunha que a União tinha competência para
instituir “imposto sobre a importação de produtos estrangeiros”.
805
No mesmo sentido, José Eduardo Soares de Melo: “Entretanto, a Constituição Federal é categórica
ao rezar que a materialidade do imposto concerne à ‘importação de produtos estrangeiros’, ou seja,
803
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Os bens do Brasil podem ser alcançados pelo imposto sobre a
importação quando forem exportados e transformados no exterior – de modo que
percam a identidade, transformando-se em produtos estrangeiros, segundo as regras
de origem – e depois, reimportados.
O

Supremo

Tribunal

Federal

manifestou-se,

no

Recurso

Extraordinário nº 104.306-7, sobre a falta de competência da União para cobrar
imposto sobre a importação de bens de origem nacional. Foi declarada a
inconstitucionalidade do artigo 93 do Decreto-lei nº 37, de 1966, que teve a
aplicabilidade suspensa pela Resolução do Senado nº 436, de 05 de dezembro de
1987.806 A ementa da decisão do STF é a seguinte:
Ao considerar estrangeira, para efeito de incidência do tributo, a
mercadoria nacional reimportada, o art. 93 do Decreto-Lei n.º 37/66
criou ficção jurídica incompatível com a Constituição de 1946
(Emenda n.º 18, art. 7º, I), no dispositivo correspondente ao art. 21, I
da Carta em vigor.
Recurso Extraordinário provido, para concessão da segurança e para a
declaração de inconstitucionalidade do citado art. 93 do Decreto-Lei
n.º 37/1966.

àqueles bens elaborados no exterior (e que venham a ser integrados à economia interna), que poderá
ser atestado por Certificados de Origem de determinados países, documento exigido em Acordos
Internacionais, com o objetivo de reduzir ou dispensar impostos. Pertinente a afirmativa de que ‘é uma
ficção jurídica considerar como estrangeiro o produto nacional ou nacionalizado que retorne ao país’
(Luiza Nagib). [...] Para fins da dicção constitucional (art. 153, I), é irrelevante cogitar de mercadoria
nacional ou nacionalizada, pois esta qualificação não tem o condão de alterar a natureza jurídica do
bem oriundo do exterior, que jamais poderá ser considerado produto estrangeiro. A caracterização do
bem ‘nacionalizado’ só tem interesse para tornar regular sua utilização no território nacional.” (A
Importação no Direito Tributário: impostos, taxas e contribuições, São Paulo: Revista dos Tribunais,
2003, p. 49-50).
806
O artigo 93 do Decreto-lei nº 37, de 1966, teve nova redação conferida pelo Decreto-lei nº 2.412,
de 1988, e o seu conteúdo não mais corresponde ao texto declarado inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal e suspenso pela Resolução do Senado.
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Mister consignar que a situação considerada inconstitucional pelo
STF e afastada do sistema normativo brasileiro por resolução do Senado Federal
identifica-se com bens que saíram temporariamente do país, não sofreram de
despacho para exportação, nem obtiveram as desonerações tributárias relativas à
exportação.

Diversa é a hipótese veiculada pelo artigo 1º, § 1º, do Decreto-lei nº
37, de 1966. Neste caso, os bens foram exportados definitivamente, em regra, com
transferência da propriedade para estrangeiro, e receberam os incentivos fiscais para
a exportação. Trata-se, assim, de bens desnacionalizados. Se estes bens retornarem
ao país sem uma transformação substancial, juridicamente continuariam sendo bens
desnacionalizados com origem brasileira.

Interessante refletir sobre o escopo do legislador ao estabelecer a
tributação desses bens em caso de eventual retorno. Considerando que o imposto
sobre a importação não é arrecadatório, afasta-se, de plano, a pura necessidade de
angariar recursos. Resta a disquisição de outros aspectos: dificuldade de verificar que
o mesmo bem exportado é o que retorna; oneração para compensar a desoneração na
exportação e proteger o setor produtivo nacional; evitar que bens, como máquinas,
retornem como sucatas, com prejuízos ao meio ambiente.

Quando à comprovação da identidade do bem, não deve servir de
fundamento para exigência do imposto em todos os casos; pois se o importador
introduzir um bem de procedência estrangeira e não conseguir comprovar que se
trata de bem de origem nacional ou nacionalizado, como regra, ele deve suportar o
ônus do imposto sobre a importação.807

No que tange aos incentivos à exportação, deve-se ter presente que o
Brasil, como a maioria dos países, desonera os bens exportados dos tributos internos
sobre a produção e o consumo e onera os importados com esses tributos. Portanto, os
807

Essa regra é explícita no caso de bagagem de viajante chegando ao Brasil: “No caso de bens de
origem estrangeira, a autoridade aduaneira poderá solicitar a comprovação da nacionalização, para
aplicação da não-incidência” (cf. artigo 30, § 2o, da IN SRF no 1059, de 2010).
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incentivos à exportação servem de respaldo para a exigência dos tributos internos na
importação de um bem, de origem nacional ou nacionalizado, anteriormente
exportado definitivamente (IPI, ICMS, contribuição para PIS/Pasep Cofins, Cidecombustíveis) e não para justificar a incidência de imposto sobre a importação.

Ademais, se o principal objetivo do imposto sobre a importação,
pressuposto pelo Constituinte, é a proteger a produção nacional, não haveria sentido
em onerar o bem produzido aqui em seu retorno do exterior, ainda que tenha sido
objeto de uma exportação definitiva.

Por fim, desincentivar a importação de bens usados, especialmente
sucatas e lixo, certamente é uma política de interesse nacional, todavia a exigência de
imposto sobre a importação não é a forma adequada de implementá-la. Nessa
situação, a Administração Pública já dispõe dos instrumentos adequados: cabe ao
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, por meio de sua
Secretaria de Comércio Exterior (Secex) definir os bens que podem ser introduzidos
no Brasil e realizar esse controle por meio de licenciamento. A atribuição é exercida
nos termos do artigo 37 da Portaria Secex no 10, de 2010.808

e) Bens acessórios
Há uma classe de bens cuja inserção na hipótese de incidência do
imposto sobre a importação ainda não foi examinada: os bens acessórios juntados aos
bens brasileiros enviados ao exterior, sem transformação suficiente para tornar estes
bens estrangeiros.
Tendo em vista que a competência é para tributar quaisquer bens
estrangeiros, o legislador pode, legitimamente, incluir na hipótese de incidência do
808

“Art. 37. A importação de mercadorias usadas está sujeita a licenciamento não automático,
previamente ao embarque dos bens no exterior.”
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imposto a importação esses bens acessórios, os quais correspondem à parcela
agregada no exterior a bem nacional, nacionalizado ou desnacionalizado.
Há previsão expressa de tributação do bem acessório importado
somente no caso da exportação temporária para aperfeiçoamento passivo. O artigo
449 do Decreto nº 6.759, de 2009 (Regulamento Aduaneiro), determina que, no
retorno do bem ao Brasil, apenas o valor agregado deve ser tributado.
Há de se ter presente, no entanto, que a hipótese de retorno de bem
exportado temporariamente se desdobra em duas: a) se o bem sofreu transformações
substanciais de forma a ponto de, segundo as regras de origem, caracterizar bem
estrangeiro, há redução do imposto sobre a importação; b) se sofreu beneficiamento
ou industrialização, mas não se tornou estrangeiro, sucede normalmente a tributação
do bem acessório agregado.
Relativamente à exigência de imposto sobre o bem acessório, cabe
registrar que este pode ser considerado isoladamente bem estrangeiro, de modo que
sua importação está também abrangida pela regra de incidência geral, descrita pelo
artigo 1o do Decreto-lei nº 37, de 1966. Logo, não há ofensa ao limite da legalidade
tributária.
Ressalte-se que a procedência estrangeira é indício suficiente para que
as autoridades fiscais presumam iuris tantum a origem estrangeira. Cabe ao
interessado comprovar, se for o caso, com os meios de prova idôneos, que não se
trata de bem estrangeiro.
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É de enfatizar que tratamos aqui do imposto sobre a importação. No
que toca aos demais tributos sobre a importação, a Constituição não veda a
incidência sobre a reimportação de bens brasileiros, conforme anotamos no
Capítulo VII.

6.1.2. Elemento espacial
O artigo 19 do Código Tributário Nacional, na sua função de regra de
estrutura complementar, e o artigo 1º do Decreto-lei nº 37, de 1966, regra de
comportamento, determinam que o imposto em pauta deve incidir sobre a importação
de mercadoria estrangeira entrada no território nacional. Portanto, parece simples de
concluir que o critério espacial do imposto identifica-se com o território nacional
brasileiro.
Esse entendimento, todavia, não é perfilhado de modo assente. A
primeira dúvida concerne à utilização, na legislação brasileira, de duas expressões
diversas na definição do elemento espacial do imposto sobre a importação:
“território nacional” e “território aduaneiro”. Com efeito, esta expressão é usada
tradicionalmente no direito internacional e não se identifica necessariamente com
aquela.

a) Território nacional e território aduaneiro
Faz-se necessário voltar a atenção ao direito internacional, com o
intuito de compreender a significação dos termos “território aduaneiro”, para que
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então possamos voltar ao direito brasileiro e compreender esses institutos
relacionados ao elemento espacial da norma de incidência do imposto sobre a
importação.
Tradicionalmente são adotadas, no âmbito internacional, duas
definições de território aduaneiro: uma corresponde à região geográfica onde é
aplicada a legislação aduaneira de um país; e a segunda, à região onde há incidência,
com alíquota normal, do imposto sobre a importação.
Na primeira perspectiva, território aduaneiro abrange o território
nacional ou o território nacional mais os enclaves (que são áreas situadas no exterior
onde, em razão de acordo internacional, aplica-se a legislação aduaneira de
determinado país) menos os enclaves (que são áreas situadas no país onde, em razão
de acordo internacional, aplica-se legislação aduaneira alienígena).
Por sua vez, os países que adotam a segunda definição normalmente
excluem do território aduaneiro regiões pertencentes ao território nacional, nas quais
há tratamento tributário diferenciado. São elas as zonas francas ou as áreas de livre
comércio.
No âmbito da Organização Mundial do Comércio, o GATT abriga as
duas definições: território aduaneiro é entendido, para aplicação dos acordos desta
organização, como um território onde as alíquotas do imposto sobre a importação ou
outras regras relativas ao comércio são mantidas para uma parte substancial do
comércio exterior desse território ou país.809

809

“Artigo XXIV
[...]
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Na Organização Mundial das Aduanas, a definição de território
aduaneiro é encontrada no Anexo da Convenção de Quioto810 e corresponde ao
território onde é aplicada a lei aduaneira de um estado-membro desta organização.811
Do mesmo documento, consta a definição de zona franca ou área de livre comércio,
como parte do território de um estado-membro, onde quaisquer mercadorias são
introduzidas como se estivessem fora do território aduaneiro para efeitos de tributos
e taxas sobre a importação.812
Do Código Aduaneiro do Mercosul, aprovado em agosto de 2010,
consta que a legislação aduaneira deste bloco aplica-se à totalidade de seu território
aduaneiro, aos enclaves concedidos em seu favor e ao tráfego internacional dos
Estados-Parte do Mercosul com terceiros países. Essa definição inclui no território
aduaneiro do Mercosul as zonas francas e as áreas de livre comércio.813

2. Para os fins de aplicação do presente Acordo, entende-se por território aduaneiro todo o território
para o qual tarifas aduaneiras distintas ou outras regulamentações aplicáveis às trocas comerciais
sejam mantidas a respeito de outros territórios para uma parte substancial do comércio do território em
questão.”
810
O Brasil ainda não é signatário desta convenção.
811
“Customs territory” means the territory in which the Customs law of a Contracting Party applies.”
812
“‘free zone’ means a part of the territory of a Contracting Party where any goods introduced are
generally regarded, insofar as import duties and taxes are concerned, as being outside the Customs
territory.”
813
Cf artigo 2o do CAM:
“Artigo 2o - Território aduaneiro
O território aduaneiro do MERCOSUL é aquele no qual se aplica a legislação aduaneira comum do
MERCOSUL.”
Interessante anotar que a definição do Território Aduaneiro do Mercosul como o território dos
Estados Partes foi resultado de esforços da negociação brasileira no âmbito do Grupo Ad Hoc para
Redação do Código Aduaneiro do Mercosul. Isso porque, das diretivas que orientaram o trabalho do
Grupo, já constava definição do território aduaneiro do Mercosul como a parte dos territórios dos
Estados Mercosulinos “na que se aplica um único regime tarifário e de restrições de caráter
econômico às importações e às exportações do mesmo.” (Cf. Anexo da Resolução GMC no 40, de
2006).
A definição constante da Resolução GMC implicaria a exclusão da Zona Franca de Manaus do
território Aduaneiro do Mercosul. Como consequência, a Zona Franca não seria incluída nos acordos
de preferência comercial do Mercosul (ou seja, as reduções de alíquota de imposto de importação
negociadas não se aplicariam à ZFM) e, além disso, haveria incidência do imposto sobre a importação
quando um bem saísse da ZFM e fosse introduzido nos países do território do Mercosul, inclusive no
restante do território brasileiro.
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No Brasil, o conceito de território aduaneiro foi estabelecido pelo
artigo 33 do Decreto-lei nº 37, de 1966, como a área onde é aplicada a legislação
aduaneira brasileira, compreendendo todo o território nacional.814 Logo, nessa
perspectiva, não foram previstos exclaves, áreas de livre comércio ou qualquer área
territorial ou marítima que pertençam ao território nacional e estejam excluídas do
território aduaneiro. As zonas francas e as áreas de livre comércio estão submetidas a
regime aduaneiro aplicado a área especial.815
Contudo, de acordo com a definição legal, o território aduaneiro
compreende todo o território nacional, mas pode a ele não se limitar. Isso se dá nas
situações em que a legislação aduaneira do Brasil, em decorrência de acordo
internacional, tem aplicação extraterritorial.

Sobre o Código Aduaneiro do Mercosul, recomenda-se remissão ao item 5.3.5.
814
“Art. 33 - A jurisdição dos serviços aduaneiros se estende por todo o território aduaneiro, e
abrange:
I - zona primária - compreendendo as faixas internas de portos e aeroportos, recintos alfandegados e
locais habilitados nas fronteiras terrestres, bem como outras áreas nos quais se efetuem operações de
carga e descarga de mercadoria, ou embarque e desembarque de passageiros, procedentes do exterior
ou a ele destinados;
II - zona secundária - compreendendo a parte restante do território nacional, nela incluídos as águas
territoriais e o espaço aéreo correspondente.
Parágrafo único. Para efeito de adoção de medidas de controle fiscal, poderão ser demarcadas, na orla
marítima e na faixa de fronteira, zonas de vigilância aduaneira, nas quais a existência e a circulação de
mercadoria estarão sujeitas às cautelas fiscais, proibições e restrições que forem prescritas no
regulamento.”
815
“[...] não foi adotada a idéia comum na doutrina de que as Zonas Francas seriam ‘áreas
desnacionalizadas’ ou ‘ficções jurídicas de extraterritorialidade’ [...] discordamos da tese de que as
Áreas de Livre Comércio estariam excluídas do território nacional ou do território aduaneiro e, em
conseqüência, não seriam alcançadas pelas normas tributárias, pelas seguintes razões:
O art. 1.º do Decreto-Lei n.º 37/1966, que trata do território aduaneiro, não estabelece essa exceção, ao
contrário, dispõe de modo claro que ele corresponde ao território nacional;
as Áreas de Livre Comércio estão sujeitas a controle aduaneiro até mais rigoroso do que as demais
áreas do território nacional;
a isenção prevista para as Áreas de Livre Comércio, inclusive Zona Franca de Manaus, é condicional e
não abrange alguns produtos, como armas e munições, sendo devidos, nestes casos, os impostos sobre
a importação integralmente.” (MEIRA, Liziane Angelotti. Regimes Aduaneiros Especiais, 2002, p.
280)
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Os países do Mercosul, para simplificar procedimentos e agilizar as
operações de controle aduaneiro, estabeleceram locais de fiscalização conjunta por
dois países contíguos, nas denominadas áreas de controle integrado.816 Nos casos em
que

tais

áreas

se

situam

fora

do

território

nacional,

configura-se

a

extraterritorialidade da legislação aduaneira nacional e, em consequência, o território
aduaneiro abrange também território não nacional.817
Vale lembrar que, segundo a linha que adotamos, a norma de
incidência é conformada pelas regras que, combinadas, definem os contornos de cada
um dos seus elementos. Dessarte, observamos que, como há regras estabelecendo os
lindes do elemento espacial do imposto sobre a importação, cumpre agora verificar
se há regras outras que, conjugadas com aquelas, resultem em um elemento espacial
mais restrito do que o território aduaneiro.

b)

Território aduaneiro e áreas de livre comércio
As áreas de livre comércio ou zonas francas818 são extensões do

território nacional delimitadas, onde, observadas determinadas regras e condições, os

816

Cf. artigo 3o, “§ 5o, do Regulamento Aduaneiro:
“§ 5o A jurisdição dos serviços aduaneiros estende-se ainda às Áreas de Controle Integrado criadas em
regiões limítrofes dos países integrantes do Mercosul com o Brasil (Acordo de Alcance Parcial para a
Facilitação do Comércio no 5 - Acordo de Recife, aprovado pelo Decreto Legislativo no 66, de 16 de
novembro de 1981, e promulgado pelo Decreto no 1.280, de 14 de outubro de 1994; e Segundo
Protocolo Adicional ao Acordo de Recife, Anexo - Acordo de Alcance Parcial de Promoção do
Comércio no 5 para a Facilitação do Comércio, art. 3o, alínea “a”, internalizado pelo Decreto no 3.761,
de 5 de março de 2001).”
817
A Resolução GMC no 29, de 2007, aprovou a “Relação Nominal de Pontos de Fronteira de
Controles Integrados entre os Estados Partes” do Mercosul.
818
“Atualmente existem as seguintes Áreas de Livre Comércio em nosso País:
- Zona Franca de Manaus, criada pela Lei n.º 3.173, de 06 de junho de 1957; esta Lei foi revogada
pelo Decreto-Lei n.º 288, de 28 de fevereiro de 1967, que passou a disciplinar a matéria; a
regulamentação encontra-se no Decreto n.º 61.244, de 28 de agosto de 1967;
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impostos federais incidentes sobre a importação e sobre a exportação não são
devidos. O envio de produtos de outras regiões do território nacional a essas áreas
equivale à exportação, e a entrada de produtos procedentes das áreas francas no
restante do País é denominada “internação” e assemelha-se a uma importação.819
Assim, considerando que existem isenções do imposto sobre a
importação específicas e direcionadas para determinadas áreas do País, alguns
autores, inspirados na doutrina estrangeira, afirmam que as áreas de livre comércio
não integram o território aduaneiro no que concerne à incidência do imposto sobre a
importação.820
No entanto, tais isenções não são estendidas a todos os produtos. Ao
contrário, em todas as áreas de livre comércio, inclusive na Zona Franca de Manaus,
existe um rol de bens em relação aos quais o imposto incide normalmente.821
Dessarte, é forçoso concluir que as áreas de livre comércio, no Brasil,
integram o território aduaneiro para efeito de tributação do comércio exterior.

-

Área de Livre Comércio de Tabatinga, criada pela Lei n.º 7.965, de 22 de dezembro de 1989;
Área de Livre Comércio de Guarajá-Mirim, instituída pela Lei n.º 8.210, de 19 de julho de 1991 e
regulamentada pelo Decreto n.º 843, 23 de junho de 1993;
- Áreas de Livre Comércio de Paracaima e Bonfim, criadas pela Lei n.º 8.256, de 25 de novembro
de 1991;
- Área de Livre Comércio de Macapá e Santana, criada pelo art. 11 da Lei n.º 8.387, de 30 de
dezembro de 1991, e regulamentada pelo Decreto n.º 517, de 08 de maio de 1992;
- Áreas de Livre Comércio de Brasiléia e Cruzeiro do Sul, instituídas pela Lei n.º 8.857, de 08 de
março de 1994, e regulamentada pelo Decreto n.º 1.357, 30 de dezembro de 1994.” (MEIRA,
Liziane Angelotti. Regimes Aduaneiros Especiais, 2002, p. 283)
819
Ibidem, p. 279.
820
Conforme Miguel Hilú Neto: “Por outro lado, para fins de incidência desse imposto, a demarcação
territorial é limitada mais estreitamente. Isso porque há a Zona Franca de Manaus dentro da qual não
incide o imposto sobre a importação. Dessa forma, apenas ocorre o evento tributável quando da
introdução do produto no território brasileiro não abarcada por essa Zona Franca.” (Imposto sobre
Importações e Imposto sobre Exportações, 2003, p. 140-141).
821
Tal rol inclui armas e munições, fumo, bebidas alcoólicas, automóveis de passageiros e produtos de
perfumaria ou de toucador. (O Decreto-lei nº 288, de 1967, artigo 3o, §1°, indica, em relação à Zona
Franca de Manaus, os produtos não isentos, e as disposições constantes dos diplomas que regulam
cada uma das áreas de livre comércio prevêem as respectivas exceções.)
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c) Zona primária, zona secundária e áreas de controle integrado
As definições de zona primária e zona secundária foram consignadas
pelo legislador no artigo 33 do Decreto-lei nº 37, de 1966:
Art. 33. A jurisdição dos serviços aduaneiros se estende por todo
território aduaneiro, e abrange:
I)

Zona primária – compreendendo as faixas internas de portos e
aeroportos, recintos alfandegados e locais habilitados nas
fronteiras terrestres, bem como outras áreas nas quais se
efetuem operações de

II)

carga e descarga de mercadoria, ou embarque e desembarque
de passageiros, procedentes do exterior ou a ele destinados.

III)

Zona secundária – compreendendo a parte restante do
Território Nacional, nela incluídas as águas territoriais e o
espaço aéreo correspondente.

As áreas de controle integrado são locais habilitados na fronteira
terrestre onde se efetuam operações de carga e descarga de mercadoria, ou embarque
e desembarque de passageiros, procedentes do exterior ou a ele destinados. Nessas
áreas, que podem se situar no território nacional ou no território dos demais países
do Mercosul, são realizadas as atividades de controle e fiscalização aduaneiros por
dois países contíguos de modo conjunto.822 Dessarte, as áreas de controle integrado

822

O fulcro jurídico das áreas de controle integrado são os seguintes acordos e atos legislativos:
Acordo de Alcance Parcial para a Facilitação do Comércio no 5, promulgado pelo Decreto no 1.280, de
1994; Acordo de Alcance Parcial de Promoção do Comércio no 5 para a Facilitação do Comércio, art.
3o, alínea “a”, internalizado pelo Decreto no 3.761, de 2001; e artigo 3o, “§ 5o, do Regulamento
Aduaneiro.
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onde atuam as autoridades aduaneiras do Brasil devem ser entendidas como parte da
zona primária.823
Alguns autores, como

Américo Lacombe824 e

Luiza Nagib,825

concebem o elemento espacial sob duas nuanças: “coordenada genérica” e
“coordenada específica”. Afirma Nagib:
Concluímos, por fim, considerando o critério espacial identificador do
imposto sobre a importação composto por duas coordenadas de
espaço, as quais devem, obrigatoriamente, ser observadas, são elas (i)
coordenada genérica, que é o território nacional, denominada zona
secundária pelo Decreto-lei nº 37/66; (ii) a coordenada específica, que
é a repartição aduaneira competente, denominada zona primária pelo
Decreto-lei nº 37/66. 826

Esses autores argumentam que, se assim não fosse, haveria incidência
do imposto sobre a importação sempre que um navio adentrasse o mar territorial
brasileiro ou um avião atravessasse nosso espaço aéreo, ainda que nem
estacionassem no País.827

823

A Resolução GMC no 29, de 2007, aprovou a “Relação Nominal de Pontos de Fronteira de
Controles Integrados entre os Estados Partes” do Mercosul.
824
Imposto de Importação, 1979, p. 26.
825
O sistema tributário brasileiro e o imposto sobre a importação. 1998. 225 f. Dissertação
(Mestrado) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 1998.p. 159.
826
Ibidem.
827
“Se a mercadoria for transportada por navio estrangeiro, o aspecto material se realizará no
momento da entrada em águas territoriais brasileiras. Caso o transporte se realize em navio brasileiro,
no momento em que o mesmo entrar em águas internacionais passará a ser território brasileiro, sendo
este o momento de entrada das mercadorias transportadas em território nacional. Tal solução, no
entanto, não pode ser aceita, porque desconsidera a coordenada específica de espaço, que são as
repartições fiscais legalmente qualificadas para procederem ao despacho aduaneiro.” (LACOMBE,
Américo Masset. op. cit., p. 26) “Ad argumentandum, se considerássemos a entrada do navio ou
aeronave de bandeira brasileira, como muitos fazem, para efeito de caracterização do critério espacial,
como deveria ser explicado o eventual fato de o navio ou aeronave não chegarem ao território
brasileiro; ou ainda, se os produtos chegassem ao território brasileiro, mas nele não entrassem pela
repartição aduaneira, mas sim por qualquer outra parte do território que não fosse provida de
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Para elucidar essa questão, seguimos na linha de pesquisa proposta
neste trabalho: verificamos que há uma regra de incidência geral que indica o
território aduaneiro como o aspecto espacial do imposto sobre a importação;
analisamos agora se a norma de incidência do imposto em pauta alcança aqueles bens
que cruzem as fronteiras do País, mas não o adentrem via zona primária.
Pois bem, a lei não determina expressamente que a isenção de bens
que adentrem o País sem passar pelas zonas primárias. O que há é uma norma
primária penal prescrevendo que os bens irregularmente introduzidos serão objeto de
pena de perdimento,828 e uma regra determinando que sobre os bens sujeitos à essa
pena não incide o imposto em apreço.829
O legislador tem competência para determinar a incidência cumulativa
de norma tributária e de norma penal de perdimento. Tanto que, no passado, era

fiscalização aduaneira, podendo, neste caso, caracterizar crime de contrabando ou descaminho? Como
ficaria o critério espacial sem a caracterização da coordenada específica de espaço (união aduaneira)?”
(NAGIB, Luiza. op. cit. p. 156)
828
Conforme artigo 105 do Decreto-lei nº 37, de 1966, e artigo 23 do Decreto-lei nº 1.455, de 1976:
“Art. 105 - Aplica-se a pena de perda da mercadoria:
[...]
IX - estrangeira, encontrada ao abandono, desacompanhada de prova de pagamento dos tributos
aduaneiros, salvo as do art. 58;
X- estrangeira, exposta à venda, depositada ou em circulação comercial no país, se não for feita prova
de sua importação regular;

[...]”
“Art. 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
[...]
IV - enquadradas nas hipóteses previstas nas alíneas ‘ a ’ e ‘ b ’ do parágrafo único do artigo 104 e nos
incisos I a XIX do artigo 105, do Decreto-lei número 37, de 18 de novembro de 1966.
[...]
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo será punido com a pena
de perdimento das mercadorias.”
829
Artigo 1o, § 4o, III, do Decreto-lei nº 37, de 1966.
Cumpre anotar que, com a mudança da hipótese de incidência do imposto para a importação
definitiva, conforme prescreve o artigo 157, 1, “a”, do Código Aduaneiro do Mercosul, nem que
haverá de se cogitar a exigência do imposto nos casos de mera passagem pelo territorial nacional.
Sobre o Código Aduaneiro do Mercosul, recomenda-se remissão ao item 5.3.5.
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exigido o imposto neste caso,830 porém o legislador decidiu, dentro do seu poder
discricionário, revogar essa regra.831
Dessarte, nos termos em que é conformado atualmente, o elemento
espacial da norma de incidência do imposto sobre a importação abrange tão-somente
aquelas regiões situadas dentro do território nacional, inclusive em área de livre
comércio, denominadas “zonas primárias”.
Entretanto existe uma previsão legal de exigência de tributos sobre
bem importado irregularmente, inclusive eventualmente sem passar pela zona
primária. Bens importados irregularmente estão sujeitos a pena de perdimento, não
sendo exigidos os tributos sobre a importação; porém, se o bem não for encontrado
pelo Fisco na ocasião do perdimento, aplica-se multa correspondente a cem por cento
do valor do bem832 e são exigidos os tributos. 833
Mister consignar que se trata de situação excepcional, que muito se
assemelha ao caráter sancionatório e que o bem permanece em condição irregular no

830

Artigo 2o do Decreto-lei nº 37, de 1966, na redação original.
O artigo 1o do Decreto-lei nº 2.472, de 1988 alterou o artigo 2o do Decreto-lei nº 37, de 1966
832
Conforme prescreve o artigo 23, § 3o , do Decreto-Lei no 1.455, de 1976:
“§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor aduaneiro da
mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota fiscal ou documento equivalente,
na exportação, quando a mercadoria não for localizada, ou tiver sido consumida ou revendida,
observados o rito e as competências estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.”
833
Conforme prescreve o artigo 23, parágrafo único, II, do Decreto-Lei no 37, de 1966:
“ Parágrafo único. A mercadoria ficará sujeita aos tributos vigorantes na data em que a autoridade
aduaneira efetuar o correspondente lançamento de ofício no caso de: (Redação dada pela Lei nº
12.350, de 2010)
[...]
II – introdução no País sem o registro de declaração de importação, a que se refere o inciso III do §
4o do art. 1o. (Incluído pela Lei nº 12.350, de 2010)”
831

Liziane Angelotti Meira
Regime Jurídico dos Tributos Incidentes
Sobre o Comércio Exterior

•

355

país e estará sempre sujeito a pena de perdimento caso seja encontrado
posteriormente. 834

d) Admissão temporária automática
Quando versamos sobre o antecedente da norma de incidência do
imposto sobre a importação, alínea “a” do subitem 6.1.1.2, inferimos que, em
decorrência de regras específicas (regimes aduaneiros especiais), o elemento material
abrange somente a classe das importações realizadas com intuito de utilização ou
consumo.
Contudo a doutrina, conforme verificamos no início deste subitem,
com freqüência menciona as hipóteses de veículos estrangeiros que adentram o País,
inclusive por meio das zonas primárias, sem pagamento do imposto sobre a
importação, como questão relevante para o estudo do critério espacial do imposto
sobre a importação.
O artigo 5o da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº
285, de 2003,835 com fulcro no artigo 75, §2º, do Decreto-lei nº 37, de 1966, dispõe

834

Conforme prescreve o artigo 23, § 4o , do Decreto-Lei no 1.455, de 1976:
“§ 4o O disposto no § 3o não impede a apreensão da mercadoria nos casos previstos no inciso I ou
quando for proibida sua importação, consumo ou circulação no território nacional.”
835
“Art. 5º Consideram-se automaticamente submetidos ao regime de que trata o art. 4º:
I - os veículos, utilizados exclusivamente no transporte internacional de carga ou passageiro, que
ingressem no País exercendo esta atividade;
II - os veículos de viajante estrangeiro não residente, exclusivamente em tráfego fronteiriço,
observado o disposto na Instrução Normativa SRF nº 69/91, de 5 de setembro de 1991;
III - as embarcações, aeronaves e outros bens, destinados à realização de atividades de pesquisa e
investigação científica, na plataforma continental e em águas sob jurisdição brasileira, autorizadas
pelo Comando da Marinha, do Ministério da Defesa, nos termos do Decreto nº 96.000, de 2 de maio
de 1988;
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que, para esses veículos, é concedido automaticamente o regime de admissão
temporária. Ou seja, não incide o imposto sobre a importação, porém em decorrência
de aplicação de regime aduaneiro especial.

6.1.3. Elemento temporal
O elemento temporal da norma de incidência do imposto sobre a
importação é composto dos critérios que permitem identificar o momento em que se
considera ocorrido o fato jurídico tributário.
A regra de estrutura que indica, de modo mais específico, ao
legislador ordinário, os critérios que devem pautar o estabelecimento do elemento
temporal do imposto em pauta é o artigo 19 do Código Tributário Nacional.836
Assim, a margem de liberdade do legislador é a relação entre o
elemento temporal escolhido e a ocorrência, no mundo real, do elemento material do
imposto, a importação. Ou seja, dentre os incontáveis procedimentos que
normalmente têm de ser adotados para configurar uma importação, o legislador
poderia escolher o momento final, mas poderia também selecionar outro.

IV - as embarcações pesqueiras autorizadas a operar em águas nacionais pelo Ministério da
Agricultura e do Abastecimento, nos termos do Decreto nº 2.840, de 10 de novembro de 1998;
V - as unidades de carga estrangeiras, seus equipamentos e acessórios, inclusive para utilização no
transporte doméstico;
VI - as embarcações estrangeiras, em viagem de cruzeiro pela costa brasileira, com escala em portos
nacionais, ou em navegação de cabotagem.
[...]”
836
“Art. 19. O imposto, de competência da União, sobre a importação de produtos estrangeiros tem
como fato gerador a entrada destes no território nacional.”
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que pode ser

entendido como: não é possível ocorrer ficção de importação, ou seja considerá-la
ocorrida se não há entrada de bem estrangeiro.
O artigo 1o do Decreto-lei nº 37, de 1966,837 praticamente parafraseia
o artigo 19 do CTN no que concerne ao elemento temporal, mas o artigo 23 deste
Decreto-lei, com a redação dada pela Lei no 12.350, de 2010, dispõe de forma
diversa:
Art. 23 Quando se tratar de mercadoria despachada para consumo, considerase ocorrido o fato gerador na data do registro, na repartição aduaneira, da
declaração a que se refere o art. 44. (declaração de importação)
Parágrafo único. A mercadoria ficará sujeita aos tributos vigorantes na data
em que a autoridade aduaneira efetuar o correspondente lançamento de ofício
no caso de:
I – falta, na hipótese a que se refere o § 2o do art. 1o; e
II – introdução no País sem o registro de declaração de importação, a que se
refere o inciso III do § 4o do art. 1o.” (Parênteses nossos)

Com efeito, o artigo colacionado trata de três situações: bens
estrangeiros despachados para consumo; bens estrangeiros presumidamente
extraviados; e bens, em razão de irregularidades na importação, sujeitos a pena de
perdimento, mas não encontrados.
Ainda existem mais três hipóteses de elementos temporais diferentes:
bens estrangeiros submetidos a despacho para admissão (regimes aduaneiros especiais);
bens importados como bagagem e bens não despachados dentro do prazo legal.

837

“Art. 1º - O Imposto sobre a Importação incide sobre mercadoria estrangeira e tem como fato
gerador sua entrada no Território Nacional.”
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a) Bens despachados para consumo
A lei determina que o elemento temporal na importação de bens
despachados para consumo, portanto, nacionalizados, é o registro da declaração de
importação (DI ou DSI) na repartição aduaneira.838
O trecho do Decreto-lei que prevê o registro na repartição deve ser
entendido, em face das evoluções tecnológicas, como o registro, no ambiente virtual,
no Sistema de Comércio Exterior (Siscomex).839 Tal registro pode ser efetuado
mediante qualquer computador credenciado e com acesso ao sistema por meio da
Internet.840
O registro da declaração somente pode ser efetivado depois da
chegada do produto procedente do exterior ao País.841
A única exceção é a faculdade de o importador registrar
antecipadamente produtos considerados perecíveis, perigosos, granéis etc.;842 o

838

Conforme Decreto-lei nº 37, de 1966:
“Art. 23. Quando se tratar de mercadoria despachada para consumo, considera-se ocorrido o fato
gerador na data do registro, na repartição aduaneira, da declaração a que se refere o artigo 44.”
(declaração de importação) (parênteses e grifo nosso)
839
“O Sistema Integrado de Comércio Exterior – Siscomex – é um software desenvolvido pelo Serpro
(Serviço Federal de Processamento de Dados) a pedido dos órgãos fiscalizador e intervenientes nas
operações de Comércio Exterior (Secretaria da Receita Federal, Secretaria de Comércio Exterior –
Secex, e Banco Central do Brasil). Trata-se de um sistema informatizado de registro,
acompanhamento e controle computadorizado de informações relativas ao comércio exterior, criado
pelo Decreto n.º 660, de 25/09/92. Sua implantação ocorreu em 04/01/93, para as exportações
(Siscomex – Exportação) e em 01/01/1997, para as importações (Siscomex – Importação).” (MEIRA,
Liziane Angelotti. Regimes Aduaneiros Especiais, 2002, p. 140)
840
“Como o registro é feito via Siscomex, em qualquer lugar onde este software esteja instalado [...]
Seja um banco, uma corretora, um despachante aduaneiro, no local de exercício das atividades do
sujeito passivo, não importa [...] será possível realizar o registro da operação de importação mesmo
fora do Brasil.” (FOLLONI, André Parmo. Tributação sobre o Comércio Exterior. São Paulo:
Dialética, 2005. p. 121)
841
Conforme o artigo 15, III, da IN SRF nº 680, de 2006.
842
Conforme artigo 17 da IN SRF nº 680, de 2006, com redação dada Instrução Normativa RFB nº
957, de 2009:
“Art. 17. A DI relativa a mercadoria que proceda diretamente do exterior poderá ser registrada antes
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objetivo é alcançar mais agilidade na liberação da mercadoria pela autoridade
aduaneira. Mas, neste caso, é necessária a efetiva entrada dos bens na zona primária
para o desembaraço aduaneiro, e, se houver qualquer diferença, o sujeito passivo
deve providenciar a retificação da declaração de importação.843
Por outro lado, é impraticável verificar casuisticamente o exato
momento em que os bens estrangeiros cruzam as fronteiras do Brasil, pois, para
tanto, seria necessário manter autoridades fiscais de plantão em todos os quase
quinze mil quilômetros de fronteiras terrestres, oito mil de costas litorâneas, afora o
espaço aéreo.844
Desse modo, o direito, no caso, o legislador tem legitimidade para
criar presunções, inclusive dissonantes da

realidade, desde que não sejam

extrapoladas as regras de estrutura que estabelecem a competência legislativa, isto é,

da sua descarga na unidade da SRF de despacho, quando se tratar de:
I - mercadoria transportada a granel, cuja descarga deva se realizar diretamente para terminais de
oleodutos, silos ou depósitos próprios, ou veículos apropriados;
II - mercadoria inflamável, corrosiva, radioativa ou que apresente características de periculosidade;
III - plantas e animais vivos, frutas frescas e outros produtos facilmente perecíveis ou suscetíveis de
danos causados por agentes exteriores;
IV - papel para impressão de livros, jornais e periódicos;
V - órgão da administração pública, direta ou indireta, federal, estadual ou municipal, inclusive
autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas; e
VI - mercadoria transportada por via terrestre, fluvial ou lacustre.
Parágrafo único. O registro antecipado de que trata este artigo poderá ser realizado também em outras
situações ou para outros produtos, conforme estabelecido em normas específicas, ou em casos
justificados.”
843
Conforme IN SRF nº 680, de 2006:
“Art. 50. No caso de registro antecipado da DI, o desembaraço aduaneiro somente será realizado após
a complementação ou retificação dos dados da declaração, no Siscomex, e o pagamento de eventual
diferença de crédito tributário relativo à declaração, aplicando-se a legislação vigente na data do
registro da declaração, em cumprimento ao disposto no art. 73 do Decreto nº 4.543, de 2002.” (Esse
artigo 73 corresponde ao art. 73 do Decreto nº 6.759, de 2009, atual Regulamento Aduaneiro).
844
“[...] de que modo verificar o momento da entrada? Não há auditores fiscais de plantão ao longo
das nossas fronteiras ou nos limites das nossas águas territoriais anotando se e quando os veículos
estrangeiros cruzam as linhas do território brasileiro.” (MEIRA, Liziane Angelotti. Regimes
Aduaneiros Especiais, 2002, p. 120)
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desde que respeitados os conceitos postos ou pressupostos nas regras de estrutura
constitucionais e complementares.
Entendemos, assim, que a fixação do elemento temporal como a
presunção de entrada no território aduaneiro no momento do registro da declaração
de importação se coaduna com as regras de competência concernentes ao imposto
sobre a importação.
Miguel Hilú Neto não perfilha essa corrente de pensamento, por
entender que o legislador estaria desvirtuando a norma de incidência ao presumir a
entrada em momento diverso, a qual pode acontecer inclusive anteriormente à efetiva
chegada no País. Sugere o autor que se considere importada a mercadoria no
momento em que ocorra sua entrada na zona primária.845
Com o devido respeito, não concordamos com Hilú Neto. Primeiro,
porque, conforme verificamos, o registro da declaração, na grande maioria dos casos,
ocorre após a entrada do bem no País e, nas exceções, a efetiva chegada é condição
de desembaraço (se eventualmente a mercadoria não for importada, o registro da
declaração deve ser cancelado). Segundo, porque poderia haver presunção de entrada,
no Brasil, no momento de chegada na zona primária, como sugere o autor, mas quem tem
competência para essa decisão, o legislador, decidiu de maneira diversa.
845

“Assim, o STF considera que o artigo 23 do Decreto-Lei no. 37/66 apenas especificou o CTN e o
artigo 1o do mesmo diploma, fundamentando que seria tal dispositivo a fórmula prática que põe a lei
em consonância com os fatos. Ousa-se afirmar, entretanto, que esse entendimento é equivocado, pois
tal dispositivo realiza exatamente o oposto: faz a lei descolar-se do fato tributável, criando tributação
nova sobre fato diverso. Assim, aceitar que a tributação poderá incidir antes de ocorrido o evento
constitucional e complementarmente previsto como hábil para tal é admitir a deformação do sistema
de repartição de competência tributária previsto pela CF/88, mediante a criação de imposto sobre fato
que nem conteúdo econômico revela [...] Se impossível verificá-lo, pela razão que seja, a adequada
previsão seria considerar o tempo no fato o momento da chegada do produto ao porto, ao aeroporto,
ao ponto de fronteira alfandegado, à repartição aduaneira competente ou ao momento em que foi
apurado o descaminho, se ingressado por vias transversas.” (Imposto sobre Importações e Imposto
sobre Exportações, 2003, p. 129-130)
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Cabe registrar ainda que, no poder judiciário, vigora o entendimento
de que o artigo 23 do Decreto-lei nº 37, de 1966, e o artigo 19 do Código Tributário
Nacional são compatíveis. Nesse sentido, a decisão no extinto Tribunal Federal de
Recursos em Uniformização de Jurisprudência na Apelação de Mandado de
Segurança nº 79.570-SP, consignada na Súmula nº 04 do TFR.846

b) Bens estrangeiros extraviados e bens sujeitos a pena de perdimento
Quanto ao disposto no parágrafo único do artigo 23 do Decreto-lei nº
37, de 1966, conforme já mencionamos,847 o legislador não pode determinar o
pagamento do imposto sobre a importação se a mercadoria não foi importada ou se
não é possível comprovar essa operação, sob pena de ultrapassar a competência
outorgada constitucionalmente.
Contudo, sendo comprovado, de acordo com os meios de prova
admitidos em direito, que o bem estrangeiro adentrou o território aduaneiro e foi
desviado da fiscalização, é aplicado o parágrafo único do artigo 23. Assim, deve-se
considerar ocorrida a entrada da mercadoria e, conseqüentemente, o fato jurídico
tributário no momento de verificação da falta da mercadoria.

846

TFR Súmula nº 4 (de 10 de agosto de 1978, DJ de 25 de agosto de 1978).
“Imposto Sobre a Importação de Produtos Estrangeiros – Fato Gerador – Compatibilidade Legal
É compatível com o artigo 19 do Código Tributário Nacional a disposição do artigo 23 do Decreto-Lei
nº 37, de 18.11.1966.”
São exemplos de decisões na mesma linha, no Superior Tribunal de Justiça: RE 22.560-2 (julgado em
25/11/1998), RE 22.233-0 (de 20/04/1999); no Supremo Tribunal Federal: RESP 26.456-5 (DJ de
28/05/2001), RESP 13.023-0 (DJ de 28/05/2001), RESP 18.541-8 (DJ de 19/06/2000), RESP 14.0805 (DJ de 03/11/1999), RESP 13.917-2 (DJ de 18/10/1999).
847
Na alínea “b” do subitem 6.1.1.1.
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Na hipótese de mercadorias desviadas da fiscalização, como regra
geral, não é devido o imposto sobre a importação, mas é aplicada pena de
perdimento, nos termos do artigo 105 do Decreto-lei nº 37, de 1966. Contudo, no
caso em apreço, tendo em vista que não há presença física das mercadorias, aplica-se
a norma de incidência do imposto.
Vale anotar que se o bem sujeito à pena de perdimento foi consumido
ou não for encontrado pela autoridade aduaneira, é aplicada multa de cem por cento
do valor da bem848 e são exigidos os tributos sobre a importação. 849
A verificação do extravio pela autoridade fiscal deve ser documentada
no auto de infração,850 momento em que também é efetuado o lançamento de ofício
do imposto e das multas.

c) Bens submetidos a despacho para admissão
Os bens importados mediante regime aduaneiro especial, em regra,851
não são despachados para consumo, mas são objeto de despacho para admissão.852

848

Conforme prescreve o artigo 23, § 3o , do Decreto-Lei no 1.455, de 1976:
“§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor aduaneiro da
mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota fiscal ou documento equivalente,
na exportação, quando a mercadoria não for localizada, ou tiver sido consumida ou revendida,
observados o rito e as competências estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.”
849
Conforme prescreve o artigo 23, parágrafo único, II, do Decreto-Lei no 37, de 1966:
“ Parágrafo único. A mercadoria ficará sujeita aos tributos vigorantes na data em que a autoridade
aduaneira efetuar o correspondente lançamento de ofício no caso de: (Redação dada pela Lei nº
12.350, de 2010)
[...]
II – introdução no País sem o registro de declaração de importação, a que se refere o inciso III do §
4o do art. 1o. (Incluído pela Lei nº 12.350, de 2010)”
850
“O Auto de Infração não se confunde com o lançamento, pois ao passo que este é o ato
administrativo de aplicação da norma tributária ao caso concreto, o Auto de Infração é o suporte físico
tanto da norma tributária individual e concreta quanto da penalidade tributária, ou apenas desta ou
daquela.” (MEIRA, Liziane Angelotti. Regimes Aduaneiros Especiais, 2002, p. 51)
851
Os bens objeto dos regimes de drawback e os destinados às áreas de livre comércio são
inicialmente despachados para consumo.
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Esse despacho, com exceção do regime de admissão temporária para
utilização econômica, não é considerado elemento temporal do imposto sobre a
importação. Dessarte, nos regimes aduaneiros especiais, com exceção deste e dos
regimes de drawback, e das áreas de livre comércio, não incide o imposto sobre a
importação por prescindir-se do elemento temporal.
Caso, no futuro, o importador decida permanecer com as mercadorias
definitivamente no Brasil, deve promover o despacho para consumo e então recolher
os tributos sobre a importação.853
No caso de bens admitidos temporariamente e indevidamente
utilizados ou consumidos, são exigidos tributos, juros e multas, presumindo-se que o
despacho inicial (despacho para admissão) fora, em verdade, com o propósito de
consumo.854
Relativamente aos regimes de admissão temporária para utilização
econômica, o artigo 79 da Lei nº 9.430, de 1966, determina que o imposto sobre a
importação é devido proporcionalmente ao tempo de sua permanência em território
aduaneiro. Portanto, ainda que o bem não seja, no futuro, despachado para consumo
852

Conforme artigo 2o da IN SRF nº 680, de 2006:
“Art. 2o O despacho aduaneiro de importação compreende:
I - despacho para consumo, inclusive da mercadoria:
a) ingressada no País com o benefício de drawback;
b) destinada à ZFM, à Amazônia Ocidental ou a ALC;
c) contida em remessa postal internacional ou expressa ou, ainda, conduzida por viajante, se aplicado
o regime de importação comum; e
d) admitida em regime aduaneiro especial ou aplicado em áreas especiais, na forma do disposto no
inciso II, que venha a ser submetida ao regime comum de importação; e
II - despacho para admissão em regime aduaneiro especial ou aplicado em áreas especiais, de
mercadoria que ingresse no País nessa condição.”.
853
Conforme artigo 2o, I, “d”, da IN SRF nº 680, de 2006.
854
No momento da concessão do regime aduaneiro especial, é lavrado um documento denominado
termos de responsabilidade, no qual são consignados os tributos não pagos e, no caso de
descumprimento da condição, tais tributos são exigidos, e o elemento temporal é o momento do
registro da declaração concernente ao despacho para admissão (Conforme artigo 308 do Decreto nº
6.759, de 2009)
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(nacionalizado), há incidência do imposto sobre a importação (com redução), e o
elemento temporal é o registro da declaração de admissão.

d) Bens importados como bagagem
Normalmente, o sujeito passivo ou seu representante, por meio do
Siscomex, informa ao Fisco todas as características do bem importado, inclusive a
base de cálculo. O sistema calcula automaticamente o tributo, e, antes de finalizar o
registro da declaração de importação, é necessário efetuar o pagamento do imposto
sobre a importação,855 mediante débito automático em conta bancária previamente
autorizada e cadastrada. Ou seja, como regra geral, o sujeito ativo simplesmente
recebe em seu sistema de dados a declaração efetuada pelo contribuinte e, na conta
bancária, o pagamento do tributo, para depois, se julgar necessário, tomar as
providências de fiscalização.
As bagagens desacompanhadas são submetidas ao procedimento geral
de importação, mediante declaração de importação simplificada (DSI),856 e,
conseqüentemente, o elemento temporal é o registro da declaração, nos termos do
artigo 23 do Decreto-lei nº 37, de 1966.
855

Juntamente com os demais tributos federais incidentes sobre a importação.
Conforme IN SRF nº 611, de 2006:
[...]
“Art. 2o A Declaração Simplificada de Importação (DSI) será formulada pelo importador ou seu
representante em microcomputador conectado ao Sistema Integrado de Comércio Exterior - Siscomex,
mediante a prestação das informações constantes do Anexo I.
Parágrafo único. Excluem-se do procedimento estabelecido neste artigo as importações de que tratam
os arts. 4o e 5o, que serão submetidas a despacho aduaneiro mediante a utilização de formulário
próprio.
Art. 3o A DSI apresentada de conformidade com o estabelecido no caput do art. 2o poderá ser
utilizada no despacho aduaneiro de bens:
[...]
IX - integrantes de bagagem desacompanhada;”.
856
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Por sua vez, o procedimento relativo às bagagens acompanhadas é
diverso. O sujeito passivo deve preencher a declaração de bagagem acompanhada
(DBA), entregá-la à autoridade fiscal e aguardar que esta calcule e lhe cobre os
tributos eventualmente devidos. Assim, estamos diante de um dos raros casos, no
sistema jurídico brasileiro, de lançamento com base em declaração do contribuinte.
O elemento temporal do imposto sobre a importação de bagagens
acompanhadas é o momento do lançamento do imposto pela autoridade fiscal com
base na DBA, ou, se esta estiver incorreta, o momento do lançamento de ofício do
imposto e da multa.857
Vale observar que o Regulamento Aduaneiro858 menciona o
lançamento de ofício tanto para a bagagem acompanhada quanto para a desacompanhada.
Neste caso, todavia, em decorrência de dar-se o registro da declaração de importação
simplificada (DSI), o elemento temporal, conforme prescreve o artigo 23, caput, do
Decreto-lei nº 37, de 1966, é esse registro. Somente haverá lançamento de ofício se
houver erro ou omissão na declaração de importação registrada.

e) Bens não despachados dentro do prazo legal

857

Nesse sentido, o artigo 73 do Decreto nº 6.759, de 2009 (Regulamento Aduaneiro):
“Art. 73. Para efeito de cálculo do imposto, considera-se ocorrido o fato gerador (Decreto-lei no 37,
de 1966, art. 23 e parágrafo único):
[...]
II - no dia do lançamento do correspondente crédito tributário, quando se tratar de:
[...]
b) bens compreendidos no conceito de bagagem, acompanhada ou desacompanhada; e”.
858
Inciso II, “b”, do artigo 73.
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Existe um prazo, que varia entre quarenta e cinco e noventa dias, para
que o sujeito passivo inicie, mediante registro da declaração de importação, o
procedimento visando ao despacho para consumo do bem estrangeiro depositado em
recinto alfandegado.859
Se o sujeito passivo não tomar as devidas providências dentro do
prazo, inicia-se o procedimento para aplicação da pena de perdimento por abandono.
Caso seja efetivamente aplicada a pena, não incidem os tributos sobre a importação.
No entanto, o sujeito passivo pode promover o despacho para
consumo da mercadoria mesmo depois de decorrido o prazo pertinente, desde que
ainda não tenha sido aplicada a pena. Nesta situação, o elemento temporal do

859

Conforme artigo 642 do Regulamento Aduaneiro (com fulcro no artigo 23 do Decreto-lei nº 1.455,
de 1976):
“Art. 642. Considera-se abandonada a mercadoria que permanecer em recinto alfandegado sem que o
seu despacho de importação seja iniciado no decurso dos seguintes prazos (Decreto-Lei no 1.455, de
1976, art. 23, incisos II e III):
I - noventa dias:
a) da sua descarga; e
b) do recebimento do aviso de chegada da remessa postal internacional sujeita ao regime de
importação comum;
II - quarenta e cinco dias:
a) após esgotar-se o prazo de sua permanência em regime de entreposto aduaneiro;
b) após esgotar-se o prazo de sua permanência em recinto alfandegado de zona secundária; e
c) da sua chegada ao País, trazida do exterior como bagagem, acompanhada ou desacompanhada; e
III - sessenta dias da notificação a que se refere o art. 640.
§ 1o Considera-se também abandonada a mercadoria que permaneça em recinto alfandegado, e cujo
despacho de importação:
I - não seja iniciado ou retomado no prazo de trinta dias da ciência (Decreto-Lei no 1.455, de 1976,
art. 23, inciso II; e Lei no 9.779, de 1999, art. 18, caput):
a) da relevação da pena de perdimento aplicada; ou
b) do reconhecimento do direito de iniciar ou de retomar o despacho; ou
II - tenha seu curso interrompido durante sessenta dias, por ação ou por omissão do importador
(Decreto-Lei no 1.455, de 1976, art. 23, inciso II, alínea “b”).
§ 2o O prazo a que se refere a alínea “b” do inciso II do caput é de setenta e cinco dias, contados da
data de entrada da mercadoria no recinto.
§ 3o Na hipótese em que a mercadoria a que se refere a alínea “c” do inciso II do caput que não se
enquadre no conceito de bagagem, aplicam-se os prazos referidos na alínea “a” do inciso I do caput ou
na alínea “b” do inciso II do caput, conforme o caso.
§ 4o No caso de bagagem de viajante saindo da Zona Franca de Manaus para qualquer outro ponto do
território aduaneiro, o prazo estabelecido na alínea “c” do inciso II do caput será contado da data de
embarque do viajante.”
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imposto sobre a importação não é o registro da declaração de importação, mas o
vencimento do prazo para início do processo do despacho aduaneiro.860

6.1.4. Elemento pessoal
O conseqüente da norma de incidência do imposto sobre a importação
conforma a descrição de uma relação jurídica tributária de cunho obrigacional e é
integrado pelas regras que indicam o elemento pessoal – sujeito ativo e sujeito
passivo – e o elemento quantitativo.

6.1.4.1. Sujeito ativo
O sujeito ativo é o titular do direito subjetivo de exigir a prestação
jurídico-tributária. A competência para tributar bens estrangeiros encontra-se
outorgada à União pelo artigo 153, I, da Constituição Federal e exercida
principalmente por meio do Decreto-lei nº 37, de 1966, e suas alterações.
Considerando que não há nenhuma delegação da atividade arrecadatória, o imposto
sobre a importação deve ser recolhido pelo contribuinte ou pelo responsável para a
pessoa política federal, sujeito ativo da relação jurídica tributária.

860

Conforme artigo 18 da Lei nº 9.779, de 1999:
“Art. 18. O importador, antes de aplicada a pena de perdimento da mercadoria na hipótese a que se
refere o inciso II do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 7 de abril de 1976, poderá iniciar o respectivo
despacho aduaneiro, mediante o cumprimento das formalidades exigidas e o pagamento dos tributos
incidentes na importação, acrescidos dos juros e da multa de que trata o art. art. 61 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, e das despesas decorrentes da permanência da mercadoria em recinto
alfandegado.
Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, considera-se ocorrido o fato gerador, e devidos
os tributos incidentes na importação, na data do vencimento do prazo de permanência da mercadoria
no recinto alfandegado.”.
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6.1.4.2. Sujeito passivo
O sujeito passivo é a pessoa física ou jurídica, pública ou privada, de
quem se exige o cumprimento da prestação tributária. É contribuinte quando efetiva
o fato previsto hipoteticamente na norma de incidência, no caso, importar bens
estrangeiros. Se, sem praticar o fato, é selecionado pela lei para recolher o imposto
sobre a importação, está-se diante da figura do responsável tributário.
Existe ainda a figura dos responsáveis solidários. São pessoas não
originalmente indicadas como sujeito passivo, que, em função do interesse no fato
jurídico tributário, delas pode ser exigido tributo devido e não pago sem benefício de
ordem.

A Constituição Federal não determina o sujeito passivo, mas fornece
critérios para instituição do elemento material do imposto em pauta e pressupõe que
o legislador vai indicar pessoa que tenha relação com o fato previsto no antecedente
normativo. Os artigos 22, 121 e 124 do Código Tributário Nacional veiculam regras
de estrutura que devem ser respeitadas pelo legislador federal na seleção dos
destinatários da norma tributária.

6.1.4.2.1. Contribuinte
O artigo 121 do CTN prescreve que o contribuinte há de ter relação
pessoal e direta com o fato jurídico tributário, e o artigo 22, I e II, determina quem
deve ser contribuinte do imposto sobre a importação: “I – o importador ou quem a
lei a ele equiparar; II – o arrematante de produtos apreendidos ou abandonados”.
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No entanto, conforme observamos na alínea “b” do subitem 6.1.1.2.1,
o legislador federal decidiu não tributar os bens apreendidos e leiloados pelo Fisco.
Assim, resta como contribuinte do imposto o importador ou outra pessoa indicada
por lei que pratique o fato previsto na hipótese de incidência.
Nas palavras de Miguel Hilú Neto, “É sujeito passivo contribuinte da
relação jurídico-tributária a pessoa que realizou a conduta de importar. É, portanto,
quem faz vir do exterior produtos estrangeiros [...]”.861
Necessário, assim, nos termos do artigo 121, I, do CTN, que seja
indicado como contribuinte quem tenha relação pessoal e direta com o fato jurídico
tributário, o seu causador. Se a lei nomear outra pessoa, pode ser responsável
tributário, mas contribuinte não será.862
O artigo 31 do Decreto-lei nº 37, de 1966 (com a redação conferida
pelo artigo 1º do Decreto-lei nº 2.472, de 1988), enumera os contribuintes do imposto
sobre a importação, nos seguintes termos:
Art. 31. É contribuinte do imposto:
I) o importador, assim considerada qualquer pessoa que promova a
entrada de mercadoria estrangeira no território nacional;
II) o destinatário de remessa postal internacional indicado pelo
respectivo remetente;
III) o adquirente de mercadoria entrepostada.

861

Imposto sobre Importações e Imposto sobre Exportações, 2003, p. 150.
“Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato
gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição
expressa de lei.”
862
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a) Importador

É contribuinte do imposto sobre a importação o importador, a pessoa,
física ou jurídica, que realiza a importação de bens estrangeiros, que faz vir produtos
do exterior e promove a sua entrada no território aduaneiro.

Saliente-se que realizar a conduta constante do antecedente da norma
de incidência (importar) não significa necessariamente a atividade física de colher o
bem no exterior, transportá-lo e introduzi-lo no território aduaneiro. Portanto, o
importador é o sujeito de direitos em nome do qual foi efetuada a operação; é quem,
mediante um contrato ou instrumento similar, adquiriu (comprou, recebeu em doação
etc.) produtos estrangeiros e os trouxe pessoalmente ou solicitou sua remessa ao
Brasil por meio de um transportador.863

b) Destinatário de remessa postal internacional
O inciso II do artigo 31 do Decreto-lei nº 37, de 1966, indica como
contribuinte também o destinatário de remessa postal internacional. Este pode ser
visto segundo três possibilidades:


quem promoveu o envio do bem estrangeiro;



quem não promoveu o envio, mas decide receber o bem;

863

Conforme MEIRA, Liziane Angelotti. Regimes Aduaneiros Especiais, 2002, p. 123. No mesmo
sentido, André Parmo Folloni: “É que a importação pode ser feita por um terceiro, prestador de
serviços, que não será o proprietário final do produto importado. São empresas especializadas em
realizar importações em nome de terceiros, haja vista ser comum que aquele que pretende importar
algum bem não o faça diretamente, em razão da complexidade da operação.” (Tributação sobre o
Comércio Exterior, 2005, p. 122).
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quem não promoveu o envio nem quer o bem.

O destinatário pode promover o envio do bem de duas formas,
solicitar a remessa ou estar no exterior e enviá-lo a si mesmo. Em ambos os casos,
realizou juridicamente a importação e, portanto, é importador. Mas, mesmo assim,
como qualquer importador, pode desistir de promover o desembaraço aduaneiro do
bem e, conseqüentemente, não pagar o imposto sobre a importação.
Se o destinatário não tiver solicitado o envio do bem, mas decidir
recebê-lo, a lei o considera também contribuinte do imposto.864
No entanto, se o destinatário não tiver enviado ou solicitado a
remessa, nem queira recebê-la, não pode ser considerado contribuinte,865 e o bem
será reenviado ao exterior ou considerado abandonado.866

864

Conforme inferências constantes da alínea seguinte, aquele que promove o despacho para consumo
participa da realização do fato jurídico tributário e pode ser indicado como contribuinte.
865
“Assim, caso o destinatário reconheça, mediante o desembaraço da remessa ou de outra forma
qualquer, a sua titularidade do produto introduzido no país, será sujeito passivo da obrigação
tributária. Caso contrário, não o será, passando o bem à categoria de res derelicta.” (HILÚ NETO,
Miguel. Imposto sobre Importações e Imposto sobre Exportações, 2003, p. 155-156)
866
Conforme os artigos colacionados do Regulamento Aduaneiro:
“Art. 642. Considera-se abandonada a mercadoria que permanecer em recinto alfandegado sem que o
seu despacho de importação seja iniciado no decurso dos seguintes prazos (Decreto-Lei no 1.455, de
1976, art. 23, incisos II e III):
I - noventa dias:
[...]
b) do recebimento do aviso de chegada da remessa postal internacional sujeita ao regime de
importação comum;
[...]
II - quarenta e cinco dias:
a) após esgotar-se o prazo de sua permanência em regime de entreposto aduaneiro;
b) após esgotar-se o prazo de sua permanência em recinto alfandegado de zona secundária; e
c) da sua chegada ao País, trazida do exterior como bagagem, acompanhada ou desacompanhada; e
III - sessenta dias da notificação a que se refere o art. 640.
§ 1o Considera-se também abandonada a mercadoria que permaneça em recinto alfandegado, e cujo
despacho de importação:
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Cumpre mencionar que, para efeito das normas primárias penais
pertinentes à importação via postal, o destinatário é penalizado somente se for
também o remetente ou se pleitear o despacho da remessa como bagagem
desacompanhada.867

c) Adquirente de bem entrepostado
O legislador indicou ainda como contribuinte do imposto sobre a
importação o adquirente de mercadoria entrepostada.868 Como observou Miguel Hilú
Neto, “Neste caso, durante a permanência dos produtos em entreposto aduaneiro
I - não seja iniciado ou retomado no prazo de trinta dias da ciência (Decreto-Lei no 1.455, de 1976,
art. 23, inciso II; e Lei no 9.779, de 1999, art. 18, caput):
a) da relevação da pena de perdimento aplicada; ou
b) do reconhecimento do direito de iniciar ou de retomar o despacho; ou
II - tenha seu curso interrompido durante sessenta dias, por ação ou por omissão do importador
(Decreto-Lei no 1.455, de 1976, art. 23, inciso II, alínea “b”).
§ 2o O prazo a que se refere a alínea “b” do inciso II do caput é de setenta e cinco dias, contados da
data de entrada da mercadoria no recinto.
§ 3o Na hipótese em que a mercadoria a que se refere a alínea “c” do inciso II do caput que não se
enquadre no conceito de bagagem, aplicam-se os prazos referidos na alínea “a” do inciso I do caput ou
na alínea “b” do inciso II do caput, conforme o caso.
§ 4o No caso de bagagem de viajante saindo da Zona Franca de Manaus para qualquer outro ponto do
território aduaneiro, o prazo estabelecido na alínea “c” do inciso II do caput será contado da data de
embarque do viajante.”
“Art. 644. Serão declarados abandonados os bens que permanecerem em recinto alfandegado sem que
o seu despacho de importação seja iniciado em noventa dias:
[...]
II - do recebimento do aviso de chegada da remessa postal sujeita ao regime de tributação
simplificada, quando caída em refugo e com instruções do remetente de não-devolução ao exterior.”
867
Nos termos do artigo 685 do Regulamento Aduaneiro:
“Art. 685. A circunstância de uma pessoa constar como destinatária de remessa postal internacional,
com infração às normas estabelecidas neste Decreto, não configura, por si só, o concurso para a sua
prática ou o intuito de beneficiar-se dela.
Parágrafo único. A responsabilidade do destinatário independe de qualquer outra circunstância ou
prova nos casos de remessa postal internacional:
I - que tenha sido postada pela pessoa que conste como destinatária; ou
II - cujo desembaraço tenha sido pleiteado, pelo destinatário, como bagagem desacompanhada.”
868
“Por meio do regime especial de Entreposto Aduaneiro, é autorizada a entrada e permanência de
produto estrangeiro ou a permanência de produto brasileiro já despachado para exportação
(desnacionalizado) no território nacional em depósito sob controle aduaneiro, sem o pagamento dos
impostos sobre a importação, circulação e operações com produtos industrializados.” (Liziane
Angelotti Meira, Regimes Aduaneiros Especiais, p. 227)
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(antes, portanto, de seu desembaraço e da conseqüente nacionalização), há uma
cessão de direitos do importador originário ao adquirente, o qual se sub-roga no
poder de desembaraçá-los para si, assumindo o ônus tributário.”.869
Em trabalho anterior, considerávamos que o adquirente era
responsável tributário, não contribuinte.870 Porém, tal posição foi revista.
Entendemos que, para incidência da norma tributária, a importação
somente ocorre quando se configurarem todos seus elementos, inclusive o temporal –
que é, em regra, o registro da declaração de importação referente ao despacho para
consumo. Portanto, se o adquirente da mercadoria entrepostada promove tal registro,
ele participa, ainda que nos momentos derradeiros, da consecução da hipótese
prevista no antecedente da norma de incidência do imposto e, em conseqüência,
pode, legitimamente, ser indicado pelo legislador como contribuinte.

6.1.4.2.2. Responsável
Segundo o artigo 121 do Código Tributário Nacional, é responsável
aquele que, sem se revestir da condição de contribuinte (relação pessoal e direta com
o fato jurídico tributário), tem obrigação tributária decorrente de previsão expressa de lei.

869

Imposto sobre Importações e Imposto sobre Exportações, 2003, p. 156.
“A hipótese de incidência do imposto sobre a importação é ‘importar produtos estrangeiros’. O
adquiridor de mercadoria entrepostada não solicitou, não fez vir qualquer bem do exterior, mas
manifestou seu interesse e obteve o produto depois de já estar em território brasileiro; sua relação com
o fato jurídico tributário é indireta. Ele não praticou o ato previsto no antecedente normativo; contudo,
colaborou ao promover o despacho para consumo do bem e pagar os impostos sobre a importação que
se encontravam sob isenção condicional. Desse modo, tendo em vista as disposições do art. 121 do
CTN, é de se concluir que o adquirente de mercadorias entrepostadas não é contribuinte, ele é
responsável em relação ao imposto sobre a importação.” (MEIRA, Liziane Angelotti. Regimes
Aduaneiros Especiais, 2002, p. 124)
870

Liziane Angelotti Meira
Regime Jurídico dos Tributos Incidentes
Sobre o Comércio Exterior

•

374

Vale repisar que o responsável não é o causador do fato jurídico
tributário, mas há de ter relação com ele, sob pena de restarem desvirtuadas as regras
de competência tributária.
O artigo 32 do Decreto-lei nº 37, de 1966 (alterado pelo artigo 1º do
Decreto-lei nº 2.472, de 1988), elenca os responsáveis pelo imposto sobre a
importação:
Art. 32. É responsável pelo imposto:
I) transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior
ou sob controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
II) o depositário, assim considerada qualquer pessoa incumbida da
custódia de mercadoria sob controle aduaneiro.
[...]

a) Transportador
A atividade de transporte de bens estrangeiros pode ocorrer na efetiva
introdução destes no País (transporte internacional), no transporte interno sob
controle aduaneiro (trânsito aduaneiro), ou no transporte interno sem controle
aduaneiro.

i) Transporte internacional
Na introdução de bem estrangeiro no País, o transportador pode atuar
nas seguintes situações:
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transporte, com passagem em zona primária, de mercadoria
regularmente importada;

•

transporte, passando pela zona primária, de mercadoria importada,
mas com pagamento a menor de tributo;

•

transporte, passando pela zona primária, com pagamento a menor
de tributo mediante artifício doloso;

•

transporte, com passagem pela zona primária, sem pagamento dos
tributos;

•

transporte direto do bem importado para a zona secundária.

O bem corretamente declarado pode sofrer extravio dentro da zona
primária, ainda sob a custódia do transportador. Neste caso, o transportador responde
pelo imposto sobre a importação se for possível comprovar a chegada do bem ao
País.871
Ademais, na hipótese de bem regularmente importado, o transportador
deve portar os documentos que comprovem essa situação, sob pena de responder
pelos tributos ou ter a mercadoria apreendida.
Caso seja verificado, no trajeto, pagamento a menor do tributo, deve
ser recolhida a diferença de imediato, sob pena de ser a mercadoria apreendida.

871

Conforme artigo 41 do Decreto-lei nº 37, de 1966:
“Art. 41 - Para efeitos fiscais, os transportadores respondem pelo conteúdo dos volumes, quando:
I - ficar apurado ter havido, após o embarque, substituição de mercadoria;
II - houver falta de mercadoria em volume descarregado com indícios de violação;
III - o volume for descarregado com peso ou dimensão inferior ao manifesto ou documento de efeito
equivalente, ou ainda do conhecimento de carga.”.
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Nas demais hipóteses, não há cobrança de diferença de tributo, mas é
aplicada pena de perdimento aos bens importados872 e pode suceder, inclusive,
aplicação de pena de perdimento ao veículo.873
ii) Trânsito aduaneiro
O bem estrangeiro submetido ao regime de trânsito aduaneiro deve ser
transportado de acordo com as regras pertinentes e com as condições estabelecidas
pela autoridade aduaneira, inclusive rota e prazo. Se o transportador descumprir seu
dever, responderá pelos tributos e pelas multas devidos.874

872

Nos termos do artigo 105 do Decreto-lei nº 37, de 1966:
“Art.105 - Aplica-se a pena de perda da mercadoria:

[...]
III - oculta, a bordo do veículo ou na zona primária, qualquer que seja o processo utilizado;
IV - existente a bordo do veículo, sem registro um manifesto, em documento de efeito equivalente ou
em outras declarações;
[...]
VI - estrangeira ou nacional, na importação ou na exportação, se qualquer documento necessário ao
seu embarque ou desembaraço tiver sido falsificado ou adulterado;
[...]
VIII - estrangeira que apresente característica essencial falsificada ou adulterada, que impeça ou
dificulte sua identificação, ainda que a falsificação ou a adulteração não influa no seu tratamento
tributário ou cambial;
IX - estrangeira, encontrada ao abandono, desacompanhada de prova de pagamento dos tributos
aduaneiros, salvo as do art.58;
X- estrangeira, exposta à venda, depositada ou em circulação comercial no país, se não for feita prova
de sua importação regular;
XI - estrangeira, já desembaraçada e cujos tributos aduaneiros tenham sido pagos apenas em parte,
mediante artifício doloso;
XII - estrangeira, chegada ao país com falsa declaração de conteúdo;
[...]
XVII - estrangeira, em trânsito no território aduaneiro, quando o veículo terrestre que a conduzir,
desviar-se de sua rota legal, sem motivo justificado;
XVIII - estrangeira, acondicionada sob fundo falso, ou de qualquer modo oculta;
XIX - estrangeira, atentatória à moral, aos bons costumes, à saúde ou ordem públicas.”.
873
Conforme artigo 104 do Decreto-lei nº 37, de 1966:
“Art. 104 - Aplica-se a pena de perda do veículo nos seguintes casos:
[...]
V - quando o veículo conduzir mercadoria sujeita à pena de perda, se pertencente ao responsável por
infração punível com aquela sanção;
VI - quando o veículo terrestre utilizado no trânsito de mercadoria estrangeira desviar-se de sua rota
legal, sem motivo justificado:”.
874
Conforme artigo 339 do Regulamento Aduaneiro, o qual consolida o artigo 32, II, c/c o artigo 74, §
1o, do Decreto-lei nº 37, de 1966, nos seguintes termos:
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iii) Transporte interno
Todo transportador que receber bem de procedência estrangeira tem o
dever de verificar sua regularidade antes de efetuar o transporte. Caso não tenha os
documentos que comprovem a regularidade do bem, está sujeito à penalidade de
perda da mercadoria e do veículo. Não haverá, todavia, neste caso, exigência de
imposto sobre a importação.

b) Depositário
O depositário é habilitado perante a Secretaria da Receita Federal e
presta serviço de interesse da fiscalização aduaneira, pois recebe e é responsável
pelos bens estrangeiros ainda não despachados para consumo.
É encarregado legalmente da custódia de bem sob controle aduaneiro,
mediante contraprestação paga pelo importador, o depositário. 875 Sempre que recebe
um bem, ele tem o dever de conferi-lo e confirmar a integridade no documento
próprio.876 Este profissional tem por dever zelar e manter o bem em boa guarda e

“Art. 339. O transportador deverá apresentar a mercadoria submetida ao regime de trânsito aduaneiro
na unidade de destino, dentro do prazo fixado, na forma estabelecida na Subseção II da Seção VI.
§ 1o O transportador que não apresentar a mercadoria no local de destino, na forma e no prazo
referidos no caput, ficará sujeito ao cumprimento das obrigações assumidas no termo de
responsabilidade, sem prejuízo das penalidades cabíveis (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 74, § 1o).
§ 2o Na hipótese do § 1o, os tributos serão os vigentes à data da assinatura do termo de
responsabilidade, com os acréscimos legais (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 74, § 1o).”
.
875
Cf. Regulamento Aduaneiro:
“Art. 662. O depositário responde por avaria ou por extravio de mercadoria sob sua custódia, bem
assim por danos causados em operação de carga ou de descarga realizada por seus prepostos.
Parágrafo único. Presume-se a responsabilidade do depositário no caso de volumes recebidos sem
ressalva ou sem protesto.”
876
Conforme dispõe o Regulamento Aduaneiro:
“Art. 63. A mercadoria descarregada de veículo procedente do exterior será registrada pelo
transportador, ou seu representante, e pelo depositário, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal.
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ordem. Se, durante o lapso temporal do depósito, o bem for extraviado, o depositário
responde por este perante seu proprietário e pelos tributos e pelas multas perante o
Fisco.877

6.1.4.2.3. Responsável Solidário

O parágrafo único do artigo 32 do Decreto-lei nº 37, de 1966 (alterado
pelo Decreto-lei nº 2.472, de 1988, e pela Lei nº 11.281, de 2006), elenca os
responsáveis solidários pelo imposto sobre a importação:



o representante , no País, do transportador estrangeiro;



o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de
importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de
pessoa jurídica importadora;



o encomendante predeterminado que adquire mercadoria de
procedência estrangeira de pessoa jurídica importadora; e



o adquirente ou cessionário de mercadoria beneficiada com
isenção ou redução do imposto.

[...]
Art. 651. O volume que, ao ser descarregado, apresentar-se quebrado, com diferença de peso, com
indícios de violação ou de qualquer modo avariado, deverá ser objeto de conserto e pesagem, fazendose, ato contínuo, a devida anotação no registro de descarga, pelo depositário.
[...]
Art. 652. Cabe ao depositário, logo após a descarga de volume avariado, ou a constatação de extravio,
registrar a ocorrência em termo próprio, disponibilizado para manifestação do transportador, na forma
e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal.”.
877
“O depositário, apesar de não realizar a operação de importação, tem relação com o fato previsto
na hipótese de incidência do imposto sobre a importação, pois recebe o bem logo em seguida à entrada
no território brasileiro e o guarda até que seja efetivado o despacho aduaneiro. Destarte, ele é
responsável pelos impostos relativos aos bens sob seus cuidados que forem extraviados ou avariados.”
(MEIRA, Liziane Angelotti. Regimes Aduaneiros Especiais, 2002, p. 125)
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a) Representante do transportador estrangeiro
Toda sociedade estrangeira para atuar no território brasileiro deve ter
representante legalmente constituído no País.878 Se uma pessoa legalmente representa
outrem, conseqüentemente pode exigir seus créditos e deve adimplir seus débitos,
isto é imanente ao conceito de representação.879
Logo, o representante, nas mesmas hipóteses que o transportador
representado, responde pelas obrigações tributárias pertinentes.

b) Adquirente no caso de importação realizada por sua conta e ordem
A importação é realizada por pessoa jurídica importadora, mas em
nome do destinatário, quem juridicamente promoveu a importação e, portanto, pode
ser indicado legitimamente para o pólo passivo.

c) Encomendante predeterminado
Neste caso, o legislador resolveu indicar como responsável solidário
aquele, pessoa física ou jurídica, que encomenda à empresa importadora a
importação de bem estrangeiro para si. Tendo em vista que o encomendante é
também juridicamente promotor da operação, trata-se de uma responsabilidade
válida, e que se revela eficiente para evitar a interposição fraudulenta.

878
879

Conforme artigo 1.134, §1º, V, do Código Civil.
Conforme MEIRA, Liziane Angelotti. Regimes Aduaneiros Especiais, 2002, p. 125.
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d) Adquirente de produtos isentos
O adquirente ou cessionário de mercadoria beneficiada com isenção
ou redução do imposto é indicado responsável solidário em relação ao crédito
tributário. Entretanto, ele não tem nenhuma participação na atividade de importação
porque, quando adquire o bem, este já fora objeto de importação e de despacho
aduaneiro.
O legislador carece de competência para tributar pessoa desligada
totalmente do evento descrito na hipótese de incidência do tributo.880
A regra em pauta deve ser interpretada como prescritiva de um dever
de o adquirente de produto estrangeiro verificar a regularidade, a procedência e a
legalidade do produto adquirido, sujeitando-o a uma penalidade, no caso de
descumprimento desse dever de zelo, correspondente em valor aos tributos que
foram objeto de isenção ou redução condicional.
É válido observar que não é na aquisição de qualquer mercadoria que
se está sujeito à penalidade, mas tão-somente naqueles casos em que a isenção ou a
redução fora outorgada de modo condicional em função de qualidade pessoal do
importador ou finalidade do produto importado. Por exemplo: existe uma isenção do
imposto sobre a importação de mercadorias destinadas a consumo no recinto de
congressos, de feiras, de exposições internacionais e de outros eventos internacionais

880

“Em análise desse dispositivo, assente-se, primeiramente, a prescrição do nascimento da obrigação
de pagar o imposto sobre importações em operação subseqüente à da internação dos produtos no país.
Vislumbra-se que a finalidade pretendida foi evitar a utilização de uma pessoa beneficiária como
intermediária de operação de terceiro, sem o pagamento do tributo.” (HILÚ NETO, Miguel. Imposto
sobre Importações e Imposto sobre Exportações, 2003, p. 160)
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assemelhados,881 e, se alguém adquirir estes produtos do importador para utilizá-los
em outra finalidade, terá de pagar, como penalidade, valor idêntico ao imposto sobre
a importação que se encontrava sob isenção condicional.

6.1.5. Elemento quantitativo
O elemento quantitativo da norma tributária abstrata é formado pela
previsão legal da base de cálculo e pela alíquota; são estes os critérios da norma
tributária que permitem, em cada caso (norma individual e concreta), o cálculo do
imposto devido.

6.1.5.1. Base de cálculo
Conforme inferências alcançadas no subitem 4.2.2.1, apesar de o
constituinte ter se ocupado pouco da base de cálculo, ela é um dos elementos mais
importantes na identificação e na definição da natureza jurídica dos tributos.
Nas disposições do artigo 145, §2º, da CF, que determina que as taxas
não podem ter base de cálculo de impostos, fica evidente a pressuposição de um
conceito de base de cálculo, conectado à descrição constitucional dos impostos, o
qual tem de ser respeitado pelo legislador infraconstitucional. No mesmo sentido
deve ser entendido o artigo 154, inciso I, da Carta Magna.
O Código Tributário Nacional encerra regra de estrutura acerca da
base de cálculo no seu artigo 20, ipsis litteris:
881

Cf. Lei no 8.383, de 1991, artigo 70.
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Art. 20. A base de cálculo do imposto é:
I – quando a alíquota seja específica, a unidade de medida adotada
pela lei tributária;
II – quando a alíquota seja ad valorem, o preço normal que o produto,
ou seu similar, alcançaria, ao tempo da importação, em uma venda em
condições de livre concorrência, para entrega no porto ou lugar de
entrada do produto no País;
III – quando se trate de produto apreendido ou abandonado, levado a
leilão, o preço da arrematação.

A determinação de base de cálculo em unidade de medida (metro
cúbico, tonelada, maço, metro etc.), que deve ser combinada com alíquota específica
(pecuniária), é raramente utilizada.
No caso de produtos apreendidos ou abandonados, conforme
verificamos na

alínea “b” do subitem 6.1.1.2.1, o legislador federal resolveu

discricionariamente não exercer a competência para exigir o imposto em pauta.
Dessarte, a base de cálculo do imposto sobre a importação, em regra, é
o preço normal do bem importado, de modo que não é possível a incidência deste
imposto sobre produtos sem valor econômico.
A forma de apurar a base de cálculo varia em função dos regimes de
importação adotados, que são os seguintes:


regime comum de importação – valor aduaneiro;



bagagem – regime de tributação especial;



encomendas internacionais – regime de tributação simplificada;



regime de tributação unificada; e



direitos relativos às medidas de salvaguarda.
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a) Regime comum de importação – valor aduaneiro
O artigo 2º do Decreto-lei nº 37, de 1966, dispõe sobre a base de
cálculo do imposto sobre a importação:
Art. 2º - A base de cálculo do imposto é: (Redação dada pelo DecretoLei nº 2.472, de 01/09/1988)
I - quando a alíquota for específica, a quantidade de mercadoria,
expressa na unidade de medida indicada na tarifa; (Redação dada pelo
Decreto-Lei nº 2.472, de 01/09/1988)
II - quando a alíquota for "ad valorem", o valor aduaneiro apurado
segundo as normas do art.7º do Acordo Geral sobre Tarifas
Aduaneiras e Comércio - GATT. (Redação dada pelo Decreto-Lei nº
2.472, de 01/09/1988)

No regime de tributação comum, não há base de cálculo em unidade
de medida, mas somente pecuniária. Portanto, resta-nos aqui cuidar do valor
aduaneiro, na forma prevista no artigo VII do GATT e no Acordo sobre a
Implementação do Artigo VII (Acordo de Valoração Aduaneira – AVA).
Discorremos sobre o AVA e os procedimentos de valoração aduaneira
no subitem 5.1.4, ao qual sugerimos remissão para entendimento sistematizado da
matéria. Retomamos aqui apenas os pontos essenciais.
O AVA estava regulamentado no Decreto nº 2.498, de 1998, mas o
Decreto foi revogado pelo Decreto nº 4.543, de 2002, e este foi revogado pelo
Decreto nº 6.759, de 2009 (Regulamento Aduaneiro)), de modo que os artigos 75 a
89 do Regulamento tratam atualmente da matéria.
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O AVA estabelece seis métodos para o procedimento de valoração
aduaneira, cuja utilização deve ser seqüencial, de forma que, somente na
impossibilidade de se pautar pelos anteriores, deve ser adotado o método
subseqüente. São eles os seguintes:882
1 – método do valor de transação ajustado;
2 – método do valor de transação de produtos idênticos ao importado;
3 – método do valor de transação de produtos similares;
4 – método dedutivo;
5 – método computado;
6 – método dos critérios razoáveis ou método residual.

O valor aduaneiro é normalmente o quantum informado pelo
importador com os ajustes determinados em lei (método primeiro), mas, quando a
autoridade fiscal encontrar sinais de discrepância, deve buscar elementos para, sendo
o caso, estabelecer valor aduaneiro diverso. Miguel Hilú Neto ressaltou que o
princípio é de que o valor aduaneiro corresponde ao declarado e a “prova em
contrário, por sua vez, haverá de ser produzida pela autoridade aduaneira, a qual
dispõe de informações suficientes para determinar a acuidade ou não do valor aí
consignado.”.883
A falta de acuidade do valor declarado freqüentemente decorre de
expedientes adotados por exportador e importador vinculados economicamente para
adaptar o valor de suas transações a um planejamento tributário empresarial, ainda
882
883

Cada um dos métodos é objeto de exame no subitem 5.14.
HILÚ NETO, Miguel. Imposto sobre Importações e Imposto sobre Exportações, 2003, p. 184.
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que com infringência às normas de direito dos países envolvidos.884 Daí, a
importância das regras que determinam o procedimento de valoração aduaneira e
permitem correção das distorções para efeito dos tributos incidentes sobre o
comércio exterior.
Em verdade, a vinculação entre importador e exportador, conforme
anotamos no subitem 5.1.4, é um dos principais fundamentos para desconsideração
do método primeiro e utilização de algum dos métodos subseqüentes. O próprio
AVA, no seu artigo XV, itens 4 e 5, estabelece o rol de pessoas consideradas
vinculadas para efeito de aplicação das regras sobre valoração aduaneira.885

b) Bagagem – regime de tributação especial

884

Nesse sentido, Miguel Hilú Neto: “[...] em certos casos não há acuidade do valor consignado, e a
restrição da mensuração da conduta a este valor acarretaria o descompasso entre o aspecto material e a
base de cálculo dos impostos aduaneiros. A situação mais comum de ocorrência desse descompasso
surge quando as transações internacionais são realizadas entre pessoas vinculadas, como, por
exemplo, entre pessoas de um mesmo grupo econômico. Essas podem subvalorizar as operações de
importação e de exportação, visando a uma menor tributação pelos impostos aduaneiros. Condutas
desse gênero ferem a estrutura lógica da regra-matriz de incidência, razão pela qual devem ser
corrigidas.” (Imposto sobre Importações e Imposto sobre Exportações, 2003, p. 172-173).
885
“4. Para os fins deste Acordo, as pessoas serão consideradas vinculadas somente se:
(a) uma delas ocupar cargo de responsabilidade ou direção em empresa da outra;
(b) forem legalmente reconhecidas como associadas em negócios;
(c) forem empregador e empregado;
(d) qualquer pessoa, direta ou indiretamente, possuir, controlar ou detiver 5% ou mais das ações ou
títulos emitidos com direito a voto de ambas;
(e) uma delas, direta ou indiretamente,, controlar a outra;
(f) forem ambas, direta ou indiretamente, controladas por uma terceira pessoa; ou
(g) juntos, controlarem direta ou indiretamente uma terceira pessoa;
(h) forem membros da mesma família.
5. As pessoas que forem associadas em negócios, pelo fato de uma ser o agente, o distribuidor ou o
concessionário exclusivo da outra, qualquer que seja a denominação utilizada, serão consideradas
vinculadas para os fins deste Acordo, desde que se enquadrem em algum dos critérios do parágrafo 4
deste Artigo.”
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Na entrada de bagagem estrangeira, acompanhada ou não, que não se
enquadre nos casos de não incidência, isenção ou regime comum de importação,886 é
aplicado um regime de tributação especial (RTE), no qual a base de cálculo não é
apurada segundo os métodos previstos no AVA.
O valor constante da fatura ou da nota de compra é considerado para
efeito de cálculo do imposto sobre a importação. Se estes documentos não estiverem
disponíveis ou forem inverossímeis, a autoridade fiscal deve estabelecer a base de
cálculo com apoio em catálogos, listas de preços ou outros indicadores de valor.887
Cabe anotar que a base de cálculo para as bagagens é, por definição, inferior àquela
determinada segundo as regras do AVA, pois não a integram o valor do transporte e
do seguro internacionais.
O regime de tributação especial das bagagens (RTE) tem as seguintes
características:


base de cálculo específica (diferente do AVA);



alíquota única de cinqüenta por cento;888

886

Conforme verificamos na alínea “c” do subitem 6.1.1.2.1 e na alínea “f” do subitem 6.1.3.
Conforme Regulamento Aduaneiro:
“Art. 87. Para fins de determinação do valor dos bens que integram a bagagem, será considerado o
valor de sua aquisição, à vista da fatura ou documento de efeito equivalente (Regime Aduaneiro de
Bagagem no Mercosul, Artigo 4o, inciso 1, aprovado pela Decisão CMC no 53, de 2008, internalizada
pelo Decreto no 6.870, de 2009). (Redação dada pelo Decreto nº 7.213, de 2010).
Parágrafo único. Na falta do valor mencionado no caput, por inexistência ou por inexatidão da fatura
ou documento de efeito equivalente, será considerado o valor que, em caráter geral, estabelecer a
autoridade aduaneira (Regime Aduaneiro de Bagagem no Mercosul, Artigo 4o, inciso 2, aprovado
pela Decisão CMC no 53, de 2008, internalizada pelo Decreto no 6.870, de 2009). (Redação dada pelo
Decreto nº 7.213, de 2010).”
887

888

Conforme alínea “b” do subitem 6.1.5.2, que trata das alíquotas do imposto sobre a importação.
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incidência somente do imposto sobre a importação (não são
devidos IPI, contribuição para o PIS/Pasep e Cofins incidentes na
importação).

c) Encomendas internacionais – regime de tributação simplificada
O regime de tributação simplificada (RTS)889 pode ser aplicado na
importação de bens estrangeiros via remessa postal internacional ou encomenda
aérea internacional cujo valor FOB890 não ultrapasse três mil dólares. O regime não
se aplica, contudo, a bebidas alcoólicas, fumo e produtos de tabacaria.891
Os bens integrantes de remessa postal internacional no valor de até
cinqüenta dólares dos Estados Unidos serão desembaraçados com isenção do
imposto sobre a importação, desde que o remetente e o destinatário sejam pessoas
físicas.892 Os medicamentos importados por pessoa física também não estão
onerados, mediante previsão de alíquota zero.893
A determinação da base de cálculo do imposto sobre a importação no
RTS não segue as regras do AVA e corresponde ao valor do bem mais o custo do
seguro e do transporte internacionais.

889

Instituído pelo Decreto-lei no 1.804, de 1980, alterado pela Lei no 8.383, de 1991, e pela Lei no
9.001, de 1995, e regulamentado pelos artigos 99 e 100 do Regulamento Aduaneiro e pela Portaria
MF no 156, de 1999.
890
FOB é a abreviação da expressão em inglês free on board e significa embarcada e pronta para ser
enviada ao destino. Preço FOB inclui todos os custos até o embarque da mercadoria para exportação,
portanto, não abrange transporte e o seguro internacionais.
891
Portaria MF nº 156, de 1999, artigo 3o.
892
Cf. Lei no 8.032, de 1990, artigo 2o, II, “c”, Lei no 8.402, de 1992, artigo 1o, IV, e Portaria MF nº
156, de 1999, artigo 1o, §2º.
893
Portaria MF nº 156, de 1999, artigo 1o, §1º.
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O valor do bem deve ser o preço de aquisição comprovado mediante
a apresentação da fatura comercial. Se não houver tal documento, o preço será o
declarado. Todavia, caso o preço constante do documento ou o declarado forem
inverossímeis, a base de cálculo deve ser determinada pela autoridade aduaneira,
com supedâneo no preço de bem importado do país de origem ou em listas ou
catálogos de preços.894
O RTS tem as seguintes características:


base de cálculo específica (diferente do AVA);



alíquota de sessenta por cento para todos os bens tributados;895



incidência do imposto sobre a importação e não-incidência do IPI,
da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.896

d) Regime de tributação unificada
894

Cf. Portaria MF nº 156, de 1999:
“Art. 2º A tributação simplificada de que trata esta Portaria terá por base o valor aduaneiro da
totalidade dos bens que integrem a remessa postal ou a encomenda aérea internacional.
§ 1º O valor aduaneiro será o preço de aquisição dos bens, acrescido:
I - da importância a ser paga pelo destinatário da remessa postal ou encomenda aérea internacional,
conforme o caso:
a) à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT pelo transporte da remessa postal
internacional até o local de destino no País;
b) à companhia aérea responsável pelo transporte da encomenda até o aeroporto alfandegado de
descarga, onde são cumpridas as formalidades aduaneiras de entrada dos bens no País; ou
c) à empresa prestadora de serviço de transporte expresso internacional e de entrega no local de
destino no País, quando se tratar de encomenda expressa; e
II - do valor do seguro a ser pago pelo destinatário, relativo ao transporte e entrega da remessa postal
ou da encomenda internacional, nos termos do inciso anterior.
§ 2º Na ausência de documentação comprobatória do preço de aquisição dos bens ou quando a
documentação apresentada contiver indícios de falsidade ou adulteração, este será determinado pela
autoridade aduaneira com base em:
I - preço de bens idênticos ou similares, originários ou procedentes do país de envio da remessa ou
encomenda; ou
II - valor constante de catálogo ou lista de preços emitida por estabelecimento comercial ou industrial,
no exterior, ou por seu representante no País.”.
895
Conforme alínea “c” do subitem 6.1.5.2, que trata das alíquotas do imposto sobre a importação.
896
Há incidência de ICMS em alguns Estados.
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O Regime de Tributação Unificada (RTU) pode ser utilizado nas
importações procedentes do Paraguai e realizadas via terrestre,897 aplica-se a uma
lista taxativa de bens898 e, nesse regime, são exigidos os tributos federais incidentes
sobre a importação com alíquota reduzida.
Ademais, o RTU destina-se exclusivamente ao pequeno importador
varejista,899 há limites trimestrais e limite anual de importação.900 O objetivo desse
regime permitir que as atividades de compra de bens no Paraguai para revenda no
Brasil seja realizada de forma lícita e sejam recolhidos tributos, ainda que em
percentual menor.
O artigo 10 da Lei no 11.898, de 2009, prevê as alíquotas dos tributos
federais incidentes na importação mediante o RTU, mas delega ao Decreto reduzir a
alíquota do imposto sobre a importação e do IPI/importação.901 Como ambos são,
897

Atualmente o regime pode ser aplicado nas importações terrestres procedentes do Paraguai
introduzidas no Brasil pela cidade de Foz do Iguaçu (Portaria DRF/Foz do Iguaçu nº 2, de 3 de janeiro
de 2011).
898
A lista consta do Anexo ao Decreto no 6.956, de 9 de setembro de 2009, e é composta por uma
extensa gamas de produtos eletrônicos e congêneres, dentre os quais, v.g., calculadora, pilha,
aspirador de pó, máquina de barbear, lanterns, aquecedor elétrico, panela, torradeira, telefone,
microfone, gravador, disco magnético.
899
Cf. o artigo 7o da Lei no 11.898, de 8 de janeiro de 2009, somente podem optar pelo RTU as
microempresas e empresas de pequeno porte.
900
Cf. artigo 3o do Decreto no 6.956, de 2009:
“Art. 3º Deverão ser observados, na importação de mercadorias ao amparo do RTU, os limites, por
habilitado, indicados abaixo:
I - R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), para o primeiro e segundo trimestres-calendário;
II - R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), para o terceiro e quarto trimestres-calendário; e
III - R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) por ano calendário.”
901
“Art. 10. Os impostos e contribuições federais devidos pelo optante pelo Regime de que trata o art.
1º desta Lei serão calculados pela aplicação da alíquota única de 42,25% (quarenta e dois inteiros e
vinte e cinco centésimos por cento) sobre o preço de aquisição das mercadorias importadas, à vista da
fatura comercial ou documento de efeito equivalente, observados os valores de referência mínimos
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, sem prejuízo do disposto no § 3º do art. 9º
desta Lei.
§ 1º A alíquota de que trata o caput deste artigo, relativamente a cada imposto ou contribuição
federal, corresponde a:
I - 18% (dezoito por cento), a título de Imposto de Importação;
II - 15% (quinze por cento), a título de Imposto sobre Produtos Industrializados;
III - 7,60% (sete inteiros e sessenta centésimos por cento), a título de COFINS-Importação; e
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conforme dispõe o artigo 153, § 1º , da Constituição, exceção ao princípio da
legalidade, não há problemas nesse aspecto. Contudo, há que se ter cuidado, pois se a
alíquota do IPI no RTU for inferior à alíquota interna, estar-se-ia concedendo um
tratamento preferencial ao bem importado, se for menor, estar-se-ia desalinhado com
a regra do tratamento nacional.
A alíquota aplicada é de vinte e cinco por cento, dividida da seguinte
forma:902
 7,88% para o imposto sobre a importação;
 7,87% para o IPI;
 7,6% para a Cofins/importação;
 1,65% para a contribuição para o PIS/Pasep/importação.
Mister ainda consignar que no

RTU há alíquota diferenciada de

imposto sobre a importação e dos demais tributos federais mencionados no parágrafo
anterior, mas a base base de cálculo é apurada segundo os métodos previstos no
AVA.

e) Direitos relativos às medidas de salvaguarda

IV - 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento), a título de Contribuição para o PISPasep-Importação.
§ 2º O Poder Executivo poderá reduzir ou restabelecer a alíquota de que trata o caput deste artigo,
mediante alteração dos percentuais de que tratam os incisos I e II do § 1º deste artigo.”
902
Cf. artigo 11 do do Decreto no 6.956, de 2009.
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Conforme ilações alcançadas no subitem 5.1.2.3, os direitos relativos
às medidas de salvaguarda têm natureza jurídica tributária, de adicional ao imposto
sobre a importação.
O Decreto nº 1.488, de 1995, que regulamenta o Acordo sobre
Salvaguardas, no artigo 8o, prevê a possibilidade de cálculo dos direitos de
salvaguarda mediante três formas de alíquota:


adicional à alíquota do imposto sobre a importação;



alíquota específica; ou



a combinação de ambas.

Portanto, a base de cálculo para apuração dos direitos de salvaguarda
será ou o valor aduaneiro, normalmente inferido consoante as regras do AVA, ou a
unidade de medida específica, e.g. tonelada, metro cúbico etc., ou a combinação de
ambos.

6.1.5.1.1. Base de cálculo e câmbio
A determinação da base de cálculo dos tributos incidentes sobre a
importação apresenta uma especificidade, muitas vezes despercebida àqueles que se
dedicam a esta matéria: não basta aplicar as regras de apuração, constantes do AVA
ou de outros atos normativos, faz-se mister, tendo em vista que o valor do bem é
expresso em moeda estrangeira, transformá-lo, de acordo com as regras de câmbio
específicas, para moeda brasileira.
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O artigo 24 do Decreto-lei nº 37, de 1966, determina a utilização da
taxa de câmbio vigente no momento de ocorrência do fato jurídico tributário. No
entanto, a taxa aplicada não é o câmbio comercial ou geral, mas um câmbio previsto
especialmente para apuração dos tributos federais, denominado “câmbio fiscal”. O
artigo 3o da Lei nº 9.816, de 1999, disciplina a matéria:
Art. 3º Para fins de determinação da base de cálculo dos tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal, o valor em reais das
transferências do e para o exterior será apurado com base na cotação
de venda, para a moeda, correspondente ao segundo dia útil
imediatamente anterior ao da contratação da respectiva operação de
câmbio ou, se maior, da operação de câmbio em si.

Essa regra apresenta dois aspectos a serem considerados:


a determinação da base de cálculo é realizada de acordo com
presunção de data903 que não corresponde exatamente ao elemento
temporal do fato jurídico tributário;904



a lei prevê alternativamente o câmbio de dois dias antes ou o
próprio câmbio da operação, mas,

dentre os dois valores,

prevalece o de maior câmbio, o que resultará em valor maior dos
tributos sobre a importação.905

903

Dois dias antes da operação de câmbio.
Nesse sentido, as ponderações de Miguel Hilú Neto: “É de destacar que desse dispositivo, em
primeiro lugar, que o momento para determinação da taxa aplicável é o tempo do fato, posto que é aí
que se dará a quantificação do montante devido a título do tributo sendo essa taxa requisito formal de
apuração da base calculado.” (Imposto sobre Importações e Imposto sobre Exportações, 2003, p. 193).
905
Miguel Hilú Neto observa que “[...] veja-se a alternatividade de critério utilizada, condenável por
prejudicar o conhecimento prévio do exato valor a ser pago a título do tributo.” (Imposto sobre
Importações e Imposto sobre Exportações, 2003, p. 194).
904
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6.1.5.2. Alíquota
A alíquota, combinada com a base de cálculo, permite a determinação
do valor do tributo, objeto da relação jurídica prevista no conseqüente da norma
tributária individual e concreta.906
A Constituição Federal trata da alíquota do imposto sobre a
importação no artigo 153, §1º, o qual autoriza o Poder Executivo, nos limites de lei, a
estabelecer as alíquotas do imposto sobre a importação.
Segundo o artigo 20 do Código Tributário Nacional, a alíquota pode
ser específica, quando a base de cálculo for em unidade de medida, ou ad valorem,
quando a base de cálculo for pecuniária. Ou seja, sempre que a base de cálculo não
corresponder a valor em dinheiro, a alíquota necessariamente corresponderá, pois o
resultado há de ser um valor pecuniário. Conforme anotamos na alínea “d” deste
subitem, com exceção das medidas de salvaguarda, todas as regras de
comportamento prevêem a base de cálculo em pecúnia e a alíquota em percentual.
O artigo 21 do Código Tributário Nacional, em sua função de lei
complementar, trata da autorização do Poder Executivo e determina que essa
atribuição deve ser exercida de acordo com os objetivos de política cambial e do
comércio exterior.

906

“O grupo de notícias informativas que o intérprete obtém da leitura atenta dos textos legais, e que
lhe faz possível precisar com segurança, a exata quantia devida a título de tributo, é aquilo que
chamamos de critério quantitativo do conseqüente das normas tributárias. Há de vir sempre explícito
pela conjugação de duas entidades: base de cálculo e alíquota, e sua pesquisa esperta inusitado
interesse, posto que é de suma relevância para desvelar peculiaridades ínsitas à natureza do gravame.”
(CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário, 2009, p. 359)
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O artigo 3o da Lei nº 3.244, de 14 de agosto de 1957, estabelece os
limites de atuação do Executivo,907 nos termos que a Constituição. Assim, de acordo
com inferência constante da alínea “a” do subitem 2.2.2.4, trata-se de uma lei
ordinária que veicula regras de estrutura, destinadas ao legislador titular da
competência para emitir regras de comportamento, neste caso, o Poder Executivo.
A competência para fixar a alíquota do imposto em pauta foi atribuída
pelo Presidente da República ao Ministro da Fazenda, por meio do Decreto nº
99.546, de 1990.
A alíquota do imposto sobre a importação segundo o regime de
importação. Os regimes existentes são os mesmos mencionados quando versamos
sobre a base de cálculo:


regime comum de importação;



regime de tributação especial;



regime de tributação simplificada;



regime de tributação unificada;



direitos relativos às medidas de salvaguarda.

907

“Art. 3º. Poderá ser alterada, observado o limite mínimo do respectivo capítulo, a alíquota relativa
a produto:
a) cujo nível tarifário venha a se revelar insuficiente ou excessivo ao adequado cumprimento dos
objetivos da Tarifa;
b) cuja produção interna for de interesse fundamental estimular;
c) que haja obtido registro de similar;
d) de País que dificultar a exportação brasileira para seu mercado, ouvido previamente o Ministério
das Relações Exteriores;
e) de País que desvalorizar sua moeda ou conceder subsídio à exportação, de forma a frustrar os
objetivos da Tarifa.
§ 1º. Nas hipóteses das alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’, a alteração da alíquota em cada caso não poderá
ultrapassar, para mais ou para menos, 60% (sessenta por cento) ‘ad valorem’,
§ 2º. Na ocorrência de ‘dumping’, a alíquota poderá ser elevada até o limite capaz de neutralizá-lo.”
(Redação alterada pelo Decreto-lei nº 2.162, de 20 de setembro de 1964)
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a) Regime comum de importação
No regime comum de importação, as alíquotas variam em função do
país de origem dos bens. Daí a importância do estudo das regras de origem, às quais
foram dedicados os subitens 5.1.5 e 5.3.3.
i) Países não pertencentes à OMC
Em relação aos países que não sejam membros da OMC, não há
compromisso de respeito às alíquotas máximas consolidadas nesta Organização nem
de tratamento de nação mais favorecida. Mas, em decorrência dos acordos celebrados
no âmbito do Mercosul, tem de ser aplicada a Tabela de Alíquotas de Imposto sobre
a Importação de Origem Extrabloco (sobre a qual versamos no subitem 5.3.1).
Assim, caso não haja nenhum acordo de tratamento preferencial, o
Brasil aplica às importações de origem desses países a Tabela Comum, com as
exceções brasileiras (lista geral, bens de capital, bens de informática e
telecomunicações, bens a lista “Universo Automotivo”. abordados no subitem
5.3.1.1), com as reduções por desabastecimento (tratadas no subitem 5.3.1.3), mas
sem as perfurações.
ii) Países-Membros da OMC
Neste caso, têm de ser respeitadas as alíquotas máximas consolidadas
no âmbito da OMC. Assim, se não houver nenhum acordo preferencial (o qual tem
de ser amparado pelas cláusulas de habilitação908 em razão da regra da nação mais

908

Abordada no subitem 5.1.1.2.
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favorecida909), deve ser aplicada a Tabela Comum de Alíquotas de Imposto sobre a
Importação de Origem Extrabloco, com as exceções, as reduções e as perfurações
brasileiras.
iii) Países beneficiados mediante o Sistema Global de Preferências Comerciais
(SGPC)
De acordo com nossas anotações na alínea “b” do subitem 5.1.1.2,
mediante o Sistema Global de Preferências Comerciais (SGPC), os países em
desenvolvimento eliminam ou reduzem o imposto sobre o fluxo de importação entre si.
Os signatários do Acordo do SGPC são quarenta e seis países em
desenvolvimento, dos quais cinco não o ratificaram.910 No Brasil, o Acordo foi
internalizado pelo Decreto Legislativo nº 98, de 1991, e promulgado pelo Decreto nº
198, de 1991. Em 2006, o Mercosul, como bloco, aderiu ao SGPC. 911
No Brasil, o SGPC é administrado pela Secretaria de Comércio
Exterior do MDIC e regulado pelos seguintes atos normativos:
•

Decreto Legislativo n° 5.106, de 15 de junho de 2004 - publicou
lista de concessões de alíquotas de imposto sobre a importação do
Mercosul no âmbito do SGPC;

909

Abordada no subitem 5.1.1.
Os países que ratificaram o Acordo são: Argélia; Argentina; Bangladesh; Benin; Bolívia; Brasil;
Camarões; Chile; Colômbia; Cuba; República Democrática Popular da Coréia; Equador; Egito; Gana;
Guiné; Guiana; Índia; Indonésia; Irã; Iraque; Líbia; Malásia; México; Marrocos; Moçambique;
Myanmar; Nicarágua; Nigéria; Paquistão; Peru; Filipinas; República da Coréia; Romênia; Cingapura;
Sri Lanka; Sudão; Tailândia; Trindade e Tobago; Tunísia, Tanzânia; Venezuela; Vietnã; Zimbábue.
Os países que ainda não ratificaram são: Angola, Catar, Uruguai, Haiti e Zaire.
(Conforme
informações
constantes
do
sítio
da
Secex
<http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=532&refr=408>
Acesso em: 5 mai. 2011.
911
Sobre o assunto, recomenda-se consulta ao subitem 5.1.1.2.., “b”.
910
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Decreto Legislativo nº 98, de 25 de março de 1991 - aprovou o texto
do SGPC;

•

Decreto nº 194, de 21 de agosto de 1991 - promulgou o SGPC;

•

Circular Decex nº 363, de 1º de outubro de 1991 - divulgou a lista
de concessões de alíquota de imposto sobre a importação
outorgadas pelo Brasil, transposta para a Nomenclatura Brasileira
de Mercadorias - Sistema Harmonizado (NBM/SH);

•

Circular Secex nº 48, de 20 de agosto de 1996 - tornou pública a
lista de alíquotas de imposto sobre a importação outorgadas pelo
Brasil.

iv) Países beneficiados por acordos preferenciais
Amparados também pelas cláusulas de habilitação, foram celebrados
alguns acordos bilaterais e plurilaterais, que previam redução do imposto de
importação. Os principais acordos celebrados pelo Brasil, como membro do
Mercosul, foram indicados no subitem 5.3.1.4 e são os seguintes:


Mercosul e Bolívia – ACE nº 36, de 1996 (Decreto nº 2.240, de
1996);



Mercosul e Chile – ACE nº 35, de 1996 (Decreto nº 2.234, de
1997);



Mercosul e Comunidade Andina – Acordo-Marco para a Criação
da Zona de Livre Comércio entre a Comunidade Andina e o
Mercosul, de 1998 (Decreto nº 2.873, de 1998), e ACE nº 56, de
2002 (Decreto nº 4.604, de 2003);
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Mercosul e Peru – ACE nº 58, de 2003 (Decreto nº 5.651, de
2005);



Mercosul, Colômbia, Equador e Venezuela – ACE nº 59, de 2003
e ACE nº 39, de 1999 (Decreto nº 5.662, de 2006);



Mercosul e Comunidade Européia

– Acordo-Marco Inter-

Regional de Cooperação entre a Comunidade Européia e seus
Membros, de 1995 (Decreto nº 3.192, de 1999);


Mercosul e Índia – Acordo de Comércio Preferencial entre o
Mercosul e a República da Índia, de 2005 (Decreto nº 6.864, de
2009);



Mercosul e México – ACE nº 54, de 2002, e ACE nº 55, de 2005
(Decretos nºs 4.598, de 2003, 4.972, de 2004, e 5.507, de 2005);



Mercosul e Marrocos – Acordo-Quadro sobre Comércio entre
Mercosul e o Reino de Marrocos, de 2004;



Mercosul e Paquistão – Acordo-Marco de Comércio entre
Mercosul e a República Islâmica do Paquistão, de 2006 (ainda não
vigente);



Mercosul e Israel – Tratado de Livre Comércio entre Mercosul e o
Estado de Israel, de 2007 (Decreto no 7.159, de 2007);



Mercosul e Jordânia – Tratado de Livre Comércio entre Mercosul
e o Reino Hachemita da Jordânia, de 2008 (ainda não vigente);



Mercosul e Turquia – Acordo-Marco para o Estabelecimento de
uma Área de Livre Comércio entre Mercosul e a República da
Turquia, 2008 (ainda não vigente);
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Mercosul e União Aduaneira da África Austral – Acordo
Preferencial de Comércio entre o Mercosul e a Aduaneira da
África Austral (SACU), de 2009 (ainda não vigente);



Mercosul e Egito – Tratado de Livre Comércio entre Mercosul e a
República do Egito, 2010 (ainda não vigente);



Mercosul e Síria – Acordo-Marco para o Estabelecimento de uma
Área de Livre Comércio entre Mercosul e a República Árabe da
Síria, 2010 (ainda não vigente);



Mercosul e Organização para Liberação da Palestina – AcordoMarco de Comércio e Cooperação Econômica entre o Mercosul a
Organização para Liberação da Palestina, 2010 (ainda não
vigente).

v) Países do Mercosul
A alíquota do imposto sobre a importação nas operações realizadas
entre os países do Mercosul, desde que cumpridas as regras de origem, é zero,
conforme subitem 5.3.2, com exceção de bens do setor automotivo e açúcar.

b) Regime de tributação especial
Na importação de bagagem, que não se enquadre nas hipóteses de não
incidência, isenção ou regime comum, é aplicado, segundo verificamos na alínea “b”
do subitem 6.1.5.1, o regime de tributação especial (RTE), cuja alíquota do imposto
sobre a importação é de cinqüenta por cento.
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c) Regime de tributação simplificada
Observados os limites, as condições e os casos de não incidência,
examinados na alínea “c” do subitem 6.1.5.1, a importação de bens via remessa
postal ou encomenda aérea internacionais pode ser submetida ao regime de
tributação simplificada (RTS), com alíquota de imposto sobre a importação de
sessenta por cento.

d) Regime de tributação unificada912
O artigo 10 da Lei no 11.898, de 2009, prevê as alíquotas dos tributos
federais incidentes na importação mediante o RTU, mas delega ao Decreto reduzir a
alíquota do imposto sobre a importação e do IPI/importação. A alíquota aplicada é
de vinte e cinco por cento, dividida da seguinte forma:913
 7,88% para o imposto sobre a importação;
 7,87% para o IPI;
 7,6% para a Cofins/importação;
 1,65% para a contribuição para o PIS/Pasep/importação.

912
913

Sobre RTU, recomenda-se remissão à alínea “d” do subitem 6.1.5.1.
Cf. artigo 11 do do Decreto no 6.956, de 2009.
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e) Direitos de salvaguarda, direitos antidumping e direitos compensatórios
Conforme concluímos no subitem 5.1.2.3, os direitos relativos às
medidas de salvaguarda têm natureza jurídica tributária, de adicional ao imposto
sobre a importação.
As alíquotas das medidas de salvaguarda serão expressas, conforme
determina o artigo 8o do Decreto nº 1.488, de 1995, da seguinte forma:


em percentual quando a base de cálculo for em dinheiro;



em valor pecuniário quando a base de calculo for em unidade de
medida; e



mediante percentual e valor simultaneamente quando houver base
de cálculo combinada (valor pecuniário e unidade de medida).

Assim, estamos diante da única regra de comportamento vigente que
prevê alíquota específica para o imposto sobre a importação. No entanto, até o
momento houve apenas dois casos de investigação relativos a salvaguardas no Brasil:
brinquedos e coco ralado. Em relação aos brinquedos foi aplicada alíquota
percentual, adicional do imposto sobre a importação, durante os anos de 1997 a
1999.914 No caso do coco ralado, foi realizado acordo de restrição quantitativa, o qual
é ainda vigente.915

914
915

Conforme Portaria Interministerial nº 21, de 1996.
Conforme Resoluçõe Camex nº 51, de 2010.
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Importante observar que as alíquotas em valor pecuniário no caso de
aplicação dos direitos relativos à defesa comercial, inclusive salvaguardas, vêm
determinadas não em moeda brasileira, mas em dólares.

Dos setenta e nove casos de defesa comercial com medidas em
vigor,916 em sessenta e dois deles, a alíquota é específica em dólares, em quinze, a
alíquota é percentual, e, em dois deles, houve aprovação de acordo sobre preços.
Necessário ressalvar que, apesar de os elementos quantitativos serem
apurados de modo semelhante, somente os direitos de salvaguarda têm natureza
tributária. Os direitos antidumping e os direitos compensatórios são veiculados por
norma primária penal não tributária.917

6.1.6. Isenções e reduções do imposto sobre a importação
Ao discorrermos sobre cada um dos elementos da norma de incidência
do imposto sobre a importação, abordamos os principais aspectos das regras
isentivas, as quais integram essa norma. Este subitem é dedicado à análise de
algumas especificidades relacionadas à isenção e à redução do imposto em pauta.

6.1.6.1. Legalidade das isenções e das reduções tributárias

916

Conforme informações constantes do sítio do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio: < http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=234>.
Acesso em: 03 jul. 2011..
917
Sobre a questão, sugerimos consulta ao subitem 5.1.2.
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Segundo o limite da estrita legalidade, consignado no artigo 150, I, da
Constituição Federal, os tributos somente podem ser instituídos ou majorados
mediante lei, lei ordinária ou, quando a Constituição determinar, lei complementar.
O artigo 150, §6º, da Carta Magna exige, conforme verificamos na
alínea “b” do subitem 2.2.2.4, que todo subsídio, isenção, redução da base de cálculo,
concessão de crédito presumido, anistia ou remissão relativos a impostos, taxas e
contribuições918 sejam veiculados por lei específica, emitida pela autoridade titular
da respectiva competência tributária que trate exclusivamente da isenção ou do
respectivo tributo.
Por sua vez, o artigo 153, §1º, autoriza o Poder Executivo, nos limites
de lei, a alterar e a reduzir, inclusive para zero, as alíquotas do imposto sobre a
importação, do imposto sobre a exportação, do imposto sobre operações com
produtos industrializados, do imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro,
ou relativas a títulos ou valores mobiliários.
Em uma interpretação sistemática das três disposições constitucionais
mencionadas nos parágrafos anteriores, é de se inferir que todos os elementos da
norma de incidência tributária têm de estar previstos em lei e qualquer alteração,
ainda que em benefício do sujeito passivo (isenção, redução), somente pode ser
veiculada por meio de lei no sentido estrito. No entanto, existe exceção específica
constante da Carta Magna que autoriza expressamente o Poder Executivo, portanto

918

“Assim, conforme prescreve a Constituição, a renúncia a recursos públicos em favor de
determinadas pessoas ou classes, por meio de isenções tributárias, somente pode ser efetivada por lei.”
(MEIRA, Liziane Angelotti. Regimes Aduaneiros Especiais, 2002, p. 99)
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sem lei, a alterar, para mais ou para menos, a alíquota dos impostos indicados de
modo taxativo, dentre os quais o imposto sobre a importação.
Dessarte, o Poder Executivo tem competência para, sem lei, dispor
sobre a alíquota do imposto sobre a importação, aumentando-a ou reduzindo-a,
inclusive para zero. Tendo em vista que a alíquota zero é uma das formas de isenção,
conforme verificamos no subitem 4.4.1, o artigo 153, §1o, da CF configura a única
autorização constitucional de isenção de imposto sem supedâneo em lei no sentido estrito.919

6.1.6.2. Requisitos da regra isentiva ou reducional
São examinados neste subitem os três requisitos para a isenção do
imposto sobre a importação: a) inexistência de similar nacional do bem importado;
b) transporte internacional em navio de bandeira brasileira; e c) comprovação de
quitação de tributos e contribuições federais.
O procedimento para verificação do cumprimento desses requisitos é
denominado “reconhecimento de isenção ou redução”. O pedido deve ser realizado
mediante o sistema informatizado (Siscomex), no momento do registro da declaração
de importação, e os documentos pertinentes devem ser fornecidos à autoridade fiscal,
para que esta conceda a isenção ou a redução pleiteada.920 Vale assinalar que a
isenção mediante alíquota zero não se subordina aos requisitos sob exame.

919

O artigo 177, § 4º, I, “b”, abriga disposição semelhante relativa à CIDE-combustíveis.
Nos termos do artigo 121 do Regulamento Aduaneiro:
“Art. 121. O reconhecimento da isenção ou da redução do imposto será efetivado, em cada caso, pela
autoridade aduaneira, com base em requerimento no qual o interessado faça prova do preenchimento
das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou em contrato para sua concessão
920
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a) Inexistência de similar nacional
A exigência de comprovação de inexistência de similar nacional está
prevista no artigo 17 do Decreto-lei nº 37, de 1966,921 e regulamentada no artigo 118
do Regulamento Aduaneiro.922 Todavia o Decreto-lei consigna a exigência somente
para isenção do imposto em pauta, ao passo que o Regulamento Aduaneiro (Decreto
nº 6.759, de 2009) a estende, sem supedâneo legal, aos casos de redução do imposto.
A Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do
Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior é órgão competente para apuração
da similaridade ou da dispensa da comprovação, em conformidade com as regras
constantes nos artigos 190 a 204 do Regulamento Aduaneiro. A dispensa somente
pode suceder nos casos em que a Secex não tenha condições de obter as informações
necessárias, nos termos do artigo 195 do Regulamento Aduaneiro, para verificar a
similaridade.
Nos termos do artigo 190 do Regulamento Aduaneiro, considera-se
similar ao estrangeiro o produto nacional em condições de substituir o importado, de
acordo com os seguintes critérios:


qualidade equivalente e especificações adequadas ao fim a que se
destine;

(Lei no 5.172, de 1966, art. 179).
[...]”.
921
“Art. 17 - A isenção do impôsto de importação sòmente beneficia produto sem similar nacional, em
condições de substituir o importado.”
922
“Art. 118. Observadas as exceções previstas em lei ou neste Decreto, a isenção ou a redução do
imposto somente beneficiará mercadoria sem similar nacional [...]
(Decreto-lei no 37, de 1966, art. 17 ...).”
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preço não superior ao custo de importação do produto estrangeiro
(somados o valor dos impostos, das taxas e das contribuições e os
demais encargos incidentes na importação); e



prazo de entrega normal ou corrente para o mesmo tipo de
mercadoria.

À autoridade aduaneira cumpre verificar os aspectos formais da
solicitação e da resposta da Secex, bem como se o produto importado corresponde ao
indicado no reconhecimento ou dispensa da prova de inexistência de similaridade.

b) Transporte internacional em navio de bandeira brasileira
A

regra conhecida como “Proteção à Bandeira Brasileira” foi

veiculada pelo artigo 2o do Decreto-lei nº 666, de 1969,923 e regulamentada pelos
artigos 118,924 210 e 211 do Regulamento Aduaneiro.
Assim, a isenção ou a redução do imposto sobre a importação
pressupõe o transporte internacional em navio de bandeira brasileira925 ou em navio
de país que, de modo recíproco, não aplique ao Brasil exigência semelhante.
923

“Art 2º Será feito, obrigatoriamente, em navios de bandeira brasileira, respeitado o princípio da
reciprocidade, o transporte de mercadorias importadas por qualquer Órgão da administração pública
federal, estadual e municipal, direta ou indireta inclusive emprêsas públicas e sociedades de economia
mista, bem como as importadas com quaisquer favores governamentais e, ainda, as adquiridas com
financiamento, total ou parcial, de estabelecimento oficial de crédito, assim também com
financiamento externos, concedidos a órgãos da administração pública federal, direta ou indireta.
§ 1º Estão igualmente sujeitas à obrigatoriedade prevista neste artigo as mercadorias nacionais
exportadas com quaisquer dos benefícios nêle deferidos.
§ 2º A obrigatoriedade prevista neste artigo será extensivo às mercadorias cujo transporte esteja
regulado em acôrdos ou convênios firmados ou reconhecidos pelas autoridades brasileiras obedecidas
as condições nos mesmos fixadas.”
924
“Art. 118. Observadas as exceções previstas em lei ou neste Decreto, a isenção ou a redução do
imposto somente beneficiará mercadoria sem similar nacional e transportada em navio de bandeira
brasileira (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 17, e Decreto-lei no 666, de 2 de julho de 1969, art. 2o).”
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Todavia, o Ministério dos Transportes pode dispensar essa exigência
nos casos de falta de navios de bandeira brasileira ou quando a mercadoria venha de
país não servido por estes navios.926
A autoridade aduaneira não tem competência para analisar o mérito da
questão, deve apenas fiscalizar se, segundo atestado pelo Ministério dos Transportes,
foi cumprido, descumprido ou dispensado o requisito.

c) Comprovação de quitação de tributos e contribuições federais
O artigo 60 da Lei nº 9.069, de 1995, dispõe que:
Art. 60. A concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou
benefício fiscal, relativos a tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal fica condicionada à comprovação pelo
contribuinte, pessoa física ou jurídica, da quitação de tributos e
contribuições federais.

925

Navio de bandeira brasileira compreende os navios de registro brasileiro (ditos próprios) e os
navios afretados pelas empresas brasileiras (conforme artigo 3o, § 1º, do Decreto-lei nº 666, de 1969).
926
Conforme dispõe o artigo 3º do Decreto-lei nº 666, de 1969:
“Art 3º As cargas de importação ou exportação, vinculadas obrigatòriamente ao transporte em navios
de bandeira brasileira, poderão ser liberadas em favor da bandeira do país exportador ou importador,
ponderadamente até 50% de seu total, desde que a legislação do país comprador ou vendedor conceda,
pelo menos, igual tratamento em relação aos navios de bandeira brasileira.
§ 1º Em caso de absoluta falta de navios de bandeira brasileira próprios ou afretados, para o transporte
do total ou de parte da percentagem que lhe couber, deverá a mesma ser liberada em favor de navio da
bandeira do país exportador ou importador.
§ 2º Caso não haja navio de bandeira brasileira ou da bandeira do importador ou exportador em
posição para o embarque da carga, poderá a Superintendência Nacional da Marinha Mercante, a seu
exclusivo critério, liberar o transporte para navio de terceira bandeira especificamente designado.
§ 3º Quando a exportação ou importação fôr feita para ou de país que não seja servido por navios
nacionais de ambas as bandeiras, importadora ou exportadora de mercadoria sujeita à liberação, a
Superintendência Nacional da Marinha Mercante fará a liberação prévia das cargas de que trata êste
Decreto-lei, designando o transportador.”.
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Dessarte, as isenções e as reduções relativas ao tributo em pauta estão
sujeitas ao procedimento para verificação dos requisitos, de modo que, praticamente
em todos os casos, será exigida a certidão tributária negativa ou positiva com efeitos
negativos.927

6.1.6.3. Isenções subordinadas a condições resolutivas
As isenções do imposto sobre a importação podem estar sujeitas a
condições resolutivas, a serem cumpridas após o fato jurídico tributário. Essas
isenções são veiculadas, basicamente, por três classes de regras:


regras que restringem o elemento pessoal da norma de incidência
tributária, o sujeito passivo, por isso a denominação isenção
subjetiva. Exempli gratia, as isenções concedidas às missões
diplomáticas estrangeiras.928



regras que atingem o complemento do verbo do elemento material,
relacionando-se a uma categoria de bens, desde que utilizados em
finalidades específicas. Estas são conhecidas como isenções
objetivas. Por exemplo, a isenção relativa a medicamentos
destinados ao tratamento de aidéticos e instrumental científico

927

O artigo 119 do Regulamento Aduaneiro dispensa essa comprovação para as importações
realizadas por Estados, Distrito Federal e Municípios, porém, nestas hipóteses, não há isenção, mas
imunidade tributária.
928
Lei no 8.032, de 1990, artigo 2o, I, “c”, e Lei no 8.402, de 1992, artigo 1o, IV.
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destinado à pesquisa da síndrome da deficiência imunológica
adquirida.929


regras que se referem simultaneamente ao sujeito passivo e ao bem
importado, isenções denominada mistas. Por exemplo, isenção
sobre objetos de arte recebidos, em doação, por museus.930

Se as mercadorias objeto dessas isenções forem transferidas a terceiro
sem autorização da Secretaria da Receita Federal, estão sujeitas à pena de
perdimento931 e à multa de cinqüenta por cento do seu valor aduaneiro.932 No caso de
desvio de finalidade, a multa é de cem por cento do valor aduaneiro.933

6.1.7. Pagamento
O artigo 27 do Decreto-lei nº 37, de 1966, delega ao Poder Executivo
a atribuição de definir, mediante regulamento (Decreto), a forma e o momento em
que deve ser efetuado o pagamento do imposto sobre a importação. O artigo 107 do

929

Lei no 8.032, de 1990, artigo 2o, II, “l”.
Lei no 8.961, de 1994, artigo 1o.
931
Conforme Decreto-lei no 37, de 1966, artigo 105, e Decreto-lei no 1.455, de 1976, artigo 23, §1o,
com a redação dada pela Lei no 10.637, de 2002, artigo 59.
932
A multa é de cinqüenta por cento no caso de transferência, a terceiro, a qualquer título, de bens
importados com isenção do imposto, sem prévia autorização da autoridade aduaneira (Decreto-lei no
37, de 1966, artigo 106, II, “a”, e RA, artigo 702, III, III, “a”).
933
A multa é de cem por cento nas seguintes hipóteses(Decreto-lei nº 37, de 1966, artigo 106, e RA,
artigo 702, I);
 não-emprego dos bens de qualquer natureza nos fins ou atividades para que foram
importados com isenção ou redução do imposto;
 desvio, por qualquer forma, de bens importados com isenção ou redução do imposto;
 uso de falsidade nas provas exigidas para obtenção dos benefícios e incentivos previstos no
RA;
 não-apresentação de mercadoria submetida ao regime de entreposto aduaneiro.
930
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Regulamento Aduaneiro determina, como regra geral, que o imposto deve ser
recolhido na data do registro da declaração de importação.
O procedimento geralmente adotado é o seguinte: o sujeito passivo ou
seu representante legal deve acessar o Siscomex e preencher a declaração de
importação. Com base nas informações prestadas, o sistema calcula os tributos
devidos. O pagamento se dá de modo automático, no próprio sistema, mediante
imediato débito em conta corrente. Somente depois de preenchida a declaração e
efetuado o pagamento é que o sistema permite o registro da declaração de
importação.934
Portanto, apesar de serem efetuados na mesma oportunidade, o
pagamento antecede ao registro da declaração de importação declaração e,
conseqüentemente, antecede à ocorrência do fato jurídico tributário.
Ademais, se o sujeito passivo tentar registrar declaração de
importação, mas não tiver dinheiro disponível em conta bancária para o imediato
pagamento ou o banco não estiver credenciado junto ao Siscomex, ele não vai
conseguir concluir o registro.
O sistema jurídico brasileiro não veda que a exigência do pagamento
relativo ao tributo anteceda o momento em que se considera ocorrido o fato jurídico
tributário, no entanto, a legislação aplicável é a vigente no momento de ocorrência do
fato jurídico tributário previsto na hipótese da norma geral de incidência tributária.
934

“Desde 2 de março de 1998, o pagamento de tributos federais incidentes na importação, no ato de
registro da respectiva Declaração de Importação, é efetuado exclusivamente por débito automático, na
conta-corrente bancária indicada pelo declarante, por meio do Documento de Arrecadação de Receitas
Federais (Darf) eletrônico, no Siscomex. Desde janeiro de 2003, os créditos tributários exigidos até o
desembaraço aduaneiro também são pagos por débito automático em conta.” (SECRETARIA DA
RECEITA FEDERAL. Apostila do Curso de Formação de Auditor Fiscal da Receita Federal, Área
Tributária e Aduaneira, Tributos sobre o Comércio Exterior e Legislação Aduaneira Básica
(TCE/LAB). Brasília, DF: ESAF, 2006. p. 31)
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Na maioria dos casos, não ocorrem mudanças na legislação aplicável,
pois o lapso temporal entre o pagamento e o registro normalmente é muito curto,
poucos minutos. Contudo, se houver alguma alteração com reflexos no elemento
quantitativo da norma, o contribuinte terá direito à restituição ou há de recolher
diferença de imposto, sem quaisquer penalidades.
Além disso, se, seja qual for o motivo, o fato jurídico tributário não se
concretizar, o recolhimento feito pelo sujeito passivo configura-se pagamento
indevido, o qual deve ser restituído nos termos dos artigos 165 a 169 do Código
Tributário Nacional.
Se houver lançamento de ofício do imposto após o registro da
declaração de importação, o pagamento deve ser efetuado por meio de Darfformulário.935 Este procedimento deve ser adotado, sem multa de ofício, nos casos de
crédito decorrente de denúncia espontânea936 ou de importações efetuadas sem
registro no Siscomex.

935

Há lançamento de ofício do imposto e de multas, por exemplo, no pagamento a menor em razão de
valoração aduaneira incorreta apurada em procedimento de revisão aduaneira.
936
Entre o registro da declaração de importação e o despacho aduaneiro, a denúncia não é considerada
espontânea (conforme Decreto-lei no 37, de 1966, artigo 102, §1o, com a redação dada pelo Decretolei no 2.472, de 1988, artigo 1o).
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CAPÍTULO VII

TRIBUTOS INTERNOS QUE INCIDEM SOBRE
O COMÉRCIO EXTERIOR DE BENS

Há uma série de tributos que normalmente oneram as operações
internas (produção, circulação, venda, faturamento), mas suas regras determinam a
incidência também sobre a importação. Cumpre enfatizar que, em decorrência da
regra do tratamento nacional, analisada no subitem 5.1.3, esses tributos não podem
gravar mais o bem importado do que o nacional.
Em verdade, quando incidem sobre a importação, esses impostos e
contribuições levam o mesmo nome dos tributos internos, mas, conforme
verificaremos nos subitens seguintes, têm norma de incidência própria. Desse modo,
configuram espécies tributárias diversas de seus correspondentes internos, que se
aproximam do imposto sobre a importação.
Com o uso da estrutura lógica da norma tributária constante do
Capítulo IV deste trabalho, baseada na regra-matriz de incidência tributária elaborada
pelo Professor Paulo de Barros Carvalho, são examinados, nos aspectos que
concernem à operação de importação, os seguintes tributos:
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imposto sobre operações com produtos industrializados (IPI);



imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e
sobre prestação de serviços de transporte interestadual e
intermunicipal e de comunicação (ICMS);



contribuição para os programas de integração social e de formação
do patrimônio do servidor público e a contribuição para o
financiamento da seguridade social (Contribuição para o
PIS/Pasep e Cofins); e



contribuição de intervenção no domínio econômico

incidente

sobre a importação e a comercialização de petróleo e seus
derivados, e álcool etílico (CIDE-Combustíveis).

7.1. Imposto sobre operações com produtos industrializados incidente sobre a
operação de importação (IPI/Importação)
A Carta Magna, no seu artigo 153, IV, atribui à União a competência
legislativa para criar e disciplinar o IPI. Do mesmo modo que em relação ao imposto
sobre a importação, o parágrafo primeiro do artigo mencionado autoriza o Poder
Executivo, nos limites de lei, a estabelecer as alíquotas do IPI/importação.937

937

“Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
I – importação de produtos estrangeiros;
[...]
§ 1º - É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar
as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos I, II, IV e V.”
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O artigo 150, III, “b” e “c”, e §1º, da CF938 dispensa o legislador, ao
tratar do IPI,939 de observar o limite da anterioridade geral, mas o sujeita ao limite da
anterioridade nonagesinal, inclusive no caso de incidência do IPI/importação.940
O Código Tributário Nacional, na sua função de lei complementar,
disciplina o IPI nos artigos 46 a 51. A regra de estrutura que especificamente autoriza
a instituição do IPI/importação é veiculada pelo artigo 46, I, do CTN.941
Cabe anotar que o IPI está sujeito a regras da essencialidade e da nãocumulatividade veiculadas pelo artigo 153, §3º, I e II,942 da Constituição e pelos
artigos 48 e 49943 do Código Tributário Nacional.

938

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
[...]
III - cobrar tributos:
[...]
b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou;
c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou
aumentou, observado o disposto na alínea b; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de
19.12.2003)
[...]
§ 1º A vedação do inciso III, b, não se aplica aos tributos previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, IV e V; e
154, II; e a vedação do inciso III, c, não se aplica aos tributos previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, III e
V; e 154, II, nem à fixação da base de cálculo dos impostos previstos nos arts. 155, III, e 156, I.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)”
939
Conforme consignado no item 1.5, a expressão legislador é utilizada para denotar aquele que tem
competência para produzir regras gerais e abstratas, incluindo, portanto, nos casos autorizados pela
Constituição, o Poder Executivo.
940
“Este imposto serve como um dos instrumentos do Poder Executivo para promover a proteção à
indústria nacional, à saúde pública, ao consumidor brasileiro e para equilibrar o balanço de
pagamentos. Em face do forte caráter extrafiscal, o constituinte não subordinou o imposto sobre a
importação ao princípio constitucional da anterioridade – podendo ser exigido o imposto no mesmo
exercício financeiro no qual tenha sido instituído ou aumentado – e nem de forma absoluta ao
princípio da legalidade – pois foi atribuída ao Poder Executivo a faculdade de alterar, por meio de ato
normativo infralegal, as alíquotas, desde que respeitados os limites estabelecidos em lei.” (MEIRA,
Liziane Angelotti. Regimes Aduaneiros Especiais, 2002, p. 111-112)
941
“Art. 46. O imposto, de competência da União, sobre produtos industrializados tem como fato
gerador:
I - o seu desembaraço aduaneiro, quando de procedência estrangeira;”
942
“§ 3º - O imposto previsto no inciso IV:
I - será seletivo, em função da essencialidade do produto;
II - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante
cobrado nas anteriores;”
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Cumpre ter presente que o princípio da não-cumulatividade não se
aplica ao IPI/importação somente porque se trata da primeira operação com o bem
industrializado em território brasileiro. Nas operações subsequentes, se o importador
for contribuinte do IPI interno, poderá usar o crédito do valor pago na importação.
Por outro lado, se o importador não for contribuinte do IPI interno,
deve pagá-lo na importação, sendo alcançada com isso isonomia no ônus tributário
entre o bem industrializado importado e o produzido no Brasil. Ressalte-se que,
mesmo sem direito a crédito, neste caso não haverá cumulatividade, pois o imposto
incidirá uma única vez, na importação, e seu ônus, da mesma forma que ocorre com
o IPI interno, repercutirá sobre o consumidor, denominado “contribuinte de fato”.
Desse modo, não perfilhamos o entendimento jurisprudencial que
afasta a incidência do IPI na importação por pessoa física com o argumento de que
esta não é contribuinte do IPI interno e que, consequentemente, não será possível
aplicar o princípio da não cumulatividade, com o uso do respectivo crédito.944

943

“Art. 48. O imposto é seletivo em função da essencialidade dos produtos.
Art. 49. O imposto é não-cumulativo, dispondo a lei de forma que o montante devido resulte da
diferença a maior, em determinado período, entre o imposto referente aos produtos saídos do
estabelecimento e o pago relativamente aos produtos nele entrados.
Parágrafo único. O saldo verificado, em determinado período, em favor do contribuinte transfere-se
para o período ou períodos seguintes.”
944
“4. No que se refere especificamente ao IPI, da mesma forma o Pretório Excelso também já se
pronunciou a respeito: 'Veículo importado por pessoa física que não é comerciante nem
empresário, destinado ao uso próprio: não-incidência do IPI: aplicabilidade do princípio da nãocumulatividade: CF, art. 153, § 3º, II. Precedentes do STF relativamente ao ICMS, anteriormente à
EC 33/2001: RE 203.075/DF, Min. Maurício Corrêa, Plenário, 'DJ' de 29.10.1999; RE
191.346/RS, Min. Carlos Velloso, 2ª Turma, 'DJ'; de 20.11.1998; RE 298.630/SP, Min. Moreira
Alves, 1ª Turma, 'DJ'; de 09.11.2001' (AgReg no RE nº 255682/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Carlos
Velloso, DJ de 10/02/2006).
[...]
6.
Recurso
provido
para
afastar
a
exigência
do
IPI.”
(REsp 937.629/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
18.09.2007, DJ 04.10.2007 p. 203).
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Não concordamos porque a estrutura de incidência do IPI/importação
é diferente do IPI interno, porque o contribuinte é indicado em lei, com respaldo
constitucional,945 e principalmente porque a cobrança do IPI/importação traduz-se
em igual carga tributária sobre o bem industrializado, seja importado ou produzido
aqui. Nenhum país do mundo pode ter como política tributária incentivar o consumo
de bens estrangeiros, ainda que importados pelo próprio consumidor, mediante carga
tributária menor, com prejuízo para a indústria nacional.
Vale repisar que, com a incidência do IPI/importação alcança-se
isonomia entre o produto industrializado nacional e o estrangeiro (aplicando-se a este
a regra do tratamento nacional)946 e, assim, promove-se um aspecto da isonomia
tributária e da justiça fiscal fulcradas na Constituição Federal. 947
Ademais, se, da mesma forma que o IPI interno, na importação houve
incidência do imposto sobre o bem, com a mesma carga que grava o nacional e, da
mesma forma que a tributação interna, essa carga foi transferida ao consumidor final,
não é possível afirmar que houve cumulatividade e, logo, não foi inobservado o
princípio da não-cumulatividade. Simplesmente não há crédito porque não se dão as

945

A competência da União, constante do artigo 153, IV, é para tibutar produtos industrializados.
Logo, na importação de um produtos industrializado, logicamente, é legítima a incidência do imposto.
946
Sobre a regra do tratamento nacional, sugere-se remissão ao O subitem 5.1.3. deste estudo é
dedicado ao exame desta regra, constante do Artigo III do GATT.
947
No mesmo sentido são as conclusões de André Mendes Moreira:
“Entretanto, parece-nos que, neste caso, a interpretação do STF violou o princípio da isonomia.
Afinal, a concessão de benefícios fiscais ao fabricante estrangeiro – por meio de exoneração do ICMS
e do IPI nas importações realizadas por pessoas físicas – fere a igualdade, além de ser danosa à
indústria nacional. De fato, por que razão os empresários de outras plagas, quando na venda direta a
cidadãos brasileiros, gozam da não-incidência do ICMS e do IPI sobre seus produtos, contrariamente
ao que deve ser observado – sob pena de pesadas autuações – pelas empresas aqui estabelecidas?”. (A
Não-Cumulatividade dos Tributos, 2010, p. 187.)
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operações posteriores sujeitas à incidência do imposto, mencionadas no texto
constitucional.948
A essencialidade, por sua vez, concerne ao limite da isonomia e
capacidade contributiva, abordada no subitem 2.2.2.7.
No que concerne à exportação, a Constituição determina imunidade
para as mercadorias com tal destino, , no artigo 153, §3º, III.949
A base legal do IPI é a Lei nº 4.502, de 1964 (com as alterações
posteriores). A regulamentação encontra-se no Decreto nº 7.212, , de 15 de junho de
2010 (Regulamento do Imposto sobre Operações com Produtos Industrializados –
RIPI). Os artigos 237 a 248 do Decreto nº 6.759, de 2009 (Regulamento Aduaneiro),
consolidam e regulamentam as regras pertinentes ao IPI/importação.

7.1.1. Elemento material
O verbo constante do elemento material do IPI/importação é a
operação de importação, mas o complemento é um pouco diferente daquele do
imposto sobre a importação, pois a norma de incidência do IPI alcança somente os
bens industrializados. Vejamos.

948

o

Constituição Federal, artigo 153, § 3 , II.
“§ 3º - O imposto previsto no inciso IV:
[...]
III - não incidirá sobre produtos industrializados destinados ao exterior.”

Formatado

949
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7.1.1.1. Verbo
O artigo 2º, I, da Lei nº 4.502, de 1964,

trata do “fato gerador” do

IPI, ipsis litteris:
Art. 2º Constitui fato gerador do impôsto:
I - quanto aos produtos de procedência estrangeira o respectivo
desembaraço aduaneiro;

Da mesma forma que no imposto sobre a importação, o legislador
indicou a hipótese de incidência do IPI/importação mediante referência ao seu
elemento temporal. Essa dissonância não passou despercebida ao Professor José
Roberto Vieira:
Mas este não é o fato em razão do qual se precipita o efeito jurídico da
relação obrigacional tributária. Dele não nasce a obrigação relativa ao
IPI. Já nos é familiar o vezo do legislador em apontar como hipótese
de incidência do tributo o seu critério temporal. Em verdade, o
desembaraço aduaneiro apenas marca o instante em que se
inaugura a obrigação tributária do IPI, nunca a sua hipótese de
incidência propriamente dita.950

Assim, o centro do elemento material do IPI/importação é o verbo
“importar”.

a) Importação e intenção de introduzir para consumo

950

VIEIRA, José Roberto. A Regra-matriz de Incidência do IPI: texto e contexto, 1993, p. 98, grifo no
original.
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O bem submetido a despacho para admissão (despacho utilizado em
grande parte dos regimes aduaneiros especiais) considera-se também desembaraçado,
apesar de não estar nacionalizado nem se destinar ao consumo ou à utilização. No
entanto, a lei prevê que, nesses casos, há suspensão, entenda-se isenção do
IPI/importação submetida à condição do respectivo regime especial.951
Dessarte, a norma do IPI/importação somente incide na hipótese de
bem despachado para consumo, ainda que ocorra desembaraço no despacho para
admissão.

b) Importação presumida
Não havia previsão legal de IPI/importação no caso de bens
extraviados antes do desembaraço aduaneiro, conforme ainda estava consignado no
artigo 237, §1o, do Decreto no 4.543, de 2002 (antigo Regulamento Aduaneiro).
Contudo o artigo 80 da Lei nº 10.833, de 2003, alterou o §3 o do artigo 2o da Lei nº
4.502, de 1964, e determinou a incidência do IPI neste caso.952

951

Por exemplo, o regime de trânsito aduaneiro, previsto no artigo 73 do Decreto-lei nº 37, de 1966:
“Art.73 - O regime de trânsito é o que permite o transporte de mercadoria sob controle aduaneiro, de
um ponto a outro do território aduaneiro, com suspensão de tributos.”.
952
“Art. 2º Constitui fato gerador do impôsto:
I - quanto aos produtos de procedência estrangeira o respectivo desembaraço aduaneiro;
[...]
§ 3o Para efeito do disposto no inciso I, considerar-se-á ocorrido o respectivo desembaraço aduaneiro
da mercadoria que constar como tendo sido importada e cujo extravio ou avaria venham a ser
apurados pela autoridade fiscal, inclusive na hipótese de mercadoria sob regime suspensivo de
tributação.”
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Seguindo a linha de raciocínio desenvolvida quando tratávamos do
imposto sobre a importação,953

não pode ser presumida a operação de importação

se não houver os meios de prova pertinentes. Portanto, não há de incidir nem imposto
sobre a importação, nem IPI/importação em relação à mercadoria extraviada se não
for possível comprovar a entrada no País.
Entretanto, no caso do IPI, a competência do legislador é ainda mais
restrita, pois o artigo 46, I, do CTN determina que pode haver incidência do imposto
somente quando e se houver desembaraço.
Um conceito posto em ato normativo com hierarquia de lei
complementar não pode ser desvirtuado pelo legislador ordinário, por conseguinte, a
presunção de desembaraço de mercadoria extraviada não se coaduna com a regra de
estrutura que define a competência para instituir o IPI/importação.954
Dessarte, não pode haver incidência do IPI/importação sobre
mercadoria extraviada antes do desembaraço aduaneiro por falta de competência
tributária; a regra em pauta pode ser considerada prescritiva penal, mas, para tanto,
há de se configurar conduta ilícita (por exemplo, prestação de informações
inverídicas ao Fisco) e responsável (somente este pode responder pela exação).955

7.1.1.2. Complemento do verbo

953

Na alínea “b” do subitem 6.1.1.1.
Sobre a significação de desembaraço, sugere-se remissão ao subitem 7.1.3.
955
Para um entendimento sistemático dessa questão, recomenda-se atenção à alínea “b” do subitem
6.1.1.1.
954
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As regras de estrutura atribuem competência ao legislador federal para
estabelecer o imposto sobre a importação de “produtos industrializados”.956 Cabe
enfatizar que a Constituição não exige que o bem seja estrangeiro, ao passo que o
CTN determina tão-somente a procedência estrangeira.
Assim, a hipótese de incidência do imposto em pauta deve ser
composta, no complemento do verbo, de três subpartes: “produto”, “industrializado”
e “procedente do exterior”. Examinemos cada uma delas.

7.1.1.2.1. Produtos
Ao contrário do uso indiscriminado dos termos “mercadorias”, “bens”
e “produtos”, que ocorre nas regras de incidência do imposto sobre a importação, na
legislação do IPI, o termo utilizado, de modo absolutamente predominante, é
“produto”.

Os artigos 1o e 2o, I, da Lei nº 4.502, de 1964, tratam da hipótese de

incidência deste imposto:
Art . 1º O Impôsto de Consumo incide sôbre os produtos
industrializados compreendidos na Tabela anexa957
Art. 2º Constitui fato gerador do impôsto:
I - quanto aos produtos de procedência estrangeira o respectivo
desembaraço aduaneiro;
[...]

956
957

Artigo 153, IV, da CF e artigo 46, I, do CTN.
A referida tabela é a Tabela de Alíquotas do IPI, sobre a qual versamos no subitem 7.1.5.2.
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Conforme concluímos no subitem 6.1.1.2.1, a palavra “bens” significa
coisas, corpóreas e incorpóreas; ao passo que “produto” indica toda e qualquer coisa
ou utilidade que se extraiu de outra; há produtos naturais, agrícolas, pecuários,
minerais, fabris, industriais, intelectuais etc. Como se vê, o sentido é amplo; a
diferença, em relação à significação de bens, é que o termo “produto” é mais
abrangente, pois compreende também coisas não passíveis de apreciação econômica.
Entretanto, ainda que as regras de estrutura e as de conduta refiram-se
a produto, este há de pertencer à subclasse dos produtos com valor econômico para
que seja possível e legítima a tributação.958

a) Bens incorpóreos
As regras de estrutura que atribuíram a competência para instituir o
IPI não a limitaram aos bens corpóreos, contudo o legislador federal, no exercício de
sua competência, indicou apenas estes bens. Essa decisão foi corroborada pela
aprovação da “Tabela de Alíquotas do IPI”, que indica alíquotas apenas para bens
corpóreos.

b) Bens apreendidos ou abandonados e leiloados
Os artigos 46, III, e 47, III, do CTN disciplinam a competência para
instituir o IPI sobre os bens importados apreendidos ou abandonados e leiloados.

958

Recomenda-se verificar o subitem 6.1.1.2.1, pois trata do mesmo aspecto de discussão.
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O IPI/importação era exigido no caso de arrematação de bem
estrangeiro em leilão. No entanto, com o Decreto-lei nº 1.455, de 1976, artigos 23 a
31, a sistemática dos leilões foi alterada, de forma que os bens estrangeiros
adquiridos mediante leilão deixaram de estar sujeitos a despacho aduaneiro. Assim,
não se configurava a hipótese de incidência do imposto em pauta.
Nesse contexto, o IPI/importação deixou de ser exigido no caso de
bens importados apreendidos e leiloados959 e foi ditado o Parecer Normativo da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nº 63, de 1979,

para respaldar tal

entendimento;960 no entanto, até o advento da Lei no 12.350, de 20 de dezembro de
2010, essa interpretação não constava de disposição legal expressa.
Dessarte, a despeito das disposições do artigo 46, III, do CTN961 e da
Lei nº 4.502, de 1964,962 o § 12 do artigo 29 do Decreto-lei nº 1.455, de 1976,

959

No mesmo sentido, as ilações do Professor José Roberto Vieira: “Este imposto atingia a
arrematação de produtos em leilões (Código Tributário Nacional, art. 46, III), mas deixou de fazêlo, como se depreende da última consolidação regulamentar, que não mais mencionou esta hipótese de
incidência tributária (Regulamento do IPI, art. 29), como fora feito em todas as regulamentações
anteriores.” (A Regra-matriz de Incidência do IPI: texto e contexto, 1993, p. 100, grifos no original).
960
Colacionamos as conclusões do Parecer Normativo nº 63, de 1979:
“11. Como já vimos, sob a égide da NCLAMR, o leilão aduaneiro integrava o desembaraço, de vez
que através de sua realização, por conta e à custa da propriedade do bem, forçava-se o adimplemento
da obrigação tributária respectiva, incidindo, portanto ‘ex vi’ da Lei no. 4.502/64, o IPI não sobre a
hasta propriamente dita, mas sobre o desembaraço aduaneiro, que se completava através da efetivação
do leilão.
12. Assim, os leilões de produtos de procedência estrangeira que venham a ser efetivados com base no
Decreto-Lei no. 1.455/76 nada mais serão que uma das formas através da qual a União estará,
legalmente autorizada, alienando bens de sua propriedade, sendo, portanto, inadmissível que se
continue a considerar tais hastas públicas como uma forma de desembaraço aduaneiro.
13. Conseguintemente, face à inexistência de fato gerador, também não incide o IPI sobre a
arrematação de produtos estrangeiros abandonados ou perdidos em função do Decreto-Lei no.
1.455/76, havendo, ainda, que se entender ineficazes quaisquer dispositivos, mesmo que constantes do
regulamento daquele tributo, que possam levar à conclusão em contrário, bem como considerar como
não abrangendo produtos estrangeiros a regra inserto no inciso III, do artigo 46, do Código Tributário
Nacional.”
961
“Art. 46. O imposto, de competência da União, sobre produtos industrializados tem como fato
gerador:
[...]
III - a sua arrematação, quando apreendido ou abandonado e levado a leilão.”
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introduzido pela Lei no 12.350, de 2010, consignou literalmente a não incidência de
tributos federais, inclusive IPI/importação, sobre bens apreendidos e leiloados. 963

c) Bagagem e bens adquiridos em loja franca
Os bens incluídos no conceito de bagagem – seja caso de incidência
de imposto sobre a importação com alíquota de cinquenta por cento (regime de
tributação especial), seja caso de isenção deste imposto – são isentos do IPI.964
É vedado ao viajante trazer como bagagem bens com finalidades
comerciais ou industriaias, excetuado apenas o caso em que porte bem destinado a
pessoa jurídica estabelecida no Brasil e informe espontaneamente tal condição ao

962

“Art. 14. Salvo disposição em contrário, constitui valor tributável: (Redação dada pela Lei nº
7.798, de 1989)
I - quanto aos produtos de procedência estrangeira, para o cálculo efetuado na ocasião do despacho;
a) o preço da arrematação, no caso de produto vendido em leilão;
[...]
Art . 26. O recolhimento do impôsto far-se-á:
I - antes da saída do produto da repartição que processar o despacho - nos casos de importação e de
arrematação em leilão de produtos de procedência estrangeiro;
[...]
Art. 35. São obrigados ao pagamento do impôsto
I - como contribuinte originário:
[...]
b) o importador e o arrematante de produtos de procedência estrangeira - com relação aos produtos
tributados que importarem ou arrematarem.
[...]
Art. 51. Contribuinte do imposto é:
[...]
IV - o arrematante de produtos apreendidos ou abandonados, levados a leilão.” (grifo nosso)
963
“§ 12. Não haverá incidência de tributos federais sobre o valor da alienação, mediante licitação,
das mercadorias de que trata este artigo. (Incluído pela Lei nº 12.350, de 2010)”
964
Conforme artigo 245 do Regulamento Aduaneiro, com supedâneo na Lei no 8.032, de 1990, art. 3o,
e na Lei no 8.402, de 1992, art. 1o, inciso IV:
“Art. 245. São isentas do imposto as importações:
[...]
II - de bens a que se apliquem os regimes de tributação:
[...]
b) especial, a que se refere o art. 100.”
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fisco. Nesta situação, os bens , estão sujeitos ao regime de tributação comum, com
incidência inclusive de IPI.965
O viajante procedente do exterior, conforme verificamos na alínea “c”
do subitem 6.1.1.2.1, pode adquirir ainda bens estrangeiros ou desnacionalizados até
o valor de quinhentos dólares, respeitados os limites quantitativos, sem pagamento
do imposto sobre a importação e de tributo interno, nas lojas francas, situadas nas
zonas primárias.966

7.1.1.2.2.

Bens procedentes do exterior
O constituinte atribuiu à União competência para instituir o IPI sobre

a importação de produtos industrializados “procedentes do exterior”. Portanto, não
exigiu que sejam estrangeiros ou desnacionalizados.
Assim, a competência para instituir o IPI é, no que concerne à origem,
mais ampla do que a do imposto sobre a importação, pois não alcança tão-somente
bens estrangeiros.
No exercício da competência, o legislador decidiu não tributar, por
meio da emissão de regras isentivas, os bens de origem nacional (ou nacionalizados)
que se enquadrem nas seguintes hipóteses:967


enviados em consignação e não vendidos no prazo autorizado;

965

Sobre o assunto, sugere-se remissão à alínea “c” do subitem 6.1.1.2.1.
Conforme artigos 476 a 479 do RA, com base no artigo 15 do Decreto-lei no 1.455, de 1976.
967
De acordo com o artigo 11 do Decreto-lei nº 491, de 1969.
966
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devolvidos por motivo de defeito técnico, para reparo ou para
substituição;



devolvidos por motivo de modificações na sistemática de
importação por parte do país importador;



devolvidos por motivo de guerra ou de calamidade pública;



devolvidos por outros fatores alheios à vontade do exportador;



submetidos ao regime aduaneiro especial de exportação temporária
quando retornem ao Brasil.968

7.1.1.2.3.

Bens industrializados
O constituinte não definiu o que seriam produtos industrializados,

apenas presumiu o conceito ao usar essa expressão para atribuir competência.
O artigo 46, parágrafo único, do Código Tributário Nacional,
veiculando regra de estrutura, determina que se considere industrializado o produto
que tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a natureza ou a
finalidade ou que o aperfeiçoe para o consumo.
O artigo 3o, parágrafo único, da Lei nº 4.502, de 1964,969 repete as
disposições do CTN. O artigo 4o do Decreto nº 7.212, de 2010 (RIPI), por sua vez,
indica os critérios para reconhecer as modalidades da operação de industrialização

968

Esta hipótese está prevista no artigo 238, § 2º, II, do Regulamento Aduaneiro e não tem base legal
expressa.
969
“ Parágrafo único. Para os efeitos dêste artigo, considera-se industrialização qualquer operação de
que resulte alteração da natureza, funcionamento, utilização, acabamento ou apresentação do produto,
salvo [...]”
Liziane Angelotti Meira
Regime Jurídico dos Tributos Incidentes
Sobre o Comércio Exterior

•

427

(transformação, modificação, aperfeiçoamento, montagem, condicionamento e
reacondicionamento).970
A doutrina costuma criticar as disposições do RIPI em razão da
amplitude, que englobaria atividades de prestação de serviço, em que não haveria per
se a atividade de industrialização de um bem.971 Contudo, essa ponderação não se
aplica à operação de importação de bens industrializados, na qual, para que haja
desembaraço, necessário existir um bem importado.972

7.1.2. Elemento espacial
O artigo 46, I, do Código Tributário Nacional, na sua função de regra
de estrutura complementar, e o artigo 2º, I, da Lei nº 4.502, de 1964, regra de
conduta, determinam que o imposto em pauta deve incidir sobre bem
desembaraçado; mas somente são submetidos a desembaraço os bens introduzidos
pela zona primária.
970

“Art. 4o Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a natureza, o
funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o aperfeiçoe para
consumo, tal como (Lei nº 5.172, de 1966, art. 46, parágrafo único, e Lei nº 4.502, de 1964, art. 3º,
parágrafo único):
I - a que, exercida sobre matérias-primas ou produtos intermediários, importe na obtenção de espécie
nova (transformação);
II - a que importe em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar o funcionamento, a
utilização, o acabamento ou a aparência do produto (beneficiamento);
III - a que consista na reunião de produtos, peças ou partes e de que resulte um novo produto ou
unidade autônoma, ainda que sob a mesma classificação fiscal (montagem);
IV - a que importe em alterar a apresentação do produto, pela colocação da embalagem, ainda que em
substituição da original, salvo quando a embalagem colocada se destine apenas ao transporte da
mercadoria (acondicionamento ou reacondicionamento); ou
V - a que, exercida sobre produto usado ou parte remanescente de produto deteriorado ou inutilizado,
renove ou restaure o produto para utilização (renovação ou recondicionamento).
Parágrafo único. São irrelevantes, para caracterizar a operação como industrialização, o processo
utilizado para obtenção do produto e a localização e condições das instalações ou equipamentos
empregados. .”
971
Nesse sentido, José Roberto Vieira (A Regra-matriz de Incidência do IPI: texto e contexto, 1993, p.
94-97) e André de Souza Dantas Elali (IPI: aspectos práticos e teóricos. Curitiba: Juruá, 2006, p. 56).
972
Os impostos sobre a importação e o IPI/importação não incidem sobre bens incorpóreos, apesar de
entendermos que o legislador dispõe de competência para tanto,. Sugerimos, para contextualizar essa
discussão, remissão à alínea “a” do subitem 6.1.1.2.1.
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Assim, infere-se que, da mesma forma que o imposto sobre a
importação, o elemento espacial do IPI/importação corresponde a todas as áreas no
território aduaneiro qualificadas como zonas primárias, inclusive aquelas situadas em
áreas de livre comércio.

7.1.3. Elemento temporal
A regra de estrutura que indica ao legislador ordinário os critérios que
devem pautar o estabelecimento do elemento temporal do IPI/importação é
novamente o artigo 46, I, do Código Tributário Nacional.973
O artigo 2o, I, da Lei nº 4.502, de 1964, regra de conduta que veicula o
elemento temporal, repete o artigo mencionado do CTN. Portanto o momento em que
se considera ocorrido o fato jurídico tributário previsto na hipótese de incidência do
IPI/importação é o do ato da autoridade fiscal de desembaraço aduaneiro.
O “desembaraço aduaneiro” é entendido como o ato final, a
manifestação última da autoridade aduaneira no sentido de autorizar a entrada no
mercado nacional de bens procedentes do exterior.974 Há desembaraço aduaneiro
quando o bem é despachado para consumo, nacionalizado.975 Bem nacionalizado é
aquele liberado para circular e integrar plenamente a economia nacional.

973

“Art. 46. O imposto, de competência da União, sobre produtos industrializados tem como fato
gerador:
I - o seu desembaraço aduaneiro, quando de procedência estrangeira;”
974
“Despacho de importação não é o procedimento de fiscalização, mas sim o ato final, a
manifestação última da autoridade aduaneira no sentido de liberar, autorizar a entrada no mercado
nacional de bens procedentes do exterior. Despacho aduaneiro tem o mesmo significado da expressão
‘desembaraço da mercadoria’, utilizada com muita freqüência na legislação aduaneira.” (MEIRA,
Liziane Angelotti. Regimes Aduaneiros Especiais, 2002, p. 140)
975
Sobre o assunto, sugere-se remissão à alínea “a” do subitem 6.1.1.2.2.
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Considera-se também desembaraçado o bem submetido a despacho
para admissão. No entanto, a lei prevê que, nesses casos, há suspensão, entenda-se
isenção do IPI/importação submetida à condição do respectivo regime especial (na
maioria deles, a condição é a reexportação em prazo determinado).

a) Bens extraviados
Segundo o § 3º do artigo 2o da Lei nº 4.502, de 1964, considera-se
ocorrido o desembaraço da mercadoria que constar como importada cujo extravio
seja apurado pela autoridade aduaneira.976 No entanto, conforme concluímos na
alínea “b” do subitem 7.1.1.1, a presunção de desembaraço somente quando o
extravio for verificado pela autoridade fiscal, parece-nos se coadunar com a
competência tributária.

b) Bens introduzidos diretamente na zona secundária
Os bens introduzidos diretamente na zona secundária são considerados
em situação irregular e sujeitos à pena de perdimento, devendo ser incorporados ao
patrimônio público e submetidos a leilão. Não há, conforme concluímos na alínea
“b” do subitem 7.1.1.2.1, desembaraço aduaneiro, não se corporificando, portanto, a
hipótese de incidência do IPI/importação.

976

“§ 3o Para efeito do disposto no inciso I, considerar-se-á ocorrido o respectivo desembaraço
aduaneiro da mercadoria que constar como tendo sido importada e cujo extravio ou avaria venham a
ser apurados pela autoridade fiscal, inclusive na hipótese de mercadoria sob regime suspensivo de
tributação. (Incluído pela Lei nº 10.833, de 29 12 2003)”
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c) Bens introduzidos irregularmente na zona primária
Os bens introduzidos na zona primária mediante ocultação, sem os
documentos obrigatórios ou com documentos falsos estão sujeitos à pena de
perdimento; não incidindo, assim, o imposto em pauta.977
No caso de documentos incorretos ou registro no Siscomex com erro
ou inexatidão, o sujeito passivo deverá providenciar a correção. Contudo, se a
correção for posterior ao desembaraço, deverá ser mediante declaração retificadora,
com recolhimento da diferença tributária e multa de mora. Se o sujeito passivo não
promover as correções necessárias, a autoridade fiscal deverá lançar de ofício a
diferença de impostos e a multa de ofício. De qualquer forma, o elemento temporal
permanece inalterado: momento do desembaraço aduaneiro.

d) Bens não despachados dentro do prazo legal
Mesmo quando o procedimento relativo ao despacho para consumo é
iniciado depois do prazo legal, o elemento temporal do IPI/importação continua

977

Cf. Decreto-lei nº 37, de 1966:
“Art.105 - Aplica-se a pena de perda da mercadoria:
[...]
III - oculta, a bordo do veículo ou na zona primária, qualquer que seja o processo utilizado;
IV - existente a bordo do veículo, sem registro um manifesto, em documento de efeito equivalente ou
em outras declarações;
[...]
VI - estrangeira ou nacional, na importação ou na exportação, se qualquer documento necessário ao
seu embarque ou desembaraço tiver sido falsificado ou adulterado;
[...]
XII - estrangeira, chegada ao país com falsa declaração de conteúdo;”.
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sendo o momento do desembaraço aduaneiro, nos termos do artigo 2o, I, da Lei nº
4.502, de 1964.

7.1.4. Elemento pessoal
O consequente da norma geral e abstrata de incidência do
IPI/importação corresponde à

descrição de uma relação jurídica tributária de cunho

obrigacional, cujos elementos são pessoal – sujeito ativo e sujeito passivo – e
quantitativo.

7.1.4.1. Sujeito ativo
O sujeito ativo, ou seja, a pessoa com aptidão para integrar a relação
jurídica tributária e exigir do devedor o pagamento do IPI/importação, é a União.

7.1.4.2. Sujeito passivo
As regras que indicam o sujeito passivo da norma de incidência do
IPI/importação são semelhantes, porém mais concisas, do que aquelas que
disciplinam o imposto sobre a importação.
A regra de estrutura que trata do sujeito passivo do IPI/importação é o
artigo 51 do CTN, o qual prescreve que deve ser indicado como contribuinte o
importador ou quem a lei a ele equiparar.978

978

“Art. 51. Contribuinte do imposto é:
I - o importador ou quem a lei a ele equiparar;
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O artigo 35, I, “b”, da Lei nº 4.502, de 1964,979 indica os contribuintes
do imposto o importador. Cabe anotar que, ao contrário do IPI incidente nas
operações internas, na importação não há nenhuma distinção entre pessoas físicas ou
jurídicas, ou exigências de que estas sejam estabelecimentos industriais ou
equiparados a industriais, assim como não há diferenciação entre importadores
habituais e eventuais.980
Cumpre lembrar, no entanto, que há entendimento jurisprudencial,
com o qual não nos perfilhamos, de que não poderia ser cobrado IPI/importação se o
importador não for contribuinte do IPI interno. 981
O inciso II, “a” e “b”, do artigo 35 da Lei nº 4.502, de 1964, refere-se
à figura do “contribuinte substituto”, o qual, se não praticar qualquer ato relativo ao
procedimento de importação, deve ser entendido como responsável.982 Nessa figura
é incluído o transportador, de quem, do mesmo modo que no imposto sobre a

[...]
IV - o arrematante de produtos apreendidos ou abandonados, levados a leilão.
Parágrafo único. Para os efeitos deste imposto, considera-se contribuinte autônomo qualquer
estabelecimento de importador, industrial, comerciante ou arrematante.”
979
“Art. 35. São obrigados ao pagamento do impôsto
I - como contribuinte originário:
[...]
b) o importador e o arrematante de produtos de procedência estrangeira - com relação aos produtos
tributados que importarem ou arrematarem.”
980
Cf. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. Apostila do Curso de Formação de Auditor Fiscal
da Receita Federal, Área Tributária e Aduaneira, Tributos sobre o Comércio Exterior e Legislação
Aduaneira Básica (TCE/LAB), 2006, p. 41.
981
Nesse sentido, e.g., RE 191.346/RS; RE 298.630/SP. Sobre a questão sugere-se remisão ao item
7.1.
982
“Art. 35. São obrigados ao pagamento do impôsto
[...]
II - Como contribuinte substituto:
a) o transportador com relação aos produtos tributados que transportar desacompanhados da
documentação comprobatória de sua procedência;
b) qualquer possuidor - com relação aos produtos tributados cuja posse mantiver para fins de venda ou
industrialização, nas mesmas condições da alínea anterior.
[...]”
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importação,983 somente poderá ser exigido o IPI/importação se o bem não for objeto
de pena de perdimento.

7.1.5. Elemento quantitativo
O

elemento

quantitativo

da

norma

tributária

abstrata

do

IPI/importação, especialmente a base de cálculo, revela também grande semelhança
com o do imposto sobre a importação.

7.1.5.1. Base de cálculo
O artigo 47 do CTN984 dispõe sobre os critérios concernentes à base
de cálculo do IPI, os quais devem constar da norma de incidência. O artigo 14 da Lei
nº 4.502, de 1964, disciplina a matéria.985
Em relação à maioria dos bens, a base de cálculo é pecuniária e
corresponde à base de cálculo do imposto sobre a importação (valor aduaneiro),

983

Conforme verificamos na alínea “a” do subitem 6.1.4.2.2.
“Art. 47. A base de cálculo do imposto é:
I - no caso do inciso I do artigo anterior, o preço normal, como definido no inciso II do artigo 20,
acrescido do montante:
a) do imposto sobre a importação;
b) das taxas exigidas para entrada do produto no País;
c) dos encargos cambiais efetivamente pagos pelo importador ou dele exigíveis;
[...]
III - no caso do inciso III do artigo anterior, o preço da arrematação.”
985
“Art. 14. Salvo disposição em contrário, constitui valor tributável:
I - quanto aos produtos de procedência estrangeira, para o cálculo efetuado na ocasião do despacho;
a) o preço da arrematação, no caso de produto vendido em leilão;
b) o valor que servir de base, ou que serviria se o produto tributado fôsse para o cálculo dos tributos
aduaneiros, acrescido de valor dêste e dos ágios e sobretaxas cambiais pagos pelo importador;
[...]”
984
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acrescida do montante deste imposto e dos encargos cambiais efetivamente pagos
pelo importador ou dele exigíveis.
Alguns bens, como certos chocolates, sorvetes, bebidas e cigarros,
indicados no artigo 209 do Decreto nº 7.212, de 2010, e nas Notas Complementares
da Tabela de Alíquotas do IPI (TIPI), têm base de cálculo por unidade ou quantidade
e alíquota específica.

7.1.5.2. Alíquota
A Constituição Federal, no artigo 153, §1º, determina o mesmo
tratamento à alíquota do imposto sobre a importação e à alíquota do IPI/importação.
Esse dispositivo autoriza o Poder Executivo, nos limites de lei, a estabelecer essas
alíquotas.986
O Decreto-lei nº 1.199, de 1971, no seu artigo 4º, consigna esses
limites, nos seguintes termos:
O Poder Executivo, em relação ao Impôsto sôbre Produtos
Industrializados, quando se torne necessário atingir os objetivos da
política econômica governamental, mantida a seletividade em função
da essencialidade do produto, ou, ainda, para corrigir distorções, fica
autorizado:
I - a reduzir alíquotas até 0 (zero);
II - a majorar alíquotas, acrescentando até 30 (trinta) unidades ao
percentual de incidência fixado na lei;
[...]

986

“Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
[...]
§ 1º - É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar
as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos I, II, IV e V.”
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As alíquotas do IPI/importação são idênticas às do IPI/interno e tanto
as ad valorem quanto as específicas são encontradas na TIPI, conforme preceitua o
artigo 2o da Lei nº 4.502, de 1964.
Vale recordar que a possibilidade de o Poder Executivo alterar as
alíquotas do IPI, inclusive reduzir até zero, consta do único dispositivo constitucional
que, excepcionando o seu artigo 150, §6º, permite isenção e redução de imposto sem
fulcro em lei no sentido estrito.
Sobre a incidência e a alíquota do IPI/importação no regime de tributação
unificada (RTU), recomenda-se remissão à alínea “d” do subitem 6.1.5.1.

7.1.6. Pagamento
O artigo 26, I, da Lei nº 4.502, de 1964, prescreve que o pagamento do
IPI/importação deve ser realizado antes da saída dos bens da repartição que processar
o despacho. Com base nessas disposições, o artigo 242 do Decreto nº 6.759, de 2009
(Regulamento Aduaneiro), determina que o pagamento deve ser no registro da
declaração de importação.
Em verdade, o pagamento do IPI/importação tem de ser efetuado no
momento do registro da declaração no Siscomex, como condição para finalizar esse
registro, juntamente com o imposto sobre a importação, a contribuição para o
PIS/Pasep e a Cofins.
Tendo em vista que o desembaraço pode ocorrer logo após o registro
ou levar até mais de um mês (se houver problemas concernentes à valoração
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aduaneira, por exemplo), o pagamento antecede à declaração e, consequentemente,
antecede a ocorrência do fato jurídico tributário.
Assim, concluímos, da mesma forma que fizemos em relação ao
imposto sobre a importação, que o sistema jurídico brasileiro não veda que a
exigência do pagamento relativo ao tributo anteceda o momento em que se considera
ocorrido o fato jurídico tributário; no entanto, a legislação aplicável é a vigente no
momento de ocorrência do fato jurídico tributário previsto na hipótese da norma
geral de incidência tributária.
Portanto, se houver alguma alteração com reflexos no elemento
quantitativo da norma, o contribuinte terá direito à restituição ou há de recolher
diferença de imposto sem nenhuma penalidade.987
Além disso, se, seja qual for o motivo, o fato jurídico tributário não se
concretizar, o recolhimento feito pelo sujeito passivo configura-se pagamento
indevido, o qual deve ser restituído nos termos dos artigos 165 a 169 do Código
Tributário Nacional.

7.2.

Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre

prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de
comunicação incidente sobre a operação de importação (ICMS/importação)

987

“Uma vez que o imposto é recolhido antes da ocorrência do fato gerador (desembaraço aduaneiro),
se for constatada, antes do desembaraço, insuficiência de pagamento, a diferença deverá ser recolhida
sem penalidades.” (SRF, Apostila do Curso de Formação de Auditor Fiscal da Receita Federal, Área
Tributária e Aduaneira, Tributos sobre o Comércio Exterior e Legislação Aduaneira Básica
(TCE/LAB), 2006, p. 41)
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A competência para instituir o imposto sobre operações relativas à
circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e
intermunicipal e de comunicação (ICMS) foi atribuída, pelo artigo 155, II, da
Constituição, aos Estados e ao Distrito Federal. O artigo 1o da Lei Complementar nº
87, de 1996, dispõe no mesmo sentido.
Em relação às mercadorias destinados ao exterior, a Constituição
Federal veda a instituição do tributo, isto é, há imunidade.988
O inciso IX, alínea “a”, do artigo 155 da CF autorizava a instituição
de ICMS sobre a entrada de mercadoria importada, ainda quando se tratasse de bem
destinado ao consumo ou ao ativo fixo do estabelecimento destinatário da
mercadoria.
A Emenda Constitucional nº 33, de 11 de dezembro de 2001, alterou
o artigo 155, §2º, IX, “a”,989 e deu competência para o legislador instituir também o
ICMS sobre a importação de bens por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja
contribuinte habitual do imposto.
Essa disposição introduzida por Emenda Constitucional teve por
escopo reverter entendimento jurisprudencial, já consolidado. No entanto, com a
republicação da Súmula no 660, em 2006, com sua redação original, o STF indicou
que voltou a adotar o entendimento de que a exigência de ICMS de não contribuinte
988

Artigo 155, § 2º, X, “a”, com redação dada pela Emenda Constitucional no 42, de 2003..
“IX - incidirá também:
a) sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda
que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade, assim como sobre o
serviço prestado no exterior, cabendo o imposto ao Estado onde estiver situado o domicílio ou o
estabelecimento do destinatário da mercadoria, bem ou serviço;(Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 33, de 2001)”
989
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do imposto inerno continuaria eivada de inconstitucionalidade, mesmo após a
alteração constitucional.990
De modo diverso dos demais impostos incidentes sobre as operações
de importação e de exportação de bens, a instituição do ICMS está, de modo estrito,
sujeita aos limites constitucionais da legalidade e da anterioridade.
Além disso, o ICMS está subordinado à regra da não-cumulatividade,
nos termos do artigo 155, §2º, I, da CF e do artigo 19 da Lei Complementar nº 87, de
1996. O constituinte indica ao legislador estadual ou do Distrito Federal, nos termos
do artigo 155, §2º, III, que o ICMS pode ser seletivo,991 mas deixa a decisão ao
alvedrio do legislador estadual ou do Distrito Federal.992
Necessário alertar que, quando discorremos sobre os tributos federais,
examinamos as regras de estrutura, mas concentramo-nos nas regras de conduta, com
o intuito de conformar a norma de incidência tributária.
No entanto, em relação ao ICMS/importação, existem basicamente
dois veículos introdutores de regras de estrutura, a Constituição Federal e a Lei
990

Súmula STF no 660, publicada em 2001:
“Não incide ICMS na importação de bens por pessoa física ou jurídica que não seja contribuinte do
imposto”
Súmula STF no 660, republicada em 2004:
“Até a vigência da EC 33/01, não incide ICMS na importação de bens por pessoa física ou jurídica
que não seja contribuinte do imposto.”
Em abril de 2006 a Súmula foi republicada com a mesma redação de 2001.
991
Vale lembrar observação constante de nota ao item 7.1: não tratamos da cumulatividade no
Capítulo II porque essa regra aplica-se às operações internasSobre a não cumulatividade na
importação, sugerimos remissão ao item 7.1. . A essencialidade, por sua vez, concerne ao limite da
isonomia e capacidade contributiva, abordada no subitem 2.2.2.7.
992
O Professor Roque Antônio Carrazza entende que, apesar do termo “pode”, a regra constitucional é
imperativa e não mera faculdade: “Portanto, a nosso sentir, a seletividade, no ICMS, tanto quanto no
IPI, é obrigatória. Melhor elucidando, o ICMS deverá ser seletivo em função da essencialidade das
mercadorias e dos serviços.” (ICMS, 2005, p. 361). José Eduardo Soares de Melo, por outro lado,
defende que o legislador tem liberdade para adotar ou não a regra da seletividade, mas se o fizer, deve
respeitar os postulados constitucionais (ICMS – teoria e prática, 1996, p. 266).
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Complementar nº 87, de 1996, e diferentes regras de conduta emanadas dos
Legislativos dos vinte e seis Estados e do Distrito Federal.
Dessarte, ao discorrer sobre o ICMS/importação, não vamos, com
base nas regras de conduta, construir a norma de incidência, pretendemos apenas
analisar as regras de estrutura utilizando o arcabouço da norma-matriz de incidência.

7.2.1. Elemento material
O artigo 155, §2º, IX, “a”, da Constituição e o artigo 2o, §1o, I, da Lei
complementar nº 87, de 1996, indicam ao legislador como deve ser estabelecido o
elemento material do ICMS/importação:
Constituição Federal, artigo 155, §2º:
IX - incidirá também:
a) sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por
pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do
imposto, qualquer que seja a sua finalidade, assim como sobre o
serviço prestado no exterior, cabendo o imposto ao Estado onde
estiver situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário da
mercadoria,

bem

ou

serviço;(Redação

dada

pela

Emenda

Constitucional nº 33, de 2001)

Lei Complementar, artigo 2o:
§1º O imposto incide também:
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I – sobre a entrada de mercadoria ou bem importados do exterior, por
pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do
imposto, qualquer que seja a sua finalidade;

7.2.1.1. Verbo
De modo semelhante ao imposto sobre a importação e ao
IPI/importação, o verbo indicado na norma de incidência do ICMS/importação é
importar, significando introduzir ou promover a introdução no Brasil.993
A impropriedade de indicar o elemento material como hipótese de
incidência foi repetida pelo legislador ao disciplinar o ICMS.994 Nesse sentido, as
ponderações de Marcelo Salomão:
O verbo “entrar”, insinuado pelo constituinte como definidor do
critério material do tributo, é, na verdade, o que define seu critério
temporal. Assim, como o verbo “sair”, ele representa o momento em
que o verbo central é tido como praticado. Nesse caso, ele indica o
momento em que se considera realizada a importação.995

Em face das disposições constitucionais, alteradas pela Emenda
Constitucional nº 33, de 2001, e da Lei Complementar nº 87, de 1996, concluímos
que o ICMS se identifica de tal modo com o imposto sobre a importação e com
IPI/importação, que se caracteriza na importação o fenômeno da bitributação.996

993

“[...] o verbo central é importar. Para se chegar a esta conclusão, basta saber o que é o critério
material de um tributo, o que é seu critério material, bem como saber que a linguagem do legislador é
freqüentemente imprecisa.” (SALOMÃO, Marcelo Viana, ICMS na Importação, 2001, p. 57)
994
Art. 155, § 2º, XI, “a”.
995
SALOMÃO, Marcelo Viana. op. cit., p. 57.
996
O Professor Roque Antônio Carrazza entende que a Emenda Constitucional nº 33, de 2001, está
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a) Importação e intenção de introduzir para consumo
O ICMS/importação deve ter como elemento temporal o desembaraço
aduaneiro ou a arrematação em leilão.997 Assim, se não houver regra isentiva, o
ICMS/importação pode incidir sobre bens submetidos a despacho para admissão.

7.2.1.2. Complemento do verbo
As regras de estrutura atribuem competência ao legislador estadual
para estabelecer o ICMS sobre a importação de “bem ou mercadoria importados do
exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do
imposto, qualquer que seja a sua finalidade”. Portanto, o complemento do elemento
material, tendo em conta as modificações introduzidas pela Emenda Constitucional
nº 33, de 2001, deve ser “bem”, no sentido utilizado no subitem 6.1.1.2.1.998

b) Bens apreendidos ou abandonados e leiloados

eivada de inconstitucionalidade porque o ICMS/importação é diferente do imposto sobre a importação
e, para que haja incidência daquele, é requisito uma operação mercantil: “Na realidade, o que estamos
querendo deixar patenteado é que o fato importação não despe o ICMS ora em estudo de seu caráter
mercantil. A importação, para fins de incidência de ICMS, há de ser relacionada à circulação de
mercadorias. O fundamental é que o bem, por força de uma operação mercantil, ingresse no País para
ser introduzido no ciclo comercial.” (ICMS, 10. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 58-59).
997
Conforme artigo 12, IX e XI, da Lei Complementar nº 87, de 1996.
998
“Ao incluir as expressões ‘bem’ e ‘ainda que não seja contribuinte habitual do imposto’, a Emenda
trouxe significantes textuais aptos a possibilitar uma mudança na construção da hipótese de incidência
do ICMS, que, no complemento do verbo, constante de seu critério material, resta ampliada de
‘mercadoria’ (espécie) para ‘bem’ (gênero) [...]” (FOLLONI, André Parmo. Tributação sobre o
Comércio Exterior, 2005, p. 133)
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O constituinte atribuiu aos Estados e ao Distrito Federal a
competência para instituir o ICMS sobre a importação de bens do exterior, e a Lei
Complementar nº 87, de 1996, no seu artigo 4o, inciso III, prevê a possibilidade de
incidência do imposto na hipótese de aquisição em licitação de bens apreendidos ou
abandonados.

7.2.1.2.2. Bens importados do exterior
A Constituição outorgou aos Estados e ao Distrito Federal a
competência para instituir o ICMS sobre a importação de bens provenientes do
exterior. Portanto, não exigiu que sejam bens estrangeiros ou desnacionalizados.

7.2.2. Elemento espacial
O artigo 11, I, “d”, “e” e “f”,999 da Lei Complementar nº 87, de 1996,
determina que o local onde se

considera ocorrida a hipótese de incidência do

ICMS/importação é o estabelecimento ou o domicílio do importador ou a repartição
onde se der a arrematação de bem importado apreendido ou abandonado e leiloado.

999

“Art. 11. O local da operação ou da prestação, para os efeitos da cobrança do imposto e definição
do estabelecimento responsável, é:
I - tratando-se de mercadoria ou bem:
[...]
d) importado do exterior, o do estabelecimento onde ocorrer a entrada física;
e) importado do exterior, o do domicílio do adquirente, quando não estabelecido;
f) aquele onde seja realizada a licitação, no caso de arrematação de mercadoria ou bem importados do
exterior e apreendidos ou abandonados; (Redação dada pela Lcp 114, de 16.12.2002)”
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Sobre a questão da definição do sujeito passivo em decorrência da
ausência de circulação física do bem no estabelecimento daquele que promoveu a
importação, sugere-se remissão ao item 7.2.4.1.
Assim, o elemento espacial deve ser definido como as áreas dos locais
mencionados e não se identifica, portanto, com o território dos Estados ou do Distrito
Federal onde se situam essas áreas.1000
Forçoso concluir, desse modo, que há um descompasso entre o
elemento espacial e o elemento temporal o qual será examinado no subitem seguinte.

7.2.3. Elemento temporal
As regras de estrutura que indicam ao legislador ordinário os critérios
que devem pautar o estabelecimento do elemento temporal do ICMS/importação são
o artigo 155, §2º, IX, “a”,da CF e o artigo 12, IX e XI, da Lei Complementar nº 87,
de 1996.
O elemento temporal deve ser a entrada dos bens estrangeiros no
território do Estado ou do Distrito Federal do importador, mas deve ser presumida
essa entrada no momento do desembaraço aduaneiro das mercadorias importadas ou

1000

“Ao prevalecer a tese de que o ICMS é devido ao Estado onde se deu o desembaraço aduaneiro,
alguns Estados da Federação Brasileira nunca ficariam com o tributo. Por quê? Simplesmente porque
em seus territórios não há condições jurídicas para que este desembaraço ocorra. [...] Logo, o
entendimento de que o ICMS é devido ao Estado onde se dá o desembaraço não é o melhor justamente
porque pode levar a conclusões insubsistentes. É o caso de lembrarmos que o bom senso não é
incompatível com o Direito. Pelo contrário, é um valor que deve ser considerado na solução de
impasses, antinomias e litígios. Assim, pensamos que, no caso, o ICMS é devido ao Estado-membro
onde está situado o estabelecimento importador do bem, ainda que o desembaraço aduaneiro se dê em
outro Estado-membro.” (CARRAZZA, Roque Antônio. ICMS, 2005, p. 62)
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no momento da arrematação em leilão de bens estrangeiros apreendidos ou
abandonados.1001
Por um lado, o desembaraço deve ocorrer na zona primária e a
arrematação, no local do leilão, normalmente recintos públicos.

Por outro, o

elemento espacial do imposto em pauta é o domicílio ou o estabelecimento do
importador, o qual pode se situar inclusive em outro Estado. Configura-se, assim, o
descompasso, mencionado no subitem anterior, entre os dois elementos. Ademais, o
contribuinte é obrigado, como condição para entrega da mercadoria, a pagar o
imposto sem que tenha se configurado seu elemento espacial, ou seja, a chegada no
estabelecimento.
Nesse contexto, entendemos que as regras de estrutura não ferem o
sistema jurídico brasileiro ao estabelecerem elementos da norma aparentemente
destoantes, desde que sejam compatíveis. Desse modo, não cremos que seja
inconstitucional exigir o pagamento do tributo no desembaraço aduaneiro, como
condição para entrega do bem.1002 No entanto, caso não se configure um dos
elementos da norma de incidência, especialmente o espacial (entrada do bem no
domicílio ou no estabelecimento do importador), o tributo não é devido e o
pagamento deve ser restituído.1003

1001

Cf. artigo 12, IX e XI, da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996.
Conforme exige o § 2º do artigo 12 da Lei Complementar nº 87, de 1996.
1003
Comunga da nossa posição Hamilton Dias de Souza. José Eduardo Soares de Mello e Marcelo
Viana Salomão, por outro lado, seguem na trilha do Professor Roque Antônio Carrazza e defendem
que o elemento temporal do ICMS é a entrada no estabelecimento do importador (Cf. SALOMÃO,
Marcelo Viana. ICMS na Importação, 2001, p.79). “Somos tão incisivos porque só com a efetiva
entrada, no estabelecimento destinatário, das mercadorias ou bens importados é que eles terão
ingressado no mercado brasileiro, respectivamente, para fins de revenda e para consumo ou ativo fixo.
Tudo isso nos leva a concluir – ao contrário do que sustentamos em edições anteriores – que o ICMS
em pauta só pode nascer com a entrada das mercadorias ou bens no estabelecimento do destinatário.
1002
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Por exemplo, se a mercadoria chegar do exterior, for desembaraçada,
adentrar o Estado de destino e, em razão de um acidente com perda total, não chegar
ao estabelecimento do importador, não incidirá a norma do ICMS/importação por
não se concretizar o elemento espacial. Nessa hipótese, o contribuinte teria direito à
restituição do pagamento antecipado.
Importante enfatizar que o elemento temporal indica o momento em
que se considera ocorrida a hipótese de incidência, inclusive para determinação da
legislação aplicável.

a) Bens não despachados dentro do prazo legal
Mesmo quando o procedimento de despacho para consumo é iniciado
depois do prazo legal, o elemento temporal do ICMS/importação, assim como o do
IPI/importação, continua sendo o momento do desembaraço aduaneiro.

7.2.4. Elemento pessoal
7.2.4.1. Sujeito ativo
O sujeito ativo, ou seja, a pessoa com aptidão para integrar a relação
jurídica tributária e exigir do devedor o pagamento do ICMS/importação, é o Estado
ou o Distrito Federal onde estiver situado o estabelecimento ou o domicílio do
importador.

Nunca com o mero desembaraço aduaneiro. São, pois, inconstitucionais quaisquer leis, inclusive
complementares, que estabeleçam que o fato imponível do tributo ocorre no ‘desembaraço’ aduaneiro
das mercadorias importadas para o exterior.” (CARRAZZA, Roque Antônio. ICMS, 2005, p. 64)
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Contudo, a determinação do sujeito passeivo e, consequentemente, do
sujeito ativo do ICMS/importação não deixa de ter aspectos controversos. O debate
ocorre nas importações realizadas por sociedade importadora que, sem que os bens
importados circulem fisicamente por seus estabelecimento, revende-os e os remete,
diretamente da zona primária, para os novos adquirentes, muitas vezes situados em
outro Estado.
Nessas circunstâncias, há dissentimento na definição do sujeito ativo:
ou seria o Estado da sociedade importadora ou seria o Estado do segundo
adquirente.1004
Valéria Zotelli defende que deve ser “considerado importador e,
portanto, sujeito passivo da obrigação tributária do ICMS-importação, a pessoa
jurídica que adquire mercadoria no exterior para revenda a encomendante prédeterminado ou a terceiro ainda desconhecido, cabendo o imposto ao Estado no qual
o sujeito passivo esteja devidamente estabelecido, independentemente de a
mercadoria circular fisicamente por seu estabelecimento antes de ser remetida ao
novo adquirente.”1005
Porém esse entendimento não é pacífico na jurisprudência, e o STF
tem reconhecido como sujeito passivo do ICMS/importação o destinatário jurídico
do bem. Seria necessário, segundo o STF, verificar se a pessoa que realiza
formalmente a importação é realmente a importadora ou se seria mera intermediária
de terceiro. Neste caso, a mencionada pessoa seria prestadora de serviço e o
1004

Em face da legislação atual, parece-nos superada a possibilidade de considerar sujeito ativo o
Estado de desembaraço do bem.
1005
ICMS nas Importações: local de recolhimento. In: CARRAZZA, Elizabeth Nazar (Coord.). ICMS:
questões atuais. São Paulo: Quartier Latin, 2007. p. 96.
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destinatário jurídico da importação seria aquele que recebeu fisicamente o bem.1006
Nos parece lúcida e correta essa linha de pensamento.

7.2.4.2. Sujeito passivo
A Emenda Constitucional nº 33, de 2001, alterou o artigo 155, §2º, IX,
“a”1007 e deu competência para o legislador instituir também imposto sobre a
importação de bens por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte
habitual do ICMS.1008
O artigo 4o, parágrafo único, da Lei Complementar nº 87, de 1996,
determina que pode ser contribuinte do ICMS/importação qualquer pessoa física ou
jurídica que promova a importação de bens do exterior ou que adquira em licitação
bens apreendidos ou abandonados. No entanto, tendo em vista que este artigo foi
aprovado antes da vigência da Emenda Constitucional nº 33, de 2001, é de se inferir
que carecia de supedâneo constitucional.1009

1006

Nesse sentido o RE 299.079-5/RJ e RE 268.586.-1/SP.
Contudo há decisões do STJ que consideram sujeito passivo do ICMS/importação aquele que
promoveu a importação, sendo que a circulação física não teria o condão de alterar essa regra. (Resp
796.-7/RJ e Resp 256.814-RJ).
1007
“IX - incidirá também:
a) sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda
que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade, assim como sobre o
serviço prestado no exterior, cabendo o imposto ao Estado onde estiver situado o domicílio ou o
estabelecimento do destinatário da mercadoria, bem ou serviço;(Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 33, de 2001)”
1008
“Desvirtuou-se, portanto, a natureza do tributo, que, de tributo sobre o comércio passou a ser
tributo sobre a importação, ainda que por pessoa não comerciante (não ‘contribuinte habitual’).
Aquele que não é comerciante, mas importa bens, torna-se algo como um ‘contribuinte eventual’ [...]”
(FOLLONI, André Parmo. Tributação sobre o Comércio Exterior, 2005, p. 133)
1009
Nesse sentido, nossos comentários anteriores à Emenda Constitucional: “O art. 4º, parágrafo
único, inciso I, da Lei Complementar nº 87/1996 considera também contribuinte do ICMS/importação
‘a pessoa física ou jurídica que, mesmo sem habitualidade, importe mercadorias do exterior, ainda que
se destine a consumo ou ao ativo fixo permanente do estabelecimento.’ A jurisprudência tem sido,
inclusive antes da vigência da Lei Complementar, no sentido de se admitir a cobrança de ICMS
mesmo nos casos de importação de bens de consumo efetuada por simples pessoa particular. Ao nosso
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Sobre a questão da definição do sujeito passivo em decorrência da
ausência de circulação física do bem no estabelecimento daquele que promoveu a
importação, sugere-se remissão ao item 7.2.4.1.
O artigo 5o da Lei Complementar autoriza o legislador estadual ou do
Distrito Federal a indicar terceiros como responsáveis pelo imposto, desde que
tenham realizado atos ou omissões que concorram para o não-pagamento de tributo
devido.

7.2.5. Elemento quantitativo
Cumpre lembrar que o legislador dos Estados e do Distrito Federal, ao
estabelecer a base de cálculo do ICMS/importação, deve observar a regra do
tratamento nacional, ou seja, onerar os bens importados, no máximo, com a mesma
carga dos bens internos.1010

7.2.5.1. Base de cálculo

ver, este entendimento, ainda que perfilhado pelos julgadores e agora albergado na Lei Complementar
n.º 87/1996, não se coaduna com os preceitos constitucionais, pois foram ultrapassados – ao se
permitir a tributação de produtos importados por pessoa física que não se enquadram no conceito de
mercadoria – os limites da competência tributária estabelecida de forma rígida pela Lei Magna.”
(MEIRA, Liziane Angelotti. Regimes Aduaneiros Especiais, 2002, p. 133).
1010
Nesse sentido o RE 229.096-RS, que determina a aplicação da isenção de ICMS (prevista para
mercadoria nacional) também para bem importado de país membro da Organização Mundial do
Comércio (em razão da regra do tratamento nacional constante do acordo GATT-1994). Sobre a regra
do tratamento nacional, sugere-se remissão ao item 5.1.3
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O artigo 155, XII, “i”, da Carta Magna1011 determina que a base de
cálculo do ICMS/importação deve ter seus lindes estabelecidos por lei
complementar. Na execução desse mister foram veiculadas as disposições do artigo
13, V e VII, e §1o, da Lei Complementar nº 87, de 1996.1012
No caso de bens estrangeiros submetidos a despacho para consumo, a base
de cálculo do ICMS/importação deve ser composta da soma dos seguintes fatores:


o valor da mercadoria ou bem constante dos documentos de
importação;



a importância correspondente ao imposto sobre a importação;



o valor do imposto sobre operações com produtos industrializados;



o valor do imposto sobre operações de câmbio;

1011

“XII - cabe à lei complementar:
[...]
i) fixar a base de cálculo, de modo que o montante do imposto a integre, também na importação do
exterior de bem, mercadoria ou serviço. (Incluída pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)”
1012
“Art. 13. A base de cálculo do imposto é:
[...]
V - na hipótese do inciso IX do art. 12, a soma das seguintes parcelas:
a) o valor da mercadoria ou bem constante dos documentos de importação, observado o disposto no
art. 14;
b) imposto de importação;
c) imposto sobre produtos industrializados;
d) imposto sobre operações de câmbio;
e) quaisquer outros impostos, taxas, contribuições e despesas aduaneiras; (Redação dada pela Lcp 114,
de 16.12.2002)
[...]
VII - no caso do inciso XI do art. 12, o valor da operação acrescido do valor dos impostos de
importação e sobre produtos industrializados e de todas as despesas cobradas ou debitadas ao
adquirente;
[...]
§ 1o Integra a base de cálculo do imposto, inclusive na hipótese do inciso V do caput deste artigo:
(Redação dada pela Lcp 114, de 16.12.2002)
I - o montante do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque mera indicação para fins de
controle;
II - o valor correspondente a:
a) seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem como descontos
concedidos sob condição;
b) frete, caso o transporte seja efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta e ordem e seja
cobrado em separado.”
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quaisquer outros impostos, taxas, contribuições e despesas
aduaneiras;



o próprio ICMS/importação.

Portanto, a contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins/importação
podem integrar a base de cálculo do ICMS/importação.
Relativamente aos bens estrangeiros apreendidos ou abandonados e
leiloados, a base de cálculo deverá ser o valor pago pelo adquirente mais o imposto
sobre a importação e o IPI, se incidentes, mais todas as despesas relativas à operação
pagas pelo adquirente.
Em todas as hipóteses, conforme dispõe o artigo 13, §1o, da Lei
Complementar nº 87, de 1996, o valor do ICMS/importação a pagar é incluído na sua
própria base de cálculo. A Emenda Constitucional no 33, de 2001, introduziu no
artigo 155, §2o, inciso XII, “i” a previsão similar.1013
Essa fórmula, denominada, informalmente, “cálculo por dentro”, era,
antes ainda da previsão expressa na Constituição e em lei complementar, considerada
legítima pela jurisprudência.1014 Roque Antônio Carrazza, no entanto, defende que o
legislador, mesmo com a Emenda Constitucional, carece de competência para incluir
na base de cálculo do tributo sua própria receita.1015

1013

“i) fixar a base de cálculo, de modo que o montante do imposto a integre, também na importação
do exterior de bem, mercadoria ou serviço.”
1014
Nesse sentido, RE 209.393-SP, julgado em 2000.
1015
CARRAZZA, Roque Antônio. ICMS, 2005, p. 242-260.
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7.2.5.2. Alíquota
A determinação das alíquotas do ICMS deve ser elaborada com
respeito ao princípio da legalidade, ou seja, têm de ser instituídas por meio de leis
estaduais ou distritais.

7.2.6. Pagamento
O artigo 12, §2º, da Lei Complementar nº 87, de 1996, determina que
a entrega da mercadoria importada pela autoridade fiscal está condicionada à
comprovação do pagamento do ICMS/importação, se devido.1016
Conforme anotado no subitem 7.2.3, a exigência do ICMS/importação
como condição de entrega do bem desembaraçado e antes de completada a hipótese
de incidência (entrada no estabelecimento ou no domicílio do importador) não
caracteriza inconstitucionalidade, desde que, se não se configurar a hipótese prevista
na norma, o sujeito passivo tenha direito à restituição do valor antecipadamente
pago.

7.3. Contribuição para os programas de integração social e de formação do
patrimônio do servidor público e contribuição para o financiamento da
1016

“Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:
[...]
IX – do desembaraço aduaneiro de mercadorias ou bens importados do exterior; (Redação dada pela
Lcp 114, de 16.12.2002)
[...]
§ 2º Na hipótese do inciso IX, após o desembaraço aduaneiro, a entrega, pelo depositário, de
mercadoria ou bem importados do exterior deverá ser autorizada pelo órgão responsável pelo seu
desembaraço, que somente se fará mediante a exibição do comprovante de pagamento do imposto
incidente no ato do despacho aduaneiro, salvo disposição em contrário.”
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seguridade social incidentes sobre a importação (Contribuição para o
PIS/Pasep/importação e Cofins/importação)
Inicialmente, a contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins incidiam
somente sobre operações internas. No entanto, a Emenda Constitucional nº 42, de
2003, incluiu expressamente a possibilidade da instituição dessas contribuições sobre
a importação de bens e serviços, alterando os artigos 149, §2º, II, e 195, IV, da CF:
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições
sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das
categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua
atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III,
e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º,
relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
[...]
§ 2º As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico
de que trata o caput deste artigo: (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 33, de 2001)
[...]
II - incidirão também sobre a importação de produtos estrangeiros ou
serviços; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de
19.12.2003)
[...]
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de
forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos
provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
[...]
IV - do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a
ele equiparar. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de
19.12.2003)

Liziane Angelotti Meira
Regime Jurídico dos Tributos Incidentes
Sobre o Comércio Exterior

•

453

Com base nos dispositivos constitucionais transcritos, foram
instituídas a contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins sobre a importação de bens e
serviços, por meio da Medida Provisória nº 164, de 29 de janeiro de 2004, convertida
na Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004. Os artigos 249 a 263 do Decreto nº 6.759,
de 2009 (Regulamento Aduaneiro), consolidam e regulamentam as regras pertinentes
a contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins incidentes sobre a importação de bens.
Vale lembrar que o presente estudo se limita ao exame das
contribuições incidentes sobre a importação de bens, não abrangendo, logicamente, a
tributação sobre a importação de serviços.
Tendo em vista que os critérios que constituem a norma de incidência
da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a importação de bens
são praticamente idênticos, com exceção da alíquota, essas contribuições são
analisadas conjuntamente.
Cumpre ter presente que as contribuições sociais em pauta estão
sujeitas aos limites da legalidade e da anterioridade nonagesimal, mas não ao da
anterioridade geral, nos termos do artigo 195, § 6o, da CF.

7.3.1. Elemento material
7.3.1.1. Verbo
Os artigos constitucionais anteriormente transcritos autorizam o
legislador a instituir as contribuições sobre a importação de bens estrangeiros. Os
artigos 1o e 3o, I, da Lei nº 10.865, de 2004, veiculam o verbo do elemento material
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da norma de incidência das contribuições em pauta, por meio das seguintes
disposições:
Art. 1o Ficam instituídas a Contribuição para os Programas de
Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
incidente na Importação de Produtos Estrangeiros ou Serviços PIS/PASEP-Importação e a Contribuição Social para o Financiamento
da Seguridade Social devida pelo Importador de Bens Estrangeiros
ou Serviços do Exterior - COFINS-Importação, com base nos arts.
149, § 2o, inciso II, e 195, inciso IV, da Constituição Federal,
observado o disposto no seu art. 195, § 6o.
[...]
Art. 3o O fato gerador será:
I - a entrada de bens estrangeiros no território nacional; ou
[...] (grifos nossos).

Da mesma forma que o imposto sobre a importação e o
IPI/importação, o cerne do elemento material das contribuições em apreço é o verbo
“importar”, “trazer” ou “fazer vir” do exterior.

a) Importação e intenção de introduzir para consumo
O artigo 14 da Lei nº 10.865, de 2004, dispõe que, nos casos em que
não for devido o imposto sobre a importação ou o IPI/importação em decorrência de
regime aduaneiro especial, não serão também devidas a contribuição para o
PIS/Pasep e a Cofins.1017

1017

“Art. 14. As normas relativas à suspensão do pagamento do imposto de importação ou do IPI
vinculado à importação, relativas aos regimes aduaneiros especiais, aplicam-se também às
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Portanto, em relação aos bens importados sem objetivo de consumo
ou utilização e submetidos a regime aduaneiro especial, não há incidência do imposto
sobre a importação1018 ou de IPI/importação e,1019 consequentemente, nem das
contribuições sob exame.

b) Importação presumida
O § 1o do artigo 3o da Lei nº 10.865, de 2004, determina que as
contribuições incidam sobre os bens considerados extraviados.1020 A esta regra deve
ser dado o mesmo entendimento dado à disposição semelhante acerca do imposto
sobre a importação: há legitimidade nos casos em que diante das circunstâncias e dos
documentos apresentados pelo importador, transportador ou depositário, torna-se
possível inferir que se efetivou a importação.1021
Ademais, como se trata de uma presunção, com base em indícios e
provas verificados,

1022

e não de uma ficção, o interessado sempre deverá poder

contribuições de que trata o art. 1o desta Lei.”
1018
Conforme conclusões constantes da alínea “a” do subitem 6.1.1.1.
1019
Conforme alínea “a” do subitem 7.1.1.1.
1020
“Art. 3o O fato gerador será:
[...]
§ 1o Para efeito do inciso I do caput deste artigo, consideram-se entrados no território nacional os
bens que constem como tendo sido importados e cujo extravio venha a ser apurado pela administração
aduaneira.
[...]”
1021
Dentre os documentos que indicam a entrada da mercadoria cabe mencionar o manifesto de carga,
no qual é registrada a mercadoria procedente do exterior (cf. artigo 41 do Decreto no 6.759, de 2009),
e o conhecimento de carga, que constitui prova da posse da mercadoria (cf. artigo 554 do Decreto no
6.759, de 2009).
1022
Discorrendo sobre a contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins, José Eduardo Soares de Melo
alcança as mesmas ilações:
“Considerando o princípio da tipicidade cerrada, somente se pode cogitar da existência do fato
gerador das contribuições quando tenham acontecido todos os aspectos previstos na norma de
incidência, porquanto as relações jurídicas devem pautar-se pelos critérios de segurança jurídica e
certeza, não se aceitando lançamentos tributários promovidos por singelas presunções e ficções.”
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apresentar provas de que a mercadoria não entrou no Brasil e, assim, não ser
compelido ao pagamento do tributo.1023

7.3.1.2. Complemento do verbo
O artigo 149 da Constituição atribui ao legislador competência para
tributar “produtos estrangeiros”. O artigo 195 trata de “bens procedentes do
exterior”. Devem ser adotadas, para essas expressões, as definições mencionadas nos
subitem 6.1.1.2.1.
Conforme anotamos no subitem mencionado, somente são suscetíveis
de tributação, em função da base de cálculo, os produtos passíveis de avaliação
econômica, portanto, os bens.
O artigo 195, que trata da Cofins, delega ao legislador competência
para instituir a contribuição sobre um número maior de operações, pois, além da
importação de bens estrangeiros, pode abranger a importação de quaisquer bens
nacionais, nacionalizados e desnacionalizados desde que procedentes do exterior.1024
De qualquer modo, o §2o do artigo 1o da Lei nº 10.865, de 2004,1025
parece não se coadunar com o conceito pressuposto pelo constituinte ao determinar

(PIS/PASEP e COFINS na Importação: polêmicas. In: FISCHER, Octávio Campos; Peixoto, Marcelo
(Coord.). PIS-COFINS: questões atuais e polêmicas. São Paulo: Quartier Latin, 2005. p. 141).
1023
O transportador ou o importador poderão, e.g., comprovar que a mercadoria foi esquecida no
exterior ou desembarcada por engano em outro país.
1024
Conforme definições constantes do subitem 6.1.1.2.2.
1025
“Art. 1o [...]
[...]
§ 2o Consideram-se também estrangeiros:
I - bens nacionais ou nacionalizados exportados, que retornem ao País, salvo se:
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que, para efeito de incidência das contribuições em pauta, considera-se estrangeiro
bem nacional ou nacionalizado que retorne ao Brasil.

7.3.2. Elemento espacial
O artigo 3o, I, da Lei nº 10.865, de 2004, determina que as
contribuições em exame incidam sobre a entrada dos

bens no território

aduaneiro.1026
Contudo essas contribuições não incidem sobre bens introduzidos
diretamente na zona secundária, da mesma forma que o imposto sobre a
importação,1027 porque o elemento temporal da norma de incidência não abrange
essa situação. Assim, as regras que dispõem sobre o elemento temporal reduzem, em
uma interpretação sistemática, a amplitude do elemento espacial da norma.
Destarte, de forma idêntica ao imposto sobre a importação,

o

elemento espacial da norma de incidência da contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins abrange as áreas no território aduaneiro qualificadas como zonas primárias,
inclusive aquelas situadas em áreas de livre comércio.

7.3.3. Elemento temporal
[...]
II - os equipamentos, as máquinas, os veículos, os aparelhos e os instrumentos, bem como as partes,
as peças, os acessórios e os componentes, de fabricação nacional, adquiridos no mercado interno pelas
empresas nacionais de engenharia e exportados para a execução de obras contratadas no exterior, na
hipótese de retornarem ao País.”
1026
“Art. 3o O fato gerador será:
I - a entrada de bens estrangeiros no território nacional; ou”
1027
Conforme alínea “c” do subitem 6.1.2.
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O artigo 4o , I, II, III e parágrafo único, da Lei nº 10.865, de 2004,
consigna as indicações do critério temporal das contribuições em pauta, ipsis litteris:
Art. 4o Para efeito de cálculo das contribuições, considera-se ocorrido
o fato gerador:
I - na data do registro da declaração de importação de bens submetidos
a despacho para consumo;
II - no dia do lançamento do correspondente crédito tributário, quando
se tratar de bens constantes de manifesto ou de outras declarações de
efeito equivalente, cujo extravio ou avaria for apurado pela autoridade
aduaneira;
III - na data do vencimento do prazo de permanência dos bens em
recinto alfandegado, se iniciado o respectivo despacho aduaneiro antes
de aplicada a pena de perdimento, na situação prevista pelo art. 18 da
Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999;
[...]
Parágrafo único. O disposto no inciso I do caput deste artigo aplica-se,
inclusive, no caso de despacho para consumo de bens importados sob
regime suspensivo de tributação do imposto de importação.

Com efeito, o artigo colacionado trata de três situações: bens
despachados para consumo dentro do prazo legal, bens presumidamente extraviados
e bens não despachados para consumo no prazo legal.

a) Bens despachados para consumo e bens depachados para admissão
De forma idêntica ao imposto sobre a importação, considera-se
ocorrido o fato previsto na hipótese da norma de incidência das contribuições no
momento do registro da declaração de importação no Siscomex.
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Por sua vez, no despacho para admissão, não se configura, em regra, o
elemento temporal das contribuições em pauta. A única exceção é o regime de
admissão temporária para utilização econômica, no qual a lei determina o pagamento
reduzido dos tributos sobre a importação, a despeito de não haver despacho para
consumo.1028

b) Bens estrangeiros extraviados
Conforme já mencionamos,1029 o legislador tem competência para
considerar importado bem e, portanto, determinar a incidência dos tributos sobre a
importação somente quando for possível comprovar esta operação. Neste caso, o
elemento temporal confere com o momento do lançamento de ofício do crédito
tributário.

c) Bens não despachados dentro do prazo legal
Se o sujeito passivo não tomar as providências para que o
desembaraço aduaneiro ocorra dentro do prazo legal,1030 inicia-se o procedimento
para aplicação da pena de perdimento por abandono.
Caso seja efetivamente aplicada a pena, não incidem os tributos sobre
a importação. Se, antes de aplicada a pena, o sujeito passivo tomar as medidas para
1028

Artigo 79 da Lei nº 9.430, de 1996, c/c o artigo 14 da Lei nº 10.865, de 2004.
Na alínea “b” do subitem 6.1.1.1 e na alínea “b” do subitem 7.3.1.1.
1030
O artigo 642 do Regulamento Aduaneiro, com fulcro no artigo 23 do Decreto-lei nº 1.455, de
1976, define o prazo mencionado.
1029
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que o bem seja despachado para consumo, o elemento temporal do imposto sobre a
importação não será o registro da declaração de importação, mas o vencimento do
prazo para início do processo para despacho aduaneiro.

7.3.4. Elemento pessoal
7.3.4.1. Sujeito ativo
A competência para instituir as contribuições em pauta foi concedida à
União pelo artigo 149 da Constituição Federal e exercida por meio da Lei nº 10.865,
de 2004. Uma vez que não existe lei que atribua capacidade tributária ativa à pessoa
diversa, é titular da competência o sujeito ativo apto a exigir o pagamento das
contribuições em pauta.

7.3.4.2. Sujeito passivo
Os artigos 5o e 6o da Lei nº 10.865, de 2004, indicam, como sujeito
passivo da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, o contribuinte e o responsável
solidário. A Lei não indica a figura do simples “responsável”.

7.3.4.2.1. Contribuinte
São indicados como contribuintes dos tributos em apreço o
importador, o destinatário de remessa postal internacional e o adquirente de
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mercadoria entrepostada.1031 Vale observar que são os mesmos contribuintes do
imposto sobre a importação, indicados no artigo 31 do Decreto-lei nº 37, de 1966 (os
quais foram objeto de análise no subitem 6.1.4.2.1).

7.3.4.2.2. Responsável solidário
Convém lembrar que o responsável solidário se identifica com pessoas
não originalmente indicadas como sujeito passivo, das quais, em função de seu
interesse no fato jurídico tributário, pode ser exigido tributo devido e não pago sem
benefício de ordem.
O artigo 6o da Lei nº 10.865, de 2004, indica os responsáveis
solidários pelas contribuições em pauta:


o transportador;



o depositário;



o representante de transportador estrangeiro;



o adquirente de bens estrangeiros no caso de importação realizada
por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica
importadora;



o expedidor, o operador de transporte multimodal ou qualquer
subcontratado.

1031

“Art. 5o São contribuintes:
I - o importador, assim considerada a pessoa física ou jurídica que promova a entrada de bens
estrangeiros no território nacional;
[...]
Parágrafo único. Equiparam-se ao importador o destinatário de remessa postal internacional
indicado pelo respectivo remetente e o adquirente de mercadoria entrepostada.”
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No imposto sobre a importação, o artigo 32 do Decreto-lei nº 37, de
1966, indica, como responsáveis, o transportador e o depositário, e o parágrafo único
desse artigo elenca, como responsáveis solidários pelo imposto sobre a importação, o
representante do transportador estrangeiro, o encomendante predeterminado e o
adquirente de bem sujeito à isenção condicional resolutiva.
Considerando que o imposto sobre a importação e as contribuições em
pauta têm normas de incidência quase idênticas e que o procedimento de lançamento
e exigência dos créditos é o mesmo, forçoso concluir que o legislador determinou os
sujeitos passivos das contribuições de forma incoerente e assistemática.

7.3.5. Elemento quantitativo
7.3.5.1. Base de cálculo
A Constituição Federal, no artigo 149, § 2º, III, “a”, determina que as
contribuições em pauta, quando incidirem sobre a importação e tiverem alíquota
percentual, devem ter por base de cálculo o valor aduaneiro.1032
A base de cálculo das contribuições, conforme definida no artigo 7o da
Lei nº 10.865, de 2004, deve ser composta da soma das seguintes parcelas:1033

1032

“§ 2º As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput deste
artigo: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)
[...]
III - poderão ter alíquotas: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)
a) ad valorem, tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação e, no caso de
importação, o valor aduaneiro.”
1033
“Art. 7o A base de cálculo será:
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o valor que serviu de base de cálculo do imposto sobre a
importação (valor aduaneiro);



o ICMS incidente no desembaraço;



o valor das próprias contribuições.

a) Valor aduaneiro
O conceito de valor aduaneiro está entre os não postos, mas
pressupostos pelo legislador constituinte, e corresponde àquele constante do Acordo
de Implementação do Artigo VII (Acordo de Valoração Aduaneira – AVA), o qual
foi assinado e internalizado pelo Brasil.
O valor aduaneiro, conforme verificamos no subitem 5.1.4, é a base de
cálculo do imposto sobre a importação.
O legislador ordinário não pode desvirtuar conceitos e definições
pressupostos pelo constituinte com o intuito de ampliar sua competência tributária ou
de onerar mais o sujeito passivo. Ou seja, não pode determinar que, para efeitos de
imposto sobre a renda, o que não é renda seja renda, nem que, para efeitos de
tributação da propriedade, o que não é propriedade seja propriedade, nem que, na

I - o valor aduaneiro, assim entendido, para os efeitos desta Lei, o valor que servir ou que serviria
de base para o cálculo do imposto de importação, acrescido do valor do Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias
contribuições, na hipótese do inciso I do caput do art. 3o desta Lei; ou
[...]
§ 4o O ICMS incidente comporá a base de cálculo das contribuições, mesmo que tenha seu
recolhimento diferido.
§ 5o Para efeito do disposto no § 4o deste artigo, não se inclui a parcela a que se refere a alínea e do
inciso V do art. 13 da Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996. (Incluído pela Lei nº
11.196, de 2005)”
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tributação do valor aduaneiro, o que não é valor aduaneiro deva ser considerado
valor aduaneiro.1034
Portanto, o inciso I do artigo 7o da Lei nº 10.865, de 2004, extrapola
as regras de estrutura constitucionais.1035

b) ICMS incidente no desembaraço
A regra que determina a inserção do ICMS no valor aduaneiro torna a
base de cálculo das contribuições e o próprio ICMS matematicamente indefinidos,
porque as contribuições fazem parte da base de cálculo do ICMS e o ICMS faz parte
da base de cálculo das contribuições.
Segundo o artigo 7o, inciso II, da Lei nº 10.865, de 2004, para efeitos
de incidência dessas contribuições sobre a importação, considera-se valor aduaneiro
a base de cálculo do imposto sobre a importação (conhecida, inclusive no Acordo
sobre Valoração Aduaneira, incorporado pelo Brasil, como valor aduaneiro) mais o
valor do ICMS incidente na importação mais as próprias contribuições.1036 Tal

1034

Nesse sentido, as conclusões de Eurico Marcos Diniz de Santi sobre a base de cálculo das
contribuições em pauta: “Deste modo, há de se afastar, na determinação da base de cálculo da
contribuição social em apreço, os montantes relativos à inclusão do ICMS incidente, bem como da
própria contribuição (por dentro), preservando-se o vetor da neutralidade que orienta a regra de
determinação do valor aduaneiro, nos termos do referido acordo.” (Aspectos Controvertidos do
PIS/Pasep e da Cofins na Importação. In: SANTI, Eurico Marcos Diniz de; ZILVETI, Fernando
Aurélio; MOSQUERA, Roberto Quiroga (Coord.). Tributação do Setor Comercial, São Paulo:
Quartier Latin, 2005. p. 425).
1035
Há quem argumente que o art. 149, § 2º, III, a, determina que as contribuições incidentes na
importação devem ter por base o valor aduaneiro e que a Lei no 10.865, de 2004, ao indicar que a base
de cálculo é o valor aduaneiro mais alguns itens, está tendo por base o valor aduaneiro.
1036
“Art. 7o A base de cálculo será:
I - o valor aduaneiro, assim entendido, para os efeitos desta Lei, o valor que servir ou que serviria de
base para o cálculo do imposto de importação, acrescido do valor do Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e
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disposição legal está aguardando análise, com repercussão geral, pelo STF.1037 A
questão é se ela se coaduna com o artigo 149, § 2º, II, da Constituição Federal.1038
Cumpre anotar ainda que, com o objetivo de resolver a equação
impossível, foi introduzido, pelo artigo 44 da Lei nº 11.196, de 2005, o § 5o do
artigo 7o da Lei nº 10.865, de 2004,1039 que criou um “ICMS especial”, o qual serve
tão-somente para o cálculo das contribuições em pauta. A base de cálculo desse
“ICMS especial” não inclui quaisquer outros impostos, taxas e contribuições
aduaneiras, dentre as quais a contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins. 1040

c) Valor das próprias contribuições
A inclusão do valor das contribuições na sua própria base constitui
uma medida não transparente, pois faz que a alíquota nominal (indicada na lei) seja
muito inferior à alíquota real, em prejuízo da regra constitucional da transparência e
da obrigação do poder público informar os contribuintes acerca dos ônus
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias
contribuições, na hipótese do inciso I do caput do art. 3o desta Lei; ou
[...]”
1037
Tema 1 com repercussão geral no STF, leading case: RE 559607. Disponível em: <
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/listarProcesso.asp>. Acesso em: 16 mai. 2011.
1038
“§ 2º As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput deste
artigo: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)
[...]
III - poderão ter alíquotas: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)
a) ad valorem, tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação e, no caso de
importação, o valor aduaneiro; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001).”
1039
“§ 5o Para efeito do disposto no § 4o deste artigo, não se inclui a parcela a que se refere a alínea e
do inciso V do art. 13 da Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996. (Incluído pela Lei nº
11.196, de 2005)”
1040
“Inexiste respaldo jurídico para considerar os mencionados tributos (ICMS, ISS e as próprias
contribuições), no cálculo das contribuições incidentes na importação, uma vez que o PIS/PASEP e a
Cofins só poderiam ser calculadas sobre o valor das operações relativas aos bens e serviços
importados, sendo inadmissível a agregação de valores que não se traduzem no pacto comercial.”
(MELO, José Eduardo Soares de. PIS/PASEP e COFINS na Importação: polêmicas. In: FISCHER,
Octávio Campos; PEIXOTO, Marcelo (Coord.). PIS-COFINS: questões atuais e polêmicas, 2005, p.
141)
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tributários.1041 Essa metodologia, apesar de ter previsão constitucional e em lei
complementar, expressa, no caso do ICMS,1042 não é poupada de críticas pela
doutrina.1043

7.3.5.2. Alíquota
As alíquotas das contribuições são ad valorem e estão indicadas no
artigo 8o da Lei nº 10.865, de 2004. Cabe repisar que às contribuições aplica-se o
princípio da legalidade, inclusive em relação às alíquotas.s alíquotas gerais são:


1,65% para a contribuição para o PIS/Pasep/importação;



7,6% para a Cofins/importação.

O mesmo artigo prescreve também várias alíquotas específicas para os
bens que relaciona.
Sobre a incidência e as alíquotas da contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins no regime de tributação unificada, recomenda-se remissão à alínea “d” do
subitem 6.1.5.1.

1041

Conforme determina o §5o do artigo 150 da CF:
“§ 5ºA lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que
incidam sobre mercadorias e serviços.”.
1042
Artigo 155, §2o, XII, “i”, da Constituição e artigo 13, §1o, da Lei Complementar nº 87, de 1996.
1043
Roque Carrazza afirma que a inclusão das receitas na base de cálculo do ICMS fere a
competência tributário-constitucional e constitui um “artifício” para aumentar indevidamente as
alíquotas do imposto (ICMS, 2005, p. 254).
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7.3.6. Pagamento
O artigo 13, I, da Lei nº 10.865, de 2004, determina que o pagamento
da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser, em regra, na data do registro
da declaração de importação. Em verdade, é condição para o registro, de forma que o
pagamento antecede a ocorrência do fato indicado na hipótese de incidência das
contribuições.
Da mesma forma que em relação ao imposto sobre a importação,
verificamos que essa determinação legal não infringe o sistema jurídico, desde que se
aplique a legislação vigente no momento de ocorrência do fato jurídico, e, se houver
qualquer diferença, o contribuinte terá direito à restituição ou ao recolhimento da
diferença

sem penalidades. Ademais, se não se concretizar o fato, necessário

restituição do valor antecipadamente pago.

7.3.7. Finalidade
Conforme verificamos no subitem 3.1.2.1, a finalidade é um dos
critérios que caracterizam as contribuições e que as diferençam das demais espécies
tributárias. A Lei nº 10.865, de 2004, não trata da finalidade das contribuições em
pauta, de forma que essa matéria é regida pelo texto constitucional e pelas leis que
disciplinam a destinação das contribuições internas correspondentes.1044

1044

De fato, a receita da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes na importação e a
decorrente da tributação das operações internas têm a mesma finalidade, havendo, inclusive,
compensação do valor pago na importação com aquele apurado em relação às operações internas
posteriores.
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Assim, a finalidade da contribuição para o PIS/Pasep é indicada pelo
artigo 239 da Constituição Federal e disciplinada pelos artigos 7o a 9o da Lei
Complementar nº 7, de 1970, pelos artigos 5o a 7o da Lei Complementar nº 8, de
1970, e pela Lei nº 7.859, de 1989. Esses atos normativos determinam que as
contribuições devem ser utilizadas para pagamento de abono anual de dois salários
mínimos ao trabalhador com rendimento mensal de até dois salários mínimos, para o
seguro desemprego e para programas de desenvolvimento socioeconômico do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social .
A forma de utilização dos recursos da Cofins está prevista no artigo
195 da CF e no artigo 10 da Lei Complementar nº 70, de 1991. Os recursos devem
ser destinados à seguridade social, os quais são integrados ao orçamento da
seguridade social.
Alguns autores defendem que, em razão de a lei que instituiu a
contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins na importação indicar, na exposição de
motivos, não a finalidade determinada pela Carta Magna, mas o objetivo de
equiparar o tratamento tributário dos bens nacionais e importados,1045 estaria em
desconformidade com o mandamento constitucional. 1046

1045

EM nº 00008/2004 - MF
[...]
2. As contribuições sociais ora instituídas dão tratamento isonômico entre a tributação dos bens
produzidos e serviços prestados no País, que sofrem a incidência da Contribuição para o PIS-PASEP e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), e os bens e serviços
importados de residentes ou domiciliados no exterior, que passam a ser tributados às mesmas
alíquotas dessas contribuições.
[...]
4. A proposta, portanto, conduz a um tratamento tributário isonômico entre os bens e serviços
produzidos internamente e os importados: tributação às mesmas alíquotas e possibilidade de desconto
de crédito para as empresas sujeitas à incidência não-cumulativa. As hipóteses de vedação de créditos
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Contudo, não se deve dar interpretação isolada à linguagem do
legislador, especialmente na exposição de motivos. Em verdade, nesse documento o
legislador apenas quis enfatizar a observância da regra do tratamento nacional, sobre
a qual discorremos no próximo subitem, sem se preocupar com a finalidade das
receitas, que continuam regidas pela Constituição e pelas regras que disciplinam as
contribuições de igual denominação que incidem sobre as operações internas.1047

7.3.8. Regra do tratamento nacional
Os bens importados, segundo a regra do tratamento nacional,
examinada no subitem 5.1.3, não podem ser mais onerados do que os nacionais em
relação aos tributos internos.

vigentes para o mercado interno foram estendidas para os bens e serviços importados sujeitos às
contribuições instituídas por esta Medida Provisória.
[...]
12. Por fim, justifica-se a edição de Medida Provisória diante da relevância e urgência em equalizar,
mediante tratamento isonômico, principalmente após a instituição da Contribuição para o PIS/PASEP
e da COFINS não-cumulativa e da EC nº 49, de 2003, a tributação dos bens e serviços produzidos no
País com os importados de residentes ou domiciliados no exterior, sob pena de prejudicar a produção
nacional, favorecendo as importações pela vantagem comparativa proporcionada pela não incidência
hoje existente, prejudicando o nível de emprego e a geração de renda no País.
[...]”
1046
“[...] a finalidade indicada na motivação da MP 164/04 seria própria, na verdade, de contribuição
de intervenção no domínio econômico, mencionada no § 2o, II, do artigo 149 da CF – se houvesse
efetivamente distúrbio favorecendo a importação em detrimento do produto nacional, o que não há,
como acima demonstrado – e não de contribuição destinada à seguridade social (artigo 195, IV e 239
da CF), que tem por base finalidade diversa.” (MARTINS, Ives Gandra da Silva; SOUZA, Fátima
Fernandes Rodrigues de. PIS-COFINS. In: PIS-COFINS: questões atuais e polêmicas, p. 160)
1047
No mesmo sentido, o Professor Eurico Marcos Diniz de Santi: “Não nos parece a solução mais
adequada, sob o enfoque que adotamos, a argumentação de que a figura impositiva, instituída pela Lei
no. 10.865/2004, configura-se como Cide em razão de sua motivação. Ainda que na ‘exposição de
motivos’ da medida provisória instituidora conste, como justificativa, a necessidade de se estabelecer
tratamento isonômico, equilibrando a tributação dos bens e serviços produzidos no País com os
importados residentes ou domiciliados no exterior, sob pena de prejudicar a produção nacional,
entendemos que essa pretensa repercussão econômica não pode subsistir como critério classificatório:
trata-se de efetivo extrafiscal inerente a qualquer tributo, e, no caso, apesar de desejado pelo
legislador, não é significativo para elidir o código forte destinação.” (Aspectos Controvertidos do
Pis/Pasep e da Cofins na Importação. In: SANTI, Eurico Marcos Diniz de; ZILVETI, Fernando
Aurélio; MOSQUERA, Roberto Quiroga (Coord.). Tributação do Setor Comercial, 2005, p. 436).
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A contribuição para o PIS/Pasep interna incide sobre o faturamento, a
folha de salário e as receitas e transferências correntes de capital recebidas,1048 e a
Cofins incide sobre o faturamento.1049 Portanto, nenhuma das contribuições em pauta
incide diretamente sobre operações com mercadorias ou sobre serviços.
Dessa forma, considerando a norma de incidência, as contribuições
sobre a importação incidem diretamente sobre operações com mercadorias, ao passo
que as contribuições internas incidem sobre o faturamento, as receitas e a folha de
salário podendo caracterizar-se, portanto, tratamento discriminatório dos bens
estrangeiros. Daí a preocupação, patente na exposição de motivos da Medida
Provisória nº 164, de 2004, em demonstrar que a regra do tratamento nacional foi
respeitada.
O raciocínio utilizado para essa demonstração é econômico e não
jurídico, no sentido de que a oneração do faturamento corresponde à oneração da
venda das mercadorias, o que, por si só, comprovaria o tratamento isonômico.
Essa linha de pensamento, todavia, revela-se frágil. Se fosse possível
comprovar, por meio de presunção de transferência do ônus econômico, que os

1048

Lei nº 9.715, de 1998:
“[...]
Art. 2º A Contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:
I - pelas pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do imposto
de renda, inclusive as empresas públicas e as sociedades de economia mista e suas subsidiárias, com
base no faturamento do mês;
II - .(Revogado pela Medida Provisória nº 2158-35, de 24.8.2001);
III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor mensal das receitas correntes
arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.”.
1049
Lei nº 9.718, de 1998:
“[...]
Art. 2° As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas jurídicas de direito
privado, serão calculadas com base no seu faturamento, observadas a legislação vigente e as alterações
introduzidas por esta Lei.”.
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tributos incidem sobre os bens, poderíamos ter imposto sobre a renda das empresas
na importação de bens, contribuição social sobre o lucro líquido na importação de
bens, imposto predial e territorial urbano na importação e tantos outros.
Ademais, há disparidade no tratamento tributário das empresas
optantes pelo lucro real e daquelas optantes pelo lucro presumido, pois a Lei nº
10.865, de 2004, não distingue o regime diferenciado existente entre essas empresas
e as sujeita às mesmas alíquotas, sem que as optantes pelo lucro presumido tenham o
direito de deduzir o valor pago na importação do montante a ser pago nas operações
subsequentes no mercado interno.1050 Dessarte, essa situação resulta simultaneamente
em discriminação das empresas optantes pelo lucro presumido e discriminação dos
bens importados.
No caso da importação de cigarros, em que a contribuição para o
PIS/Pasep e a Cofins internas são pagas antecipadamente, por substituição tributária,
na importação,1051 e as contribuições incidentes na importação também têm de ser
pagas na mesma ocasião, mas o contribuinte não tem sequer o direito de compensar
uma com a outra. Ou seja, o bem importado é, de modo incontestável, duplamente
onerado comparativamente ao cigarro produzido no Brasil.
Cumpre lembrar ainda que os Estados Unidos já tentaram a operação
inversa, desonerar de imposto sobre a renda o lucro sobre a exportação, sob a
1050

Cf. SANTI, Eurico Marcos Diniz de. Aspectos Controvertidos do Pis/Pasep e da Cofins na
Importação. In: SANTI, Eurico Marcos Diniz de; ZILVETI, Fernando Aurélio; MOSQUERA,
Roberto Quiroga (Coord.). Tributação do Setor Comercial, 2005, p. 444.
1051
Conforme artigo 293 do Decreto nº 6.759, de 2010:
“Art. 293. O importador de cigarros classificados no código 2402.20.00 da Nomenclatura Comum do
Mercosul sujeita-se, na condição de contribuinte, e de contribuinte substituto dos comerciantes
varejistas, ao pagamento das contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep), e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) (Lei no 9.532, de 1997, art. 53).”.
Liziane Angelotti Meira
Regime Jurídico dos Tributos Incidentes
Sobre o Comércio Exterior

•

472

alegação de que incidia indiretamente sobre os bens exportados. Essa conduta foi
considerada um subsídio ilegal pela Organização Mundial do Comércio.1052

7.4.

Contribuição de intervenção no domínio econômico incidente sobre a

importação e a comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus
derivados e álcool etílico combustível (Cide-combustíveis/importação)
A autorização constitucional para instituição da Cide-Combustíveis
foi estabelecida pelo constituinte derivado por meio da Emenda Constitucional nº 33,
de 2001, que alterou os artigos 149, §2o, II, 157 e 177, §4o, da CF.
Cumpre ter presente que o inciso II do §2o do artigo 149, na redação
determinada pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001,1053 previa a possibilidade de
instituição de contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico no caso
de importação de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool
combustível. No entanto, a Emenda Constitucional nº 42, de 2003,1054 ampliou essa
possibilidade para quaisquer produtos estrangeiros e serviços importados. Em
consequência, a redação atual deste inciso serve de fulcro de validade tanto para a
1052

Conforme decisão do Órgão de Apelação da OMC: WT/DS1080ABR.
A redação anterior era:
“Art. 149 [...]
[...]
§ 2º As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput deste artigo:
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)
[...]
II - poderão incidir sobre a importação de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e
álcool combustível; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)”.
1054
A nova redação do inciso II do §2º do artigo 149 é:
“§ 2º As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput deste
artigo: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)
[...]
II - incidirão também sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços; (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)”
1053
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Cide-combustíveis quanto para a contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins
incidentes na importação.
Nesse sentido, as observações de José Eduardo Soares de Melo:
Originalmente, o art. 149, § 2º, II (introduzido pela Emenda
Constitucional no.

33, de

19.12.2001) estabelecera que

as

contribuições sociais (genéricas), e de intervenção no domínio
econômico (Cides) “poderão incidir sobre a importação de petróleo e
seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool combustível”
O referido preceito foi alterado pela Emenda no. 42 de 19.12.2003,
passando a viger com a seguinte redação: “II – incidirão também
sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços”.
[...]
Assim, a importação de bens e serviços do exterior possibilita tanto a
instituição de contribuições genéricas e Cides, quanto a criação de
contribuições à seguridade social.1055

O

autor

questiona

inclusive

a

validade

da

Cide-

combustíveis/importação depois da instituição da contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins na importação.1056 Apesar de reconhecermos que há bis in idem (figura
constantemente presente na tributação da importação), entendemos que a instituição

1055

PIS/PASEP e COFINS na Importação: polêmicas. In: FISCHER, Octávio Campos; PEIXOTO,
Marcelo (Coord.). PIS-COFINS: questões atuais e polêmicas, 2005, p. 136.
1056
“A dificuldade no deslinde da questão pode residir na circunstância de que a vinculação da Cideimportação (Art. 177, II, CF) é distinta da destinação da Cofins e do Pis/Pasep (seguridade social).
Além disso, a Lei no. 10.865/04 sequer faz referência à Lei no. 10.336/01, o que poderia presumir a
manutenção de seus efeitos jurídicos. Parece-me que estas considerações permitiriam conduzir ao
entendimento de que, a partir da vigência da Lei no. 10.865/04, não haveria condição jurídica para
continuar prevalecendo a específica Cide-importação (combustíveis), em paralelo e duplicidade com a
nova sistemática, a despeito de não ter sido expressamente revogada, nos termos da Lei
Complementar no. 95 (art. 9o)” (Ibidem, p. 138)
Liziane Angelotti Meira
Regime Jurídico dos Tributos Incidentes
Sobre o Comércio Exterior

•

474

dupla ou plúrima de tributos, quando prevista expressamente na Constituição, é
válida e legítima.1057
O artigo 177, §4o, incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de
2001, delineia a competência da União para estabelecer a Cide-Combustíveis, nos
seguintes termos:
Art. 177. [...]
[...]
§ 4º A lei que instituir contribuição de intervenção no domínio
econômico relativa às atividades de importação ou comercialização de
petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool
combustível deverá atender aos seguintes requisitos: (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 33, de 2001)
I - a alíquota da contribuição poderá ser: (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 33, de 2001)
a) diferenciada por produto ou uso; (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 33, de 2001)
b) reduzida e restabelecida por ato do Poder Executivo, não se lhe
aplicando o disposto no art. 150, III, b; (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 33, de 2001)
II - os recursos arrecadados serão destinados: (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 33, de 2001)
a) ao pagamento de subsídios a preços ou transporte de álcool
combustível, gás natural e seus derivados e derivados de petróleo;
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)
b) ao financiamento de projetos ambientais relacionados com a
indústria do petróleo e do gás; (Incluído pela Emenda Constitucional
nº 33, de 2001)
c) ao financiamento de programas de infra-estrutura de transportes.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)

1057

Sobre a questão, sugere-se remissão ao subitem 2.2.2.3.
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Dessa forma, a Cide-combustíveis, diferentemente da contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins, foi originalmente concebida para onerar tanto a
comercialização interna quanto as importações de petróleo e seus derivados, gás
natural e seus derivados e álcool combustível.
Com base nos dispositivos constitucionais mencionados, foi instituída
a Cide-Combustíveis pela Lei nº 10.336, de 19 de dezembro de 2001.
O artigo 177, §4o, I, “b”, determina que as alíquotas da contribuição
em pauta devem ser estabelecidas em lei, mas autoriza o Poder Executivo a reduzir e
restabelecer o valor originalmente previsto em lei.

O mesmo dispositivo legal

dispensa o Executivo da observância da anterioridade geral. Cumpre anotar que parte
da doutrina defende que essas disposições, veiculadas por Emenda Constitucional,
estão maculadas de inconstitucionalidade por ferir garantias fundamentais dos
contribuintes.1058

7.4.1. Elemento material
1058

“Uma exceção a essa regra geral (limite da legalidade) é introduzida no sistema do direito
positivo, com a Emenda Constitucional no. 33/01. Por meio desse veículo, altera-se o artigo 177 da
Constituição Federal, atribuindo ao Poder Executivo a prerrogativa de alterar a alíquota de
contribuições interventivas que tenham como materialidade a comercialização de petróleo e seus
derivados: exceção à regra geral que não se estende às demais espécies de contribuições. Essa
alteração do princípio da legalidade, embora introduzida por Emenda Constitucional, é materialmente
inconstitucional. Isso porque viola garantia constitucional atribuída pelo texto constitucional
originário, confrontando-se, por conseguinte, com a vedação prescrita pelo artigo 64, § 4o, IV, da
Constituição Federal.” [...] A Emenda Constitucional 33/01, introduziu no ordenamento jurídico uma
exceção a esse preceito (limite da anterioridade). Restringe-se às contribuições interventivas
incidentes sobre importação ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus
derivados, álcool combustível, segundo dispõe a nova redação do artigo 177 da Constituição. Trata-se,
conforme sustentado em relação ao princípio da legalidade, de iniciativa materialmente
inconstitucional, na medida em que viola cláusula pétrea assegurada pelo texto constituinte originário
aos contribuintes, de não serem tributados no mesmo exercício financeiro em que o tributo tenha sido
constituído ou majorado.” (GAMA, Tácio Lacerda. Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico, p. 149-151, 2003, parênteses nossos)
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Cide-

combustíveis/importação é a operação de importação, mas o complemento é bem
mais restrito do que o dos demais tributos que incidem sobre essa operação. O artigo
3o da Lei nº 10.336, de 2001, veicula o verbo e o complemento da norma de
incidência da Cide-combustíveis:
Art. 3o A Cide tem como fatos geradores as operações, realizadas
pelos contribuintes referidos no art. 2o, de importação e de
comercialização no mercado interno de:
I – gasolinas e suas correntes;
II - diesel e suas correntes;
III – querosene de aviação e outros querosenes;
IV - óleos combustíveis (fuel-oil);
V - gás liquefeito de petróleo, inclusive o derivado de gás natural e de
nafta; e
VI - álcool etílico combustível.

7.4.1.1. Verbo
O verbo da Cide-combustíveis/importação é

a operação de

“importar”, “introduzir” no País.

7.4.1.2. Complemento do verbo
•

A Cide-combustíveis/importação tem como complemento tãosomente os bens constantes dos incisos I a VI do artigo 3o da Lei
no. 10.336, de 2001, mencionados no subitem 7.4.1.
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O §1o do artigo mencionado esclarece, em relação à gasolina e ao
diesel, o que são correntes: “§ 1º [...] consideram-se correntes os hidrocarbonetos
líquidos derivados de petróleo e os hidrocarbonetos líquidos derivados de gás natural
utilizados em mistura mecânica para a produção de gasolinas ou de diesel, de
conformidade com as normas estabelecidas pela ANP.”.

7.4.2. Elemento espacial
Considerando que a Cide-combustíveis/importação é devida quando
há registro da declaração de importação no Siscomex e que a importação deve
ocorrer através da zona primária, o elemento espacial é o mesmo do imposto sobre a
importação: as zonas primárias situadas em todo o território aduaneiro.

7.4.3. Elemento temporal
A lei não prevê expressamente o elemento temporal da hipótese de
incidência da Cide-combustíveis/importação, mas o caput do artigo 6o da Lei nº
10.336, de 2001,1059 indica quando se deve efetuar o pagamento da contribuição. Diante
do silêncio legislativo, considera-se que o elemento temporal corresponde ao instante em
que deve ocorrer o pagamento: o momento de registro da declaração de importação.
Portanto, o elemento temporal da Cide-combustíveis/importação é o
mesmo do imposto sobre a importação.

1059

“Art. 6o Na hipótese de importação, o pagamento da Cide deve ser efetuado na data do registro da
Declaração de Importação.”
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7.4.4. Elemento pessoal
7.4.4.1. Sujeito ativo
O sujeito ativo, ou seja, a pessoa com aptidão para integrar a relação
jurídica tributária e exigir do devedor o pagamento da Cide-combustíveis/
importação, é a União.

7.4.4.2. Sujeito passivo
O artigo 2o da Lei nº 10.336, de 2001, estabelece que o contribuinte da
Cide-combustíveis/importação é o importador,1060 e o artigo 11 da mesma lei indica,
como responsável solidário, o adquirente dos bens no caso de importação por sua
conta e ordem por intermédio de pessoa jurídica importadora.1061 De forma similar à
lei que trata da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, a Lei nº 10.336, de 2001
não indica o simples “responsável” pela Cide-combustíveis/importação.

7.4.5. Elemento quantitativo
De maneira diversa dos demais tributos anteriormente examinados, a
base de cálculo da Cide-combustíveis/importação é por unidade e a alíquota é
específica.

1060

“Art. 2o São contribuintes da Cide o produtor, o formulador e o importador, pessoa física ou
jurídica, dos combustíveis líquidos relacionados no art. 3o.”
1061
“Art. 11. É responsável solidário pela Cide o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira,
no caso de importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica
importadora.”
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7.4.5.1. Base de cálculo
A base de cálculo da contribuição em pauta é metro cúbico ou tonelada, nos
termos dos artigos 4o e 5o da Lei nº 10.336, de 2001.1062
7.4.5.2. Alíquota
As alíquotas da contribuição em pauta devem, nos termos do artigo
177, §4o, I, “b”, da Constituição, ser estabelecidas em lei, mas o Poder Executivo
está autorizado a reduzir e restabelecer o valor originalmente previsto em lei e, nesta
atividade, dispensado da observância do limite da anterioridade geral.
As alíquotas originais estão previstas no artigo 5o da Lei nº 10.336, de
2001, e os Decretos nºs 4.066, de 2001, 4.565, de 2003, 4.940, de 2003, 5.060, de
2004, e 6.875, de 2009, reduzem-nas1063

1062

“Art. 4o A base de cálculo da Cide é a unidade de medida adotada nesta Lei para os produtos de
que trata o art. 3o, na importação e na comercialização no mercado interno.
Art. 5o A Cide terá, na importação e na comercialização no mercado interno, as seguintes alíquotas
específicas:(Redação dada pela Lei nº 10.636, de 2002)
I – gasolina, R$ 860,00 por m³;(Redação dada pela Lei nº 10.636, de 2002)
II – diesel, R$ 390,00 por m³;(Redação dada pela Lei nº 10.636, de 2002)
III – querosene de aviação, R$ 92,10 por m³;(Redação dada pela Lei nº 10.636, de 2002)
IV – outros querosenes, R$ 92,10 por m³;(Redação dada pela Lei nº 10.636, de 2002)
V – óleos combustíveis com alto teor de enxofre, R$ 40,90 por t;(Redação dada pela Lei nº 10.636, de
2002)
VI – óleos combustíveis com baixo teor de enxofre, R$ 40,90 por t;(Redação dada pela Lei nº 10.636,
de 2002)
VII – gás liqüefeito de petróleo, inclusive o derivado de gás natural e da nafta, R$ 250,00 por
t;(Redação dada pela Lei nº 10.636, de 2002)
VIII – álcool etílico combustível, R$ 37,20 por m³.(Incluído pela Lei nº 10.636, de 2002)”
1063
As alíquotas atuais são as previtas no art. 1o do Decreto 6.875, de 2009:
Art. 1o As alíquotas específicas da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente
sobre a importação e a comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados, e
álcool etílico combustível (CIDE), previstas no art. 5º da Lei no 10.336, de 19 de dezembro de 2001,
ficam reduzidas para:
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7.4.6. Tratamento nacional
Uma vez que a Cide-combustíveis foi prevista na Constituição e
instituída para onerar de forma harmônica as operações internas (comercialização) e
a importação dos bens a que se refere, não viola o princípio do tratamento nacional, o
qual é examinado no subitem 5.1.3.

7.4.7. Finalidade
Como observou Tácio Lacerda Gama:
As contribuições interventivas diferem das demais contribuições
justamente pelo destino específico, prescrito para o produto de sua
arrecadação. Por isso, todos os tributos com hipótese de incidência
desvinculada de atuação estatal, se não tiverem previsão de devolução
do valor arrecadado e se sua arrecadação for destinada ao custeio da
intervenção da União no domínio econômico, estão incluídos na classe
das contribuições interventivas.1064

I - R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) por metro cúbico de gasolinas e suas correntes; (Redação
dada pelo Decreto nº 6.875, de 2009).
II - R$ 70,00 (setenta reais) por metro cúbico de diesel e suas correntes. (Redação dada pelo
Decreto nº 6.875, de 2009).
Parágrafo único. Ficam reduzidas a zero as alíquotas de que trata o caput, aplicáveis a:
I - querosene de aviação;
II - demais querosenes;
III - óleos combustíveis com alto teor de enxofre;
IV - óleos combustíveis com baixo teor de enxofre;
V - gás liquefeito de petróleo, inclusive o derivado de gás natural e de nafta; e
VI - álcool etílico combustível.”
1064

GAMA, Tácio Lacerda. Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, 2003, p. 131-132.
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As finalidades da Cide-combustíveis são indicadas tanto nas regras de
estrutura, artigo 177, §4o, II, da Constituição, quanto nas regras de conduta, artigo
1o, §1o, da Lei nº 10.336, de 2001.
Essas finalidades devem ser:


pagamento de subsídios a preços ou transporte de álcool
combustível, gás natural e seus derivados e derivados de petróleo;



financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria
do petróleo e do gás;



financiamento de programas de infra-estrutura de transportes.

Cumpre mencionar que, em relação à Cide-combustíveis, de forma
diversa das demais contribuições, há previsão constitucional de entrega, pela União,
de parcela das receitas aos Estados e ao Distrito Federal.1065
Ademais, a Lei nº 10.336, de 2001, artigos 1oA e 1oB,1066 determina a
forma como os Estados e o Distrito Federal devem empregar as receitas recebidas da

1065

“Art. 159. A União entregará:
[...]
III - do produto da arrecadação da contribuição de intervenção no domínio econômico prevista no art.
177, § 4º, 29% (vinte e nove por cento) para os Estados e o Distrito Federal, distribuídos na forma da
lei, observada a destinação a que se refere o inciso II, c, do referido parágrafo.(Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 44, de 2004)”
1066
“Art. 1o-A A União entregará aos Estados e ao Distrito Federal, para ser aplicado,
obrigatoriamente, no financiamento de programas de infra-estrutura de transportes, o percentual a que
se refere o art. 159, III, da Constituição Federal, calculado sobre a arrecadação da contribuição
prevista no art. 1o desta Lei, inclusive os respectivos adicionais, juros e multas moratórias cobrados,
administrativa ou judicialmente, deduzidos os valores previstos no art. 8o desta Lei e a parcela
desvinculada nos termos do art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. (Incluído
pela Lei nº 10.866, de 2004)
[...]
§ 7o Os Estados e o Distrito Federal deverão encaminhar ao Ministério dos Transportes, até o último
dia útil de outubro, proposta de programa de trabalho para utilização dos recursos mencionados no
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União, inclusive redistribuir uma parte aos Municípios. No entanto, considerando o
princípio federativo, a carência de autorização constitucional e a veiculação por meio
de lei ordinária, entendemos, apesar das disposições do artigo 159, III, da CF, que o
legislador federal não tem competência para estabelecer essa destinação.

caput deste artigo, a serem recebidos no exercício subseqüente, contendo a descrição dos projetos de
infra-estrutura de transportes, os respectivos custos unitários e totais e os cronogramas financeiros
correlatos. (Incluído pela Lei nº 10.866, de 2004)
[...]
§ 9o É vedada a alteração que implique convalidação de ato já praticado em desacordo com o
programa de trabalho vigente. (Incluído pela Lei nº 10.866, de 2004)
§ 10. Os saques das contas vinculadas referidas no § 1 o deste artigo ficam condicionados à inclusão
das receitas e à previsão das despesas na lei orçamentária estadual ou do Distrito Federal e limitados
ao pagamento das despesas constantes dos programas de trabalho referidos no § 7o deste artigo.
(Incluído pela Lei nº 10.866, de 2004)
§ 11. Sem prejuízo do controle exercido pelos órgãos competentes, os Estados e o Distrito Federal
deverão encaminhar ao Ministério dos Transportes, até o último dia útil de fevereiro, relatório
contendo demonstrativos da execução orçamentária e financeira dos respectivos programas de
trabalho e o saldo das contas vinculadas mencionadas no § 1o deste artigo em 31 de dezembro do ano
imediatamente anterior. (Incluído pela Lei nº 10.866, de 2004)
§ 12. No exercício de 2004, os Estados e o Distrito Federal devem enviar suas propostas de programa
de trabalho para o exercício até o último dia útil de fevereiro, cabendo ao Ministério dos Transportes
publicá-las até o último dia útil de março. (Incluído pela Lei nº 10.866, de 2004)
§ 13. No caso de descumprimento do programa de trabalho a que se refere o § 7 o deste artigo, o Poder
Executivo federal poderá determinar à instituição financeira referida no § 1o deste artigo a suspensão
do saque dos valores da conta vinculada da respectiva unidade da federação até a regularização da
pendência. (Incluído pela Lei nº 10.866, de 2004)
§ 14. Os registros contábeis e os demonstrativos gerenciais, mensais e atualizados, relativos aos
recursos recebidos nos termos deste artigo ficarão à disposição dos órgãos federais e estaduais de
controle interno e externo. (Incluído pela Lei nº 10.866, de 2004)
[...]
Art. 1o-B Do montante dos recursos que cabe a cada Estado, com base no caput do art. 1o-A desta
Lei, 25% (vinte e cinco por cento) serão destinados aos seus Municípios para serem aplicados no
financiamento de programas de infra-estrutura de transportes. (Incluído pela Lei nº 10.866, de 2004)
§ 1o Enquanto não for sancionada a lei federal a que se refere o art. 159, § 4o, da Constituição Federal,
a distribuição entre os Municípios observará os seguintes critérios: (Incluído pela Lei nº 10.866, de
2004)
I – 50% (cinqüenta por cento) proporcionalmente aos mesmos critérios previstos na regulamentação
da distribuição dos recursos do Fundo de que tratam os arts. 159, I, b, e 161, II, da Constituição
Federal; e (Incluído pela Lei nº 10.866, de 2004)
II – 50% (cinqüenta por cento) proporcionalmente à população, conforme apurada pela Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. (Incluído pela Lei nº 10.866, de 2004)
§ 2o Os percentuais individuais de participação dos Municípios serão calculados pelo Tribunal de
Contas da União na forma do § 1o deste artigo, observado, no que couber, o disposto nos §§ 4o, 5o e 6o
do art. 1o-A desta Lei. (Incluído pela Lei nº 10.866, de 2004)
§ 3o (VETADO) (Incluído pela Lei nº 10.866, de 2004)
§ 4o Os saques das contas vinculadas referidas no § 3o deste artigo ficam condicionados à inclusão das
receitas e à previsão das despesas na lei orçamentária municipal. (Incluído pela Lei nº 10.866, de
2004)
§ 5o Aplicam-se aos Municípios as determinações contidas nos §§ 14 e 15 do art. 1o-A desta Lei.
(Incluído pela Lei nº 10.866, de 2004)”
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CAPÍTULO VIII

ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA
MERCANTE, TAXA MERCANTE, TAXA SISCOMEX E
IMPOSTO SOBRE A EXPORTAÇÃO

8.1. Adicional ao frete para renovação da marinha mercante (AFRMM)
O AFRMM é uma contribuição de intervenção no domínio econômico
que incide quando há descarregamento de cargas em portos brasileiros, onerando,
portanto, as operações de comércio exterior de bens, especificamente a importação.
Essa contribuição foi instituída pelo Decreto-lei no 2.404, de 1987, recepcionado pela
Constitucional de 1988, onde passou a encontrar fulcro no artigo 149.
Atualmente o AFRMM está previsto no artigo 1o do Decreto-lei
mencionado, disciplinado pela Lei no 10.893, de 2004, e regulamentado pelo Decreto
nº 5.543, de 2005.
Se o AFRMM fosse estabelecido na vigência da Constituição atual,
teria de ser por meio de lei complementar, conforme exige o caput do artigo 149 da
CF. Provavelmente por esse motivo, todo o Decreto-lei no 2.404, de 1987, foi
revogado, com exceção do artigo 1º que instituiu a contribuição em apreço.
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O AFRMM era uma contribuição parafiscal porque sua arrecadação,
administração e destinação incumbiam a uma entidade com personalidade jurídica, a
Superintendência Nacional de Marinha Mercante (Sunamam), conforme dispunha o
Decreto-lei nº 2.404, de 1987.1067 Nesse sentido, a Súmula nº 533 do Supremo
Tribunal Federal.1068
Todavia, atualmente o AFRMM não sustenta mais o caráter de
parafiscalidade, porque é arrecadado e administrado pelo Ministério dos Transportes,
por meio do Conselho Diretor do Fundo da Marinha Mercante (CDFMM), órgão
colegiado integrante da estrutura desse Ministério.1069 Assim, apesar de a contribuição não
ser arrecadada pela Secretaria da Receita Federal, o sujeito ativo do tributo é a União.
Cumpre anotar que existe projeto de transferência da competência para
fiscalizar e arrecadar o AFRMM e a taxa Mercante para a Secretaria da Receita Federal do
Brasil.

8.1.1. Elemento material
8.1.1.1. Verbo

1067

“Art. 13. Compete à SUNAMAM, sob supervisão do Conselho Diretor do Fundo da Marinha
Mercante - CDFMM, exercer a coordenação e o controle da arrecadação do AFRMM e da partilha de
seu produto, na forma que se dispuser em regulamento. (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 2.414, de
12.2.1988)”
1068
“Súmula 553. O Adicional ao frete para renovação da marinha mercante (AFRMM) é contribuição
parafiscal, não sendo abrangido pela imunidade prevista na letra ‘d’, III, do art. 19 da Constituição
Federal.”
1069
Conforme artigos 23 e 24 da Lei nº 10.893, de 2004, aquele com redação dada pelo art. 5o da Lei
nº 11.518, de 2007.
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O verbo constante do elemento material do AFRMM é, nos termos
dos artigos 4o e 5o da Lei nº 10.893, de 2004, promover o transporte, transportar (via
marítima, em regra).1070
André Parmo Folloni afirma que, se o AFRMM incidisse sobre o
transporte, estaria onerando esse serviço e invadindo a esfera de competência dos
Estados e do Distrito Federal. Na tentativa de diferençar essa contribuição do ICMS,
ele indica como hipótese de incidência não o serviço de transporte, mas a contratação
desse serviço.1071
Não perfilhamos a linha de pensamento do autor porque a lei
determina a incidência da contribuição em pauta sobre a operação de transporte e,
como intérpretes, não podemos desvirtuá-la para negar a bitributação.
Contratar o transporte, da mesma forma que contratar a operação de
importação ou de exportação, é, juridicamente, promover o ato contratado e,
portanto, realizar o fato previsto na respectiva hipótese de incidência.1072

1070

“Art. 4o O fato gerador do AFRMM é o início efetivo da operação de descarregamento da
embarcação em porto brasileiro.
Parágrafo único. O AFRMM não incide sobre a navegação fluvial e lacustre, exceto sobre cargas de
granéis líquidos, transportadas no âmbito das regiões Norte e Nordeste.
Art. 5o O AFRMM incide sobre o frete, que é a remuneração do transporte aquaviário da carga de
qualquer natureza descarregada em porto brasileiro.”
1071
“Se, por outro lado, entendermos a hipótese de incidência como ‘prestar serviços de transporte
aquaviário’, e seria possível fazê-lo, porquanto sua base de cálculo efetivamente corroboraria também
essa possibilidade, então fatalmente teríamos que admitir que o imposto referido é de competência dos
Estados e do Distrito Federal, ex vi do artigo 155, I, ‘b’ da Constituição Federal, o que torna possível o
pleito de sua invalidação por inconstitucionalidade.” (FOLLONI, André Parmo. Tributação sobre o
Comércio Exterior, 2005, p. 158)
1072
Nesse sentido, as observações em relação ao imposto sobre a importação: “Saliente-se que realizar
a conduta constante da hipótese de incidência (importar) não significa necessariamente a atividade
física de colher o bem alhures, transportá-lo e introduzi-lo no território nacional. Portanto, o
importador é o sujeito de direitos em nome do qual foi efetuada a importação; é quem, mediante um
contrato ou instrumento similar, adquiriu (comprou, emprestou, ganhou) produtos estrangeiros e os
trouxe pessoalmente ou solicitou sua remessa ao Brasil por meio de um transportador.” (MEIRA,
Liziane Angelotti. Regimes Aduaneiros Especiais, 2002, p. 123).
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Conforme mencionamos na alínea “a” do subitem 6.1.1.2.1, a
incidência plúrima de tributos é muito comum na importação. Ademais, a
Constituição veda a instituição de novos impostos com a mesma hipótese de
incidência daqueles indicados no seu texto, mas não proíbe, nessas circunstâncias, a
instituição de contribuições. A contribuição social sobre o lucro líquido, por
exemplo, convive, em regime de bis in idem, com o imposto sobre a renda.1073

8.1.1.2. Complemento do verbo
O objeto direto “bens”, denotado pelo artigo 5o da Lei nº 10.893, de
2004, como “carga de qualquer natureza” é o complemento do verbo, Cumpre anotar
que esses bens não precisam ser estrangeiros e nem de procedência estrangeira.
Nos casos de bens sujeitos a regime aduaneiro especial,1074 não é
devido o AFRMM.1075

8.1.2. Elemento espacial
O elemento espacial é determinado pela conjugação de dois fatores: o
local onde deve ocorrer o transporte e o local onde deve se dar a descarga da mercadoria.

1073

A cumulatividade da incidência da contribuição social sobre o lucro líquido e do imposto sobre a
renda foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal e considerada constitucional (RE 146.733-9-SP).
1074
Normalmente, em razão de importação sem finalidade de consumo no País, importação
temporária.
1075
“Art. 15. Fica suspenso o pagamento do AFRMM incidente sobre o transporte de mercadoria
importada submetida a regime aduaneiro especial, até o término do prazo concedido pelo Ministério
dos Transportes ou até a data do registro da correspondente declaração de importação em caráter
definitivo, realizado dentro do período da suspensão concedida.”
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A contribuição em apreço incide sobre transporte realizado, em regra
no mar. No transporte em rio ou lago, o AFRMM incide somente em relação a
granéis líquidos no âmbito das Regiões Norte e Nordeste (conforme artigo 4o,
parágrafo único, combinado com artigo 5o da Lei nº 10.893, de 2004).
Ademais, para que incida a contribuição em pauta, necessário que o
bem transportado seja descarregado em porto brasileiro, dessa forma, o elemento
espacial completa-se se o transporte aquaviário for encerrado mediante descarga em
porto brasileiro. Em regra os portos marítimos, mas, nas Regiões Norte e Nordeste, o
elemento espacial abrange também, quando a carga for granel, portos fluviais e lacustres.
Há isenção do AFRMM para os produtos transportados nas
navegações de cabotagem, interior fluvial e lacustre, até 8 de janeiro de 2012. A
partir desta data, há isenção somente para transporte em embarcações de casco com
fundo duplo destinadas ao transporte de combustíveis.1076

8.1.3. Elemento temporal
O elemento temporal da contribuição em apreço é o momento de descarga
do bem no porto, conforme prescreve o caput do artigo 4o da Lei nº 10.893, de 2004.

8.1.4. Elemento pessoal
1076

Conforme artigo 18 da Lei nº 11.033, de 2004, combinado com o art. 11 da Lei nº 11.482, 2007 :
“Art. 18. Por um prazo de 10 (dez) anos a contar da vigência da Lei no 9.432, de 8 de janeiro de 1997,
não incidirá o Adicional de Frete para a Renovação da Marinha Mercante – AFRMM sobre as
mercadorias cuja origem ou cujo destino seja porto localizado na Região Norte e Nordeste do país,
exceto para as embarcações de casco com fundo duplo, destinadas ao transporte de combustíveis, cujo
prazo será de 25 (vinte e cinco) anos.”
“Art. 11. O prazo previsto no art. 17 da Lei 9.432, de 8 de janeiro de 1997, fica prorrogado até 8 de
janeiro de 2012, nas navegações de cabotagem, interior fluvial e lacustre.”
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8.1.4.1. Sujeito ativo
Conforme comentamos no item 8.1, a contribuição é arrecadada e
administrada pelo Conselho Diretor do Fundo da Marinha Mercante (CDFMM),
órgão do Ministério dos Transportes. Assim, o sujeito ativo é a União, e o AFRMM
não se caracteriza mais como uma contribuição parafiscal.1077
Cumpre ter presente que o AFRMM e a taxa Mercante são os únicos
tributos tributo federais sobre o comércio exterior de bens não recolhidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil,mas pelo Ministério dos Transportes.

8.1.4.2. Sujeito passivo
O contribuinte do AFRMM é o consignatário da carga, indicado no
conhecimento de embarque,1078 e o proprietário da mercadoria é o responsável
solidário. Nos casos em que a lei não exige conhecimento de embarque, o
proprietário da carga é o contribuinte.1079 Na importação, em regra, o conhecimento
é documento obrigatório.1080

8.1.5. Elemento quantitativo
8.1.5.1. Base de cálculo

1077

Nesse sentido, as observações de André Parmo Folloni: “O sujeito ativo da relação jurídica
tributária que surge quando da incidência da norma tributária impositiva da AFRMM é a União. Não
obstante, o produto da arrecadação seja oferecido, por prescrição legal de direito financeiro, a
terceiros, tal é irrelevante para a caracterização do sujeito ativo. Este é aquela pessoa que integra a
relação jurídica tributária no pólo ativo, fazendo jus ao recebimento do crédito tributário. No caso, a
União.” (Tributação sobre o Comércio Exterior, 2005, p. 157).
1078
Denominado também conhecimento de carga ou, em inglês, bill of lading (BL).
1079
Cf. artigo 10 da Lei nº 10. 893, de 2004.
1080
Conforme artigo 554 do Decreto nº 6.759, de 2009, e artigo 2o do Decreto-lei nº 2.472, de 1988.
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A base de cálculo da contribuição em pauta é o valor, indicado no
conhecimento de embarque, do frete pago pelo transporte aquaviário de mercadorias
de um porto para outro, incluídas as despesas portuárias constantes do conhecimento
e quaisquer outras despesas relativas ao transporte.1081
Nos casos em que a lei dispensar a emissão do conhecimento de
transporte, o valor do frete será aquele declarado pelo contribuinte, incluídas também
as despesas portuárias e de manipulação da carga.1082

8.1.5.2. Alíquota
As alíquotas do AFRMM são:1083


25% na navegação de longo curso;



10% na navegação de cabotagem; e



40% na navegação fluvial e lacustre, quando do transporte de
granéis líquidos nas Regiões Norte e Nordeste.

8.1.6. Finalidade
As finalidades do AFRMM não estão indicadas na Constituição nem
em lei complementar, mas no artigo 1o do Decreto-lei nº 2.404, de 1987,1084 e no
1081

“Art. 5o O AFRMM incide sobre o frete, que é a remuneração do transporte aquaviário da carga de
qualquer natureza descarregada em porto brasileiro.
§ 1o Para os fins desta Lei, entende-se por remuneração do transporte aquaviário a remuneração para
o transporte da carga porto a porto, incluídas todas as despesas portuárias com a manipulação de
carga, constantes do conhecimento de embarque ou da declaração de que trata o § 2o do art. 6o desta
Lei, anteriores e posteriores a esse transporte, e outras despesas de qualquer natureza a ele
pertinentes.” (Lei nº 10.893, de 2004).
1082
Cf. artigo 5o, § 1o, c/c o artigo 6o, § 2o, da Lei nº 10.893, de 2004.
1083
Cf. artigo 6o da Lei nº 10.893, de 2004.
1084
“Art. 1° O Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) destina-se a
atender aos encargos da intervenção da União nas atividades de navegação mercante nos termos deste
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artigo 17 da Lei nº 10.893, de 2004. A destinação das receitas é a intervenção
econômica da União no sentido de renovar e melhorar a marinha mercante brasileira
e deve ser efetuada segundo determina, de forma minuciosa, a Lei.1085

8.1.7. Pagamento
O prazo para pagamento do AFRMM é de trinta dias contados do
início da operação de descarregamento, nos termos do artigo 11 da Lei nº 10.893, de

decreto-lei.”
1085
“Art. 17. O produto da arrecadação do AFRMM será destinado:
I - ao Fundo da Marinha Mercante - FMM:
a) 100% (cem por cento) do AFRMM gerado por empresa estrangeira de navegação;
b) 100% (cem por cento) do AFRMM gerado por empresa brasileira de navegação, operando
embarcação afretada de registro estrangeiro;
c) 41% (quarenta e um por cento) do AFRMM gerado por empresa brasileira de navegação,
operando embarcação própria ou afretada, de registro brasileiro, na navegação de longo curso, não
inscrita no Registro Especial Brasileiro - REB, de que trata a Lei no 9.432, de 8 de janeiro de 1997; e
d) 8% (oito por cento) do AFRMM gerado por empresa brasileira de navegação, operando
embarcação, própria ou afretada, de registro brasileiro, na navegação de longo curso, inscrita no REB,
de que trata a Lei no 9.432, de 8 de janeiro de 1997;
II - a empresa brasileira de navegação, operando embarcação própria ou afretada, de registro
brasileiro:
a) 50% (cinqüenta por cento) do AFRMM que tenha gerado na navegação de longo curso, quando a
embarcação não estiver inscrita no REB;
b) 83% (oitenta e três por cento) do AFRMM que tenha gerado na navegação de longo curso,
quando a embarcação estiver inscrita no REB; e
c) 100% (cem por cento) do AFRMM que tenha gerado nas navegações de cabotagem, fluvial e
lacustre;
III - a uma conta especial, 9% (nove por cento) do AFRMM gerado na navegação de longo curso,
por empresa brasileira de navegação, operando embarcação, própria ou afretada, de registro brasileiro,
inscrita ou não no REB.
§ 1o Da parcela do produto da arrecadação do AFRMM que cabe ao FMM, será destinado,
anualmente, o percentual de 3% (três por cento) ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico - FNDCT, criado pelo Decreto-Lei no 719, de 31 de julho de 1969, e restabelecido pela
Lei no 8.172, de 18 de janeiro de 1991, para o financiamento de programas e projetos de pesquisa
científica e desenvolvimento tecnológico dos setores de transporte aquaviário e de construção naval,
os quais serão alocados em categoria de programação específica e administrados conforme o disposto
em regulamento.
§ 2o Da parcela do produto da arrecadação do AFRMM que cabe ao FMM, será destinado,
anualmente, o percentual de 1,5% (um e meio por cento) ao Fundo do Desenvolvimento do Ensino
Profissional Marítimo, para compensação das perdas decorrentes da isenção de que trata o § 8o do art.
11 da Lei no 9.432, de 8 de janeiro de 1997.
§ 3o Da parcela do produto da arrecadação do AFRMM que cabe ao FMM, será destinado,
anualmente, o percentual de 0,40% (quarenta centésimos por cento) ao Fundo Naval, a título de
contribuição para pagamento das despesas de representação e estudos técnicos em apoio às posições
brasileiras nos diversos elementos componentes da Organização Marítima Internacional - IMO, cujos
recursos serão alocados em categoria de programação específica.
[...]”
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2004; portanto, após o momento em que se considera ocorrido o fato jurídico
tributário. O pagamento deve ser efetuado de modo automático (débito em conta),
por meio do sistema administrado pelo Ministério dos Transportes, denominado
sistema Mercante.1086
O parágrafo único do artigo 11 da Lei nº 10.893, de 2004, determina
que a Secretaria da Receita Federal somente pode liberar (entenda-se desembaraçar)
o bem estrangeiro após a comprovação do pagamento da contribuição em pauta e
também da taxa Mercante, sobre a qual passamos a discorrer.

8.2. Taxa pela utilização do sistema eletrônico de controle e arrecadação do
adicional ao frete para renovação da marinha mercante (Taxa Mercante)
A base constitucional da instituição da taxa Mercante é o artigo 145,
II, que trata das taxas, e os artigos 21, XI, “d”, e 22, X, que atribuem à União a
competência para disciplinar o transporte aquaviário.
A taxa em apreço foi estabelecida pelo artigo 37 da mesma lei que
regula o AFRMM, a Lei nº 10.893, de 2004, e regulamentada pelo Decreto nº 5.324,
de 2004.

8.2.1. Elemento material
1086

Conforme determina o Decreto nº 5.324, de 2004, artigo 2o, caput:
“Art. 2º O recolhimento da Taxa de Utilização do MERCANTE é devido por ocasião da emissão do
CE-MERCANTE, à razão de R$ 20,00 (vinte reais) por unidade, a partir de 1º de janeiro de 2005, e
deverá ser efetuado no próprio Sistema, junto com a solicitação de pagamento do Adicional ao Frete
para a Renovação da Marinha Mercante - AFRMM.”
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8.2.1.1. Verbo
O verbo constante do elemento material da taxa Mercante é, nos
termos do artigo 37 da Lei nº 10.893, de 2004, “utilizar”.1087
O artigo 2o, § 1o, do Decreto nº 5.324, de 2004,1088 determina que a
taxa Mercante não incide nas hipóteses de isenção de AFRMM e de bens destinados
ao exterior. No entanto, o limite constitucional da legalidade exige que as isenções
sejam estabelecidas por lei, e não por meio de Decreto.

8.2.1.2. Complemento do verbo
O complemento do verbo “utilizar” é a expressão “o sistema
mercante”. Trata-se de sistema, administrado pelo Ministério dos Transportes, de
controle informatizado da arrecadação do AFRMM.1089
André Parmo Folloni observa que:

1087

“Art. 37. Fica instituída a Taxa de Utilização do MERCANTE.
§ 1o A taxa a que se refere este artigo será devida na emissão do número ‘conhecimento de
embarque do MERCANTE - CE-MERCANTE’, à razão de R$ 50,00 (cinqüenta reais) por unidade, e
cobrada a partir de 1o de janeiro de 2005.
§ 2o Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir o valor da Taxa de Utilização do MERCANTE
fixado no § 1o deste artigo e a aumentá-lo, até o limite definido no referido parágrafo.”
1088
“§ 1o A Taxa de que trata o caput não se aplica:
I - às cargas destinadas ao exterior; e
II - às cargas isentas do pagamento do AFRMM, conforme previsto no art. 14 da Lei no 10.893, de
2004.”
1089
Segundo as informações disponibilizadas pelo Ministério dos Transportes: “O Sistema Mercante
fornece ao Departamento do Fundo da Marinha Mercante do Ministério dos Transportes o suporte
informatizado para o controle da arrecadação do adicional ao frete, desde o registro do Conhecimento
de Embarque – CE, até ao efetivo crédito nas contas vinculadas do Fundo de Marinha Mercante FMM.” (Disponível em: < http://www2.transportes.gov.br/SFomentoAT/DFundoMM/Contexto.htm
>. Acesso em: 18 mai.. 2011).
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Na sistemática adotada, para que se possa pagar o imposto, precisa-se
pagar uma taxa. Paga-se uma taxa para o cumprimento de obrigações
tributárias. Aliás, acessar o sistema é uma obrigação acessória (uma
prestação positiva no interesse da fiscalização e da arrecadação do
AFRMM – CTN, art. 113, § 2o), e fazê-lo enseja o pagamento de uma
taxa.1090

8.2.2. Elemento espacial
O elemento espacial da norma de incidência da taxa Mercante
identifica-se com o local onde deve se configurar seu elemento material (utilização
do sistema mercante). Tal utilização ocorre por meio de computador, com acesso ao
sistema do Ministério dos Transportes, que pode estar em qualquer parte do território
nacional e mesmo no exterior.

8.2.3. Elemento temporal
O § 1o do artigo 37 da Lei nº 10.893, de 2004, prescreve que a taxa
Mercante é devida na emissão, pelo sistema Mercante, do número do “conhecimento
de embarque do MERCANTE – CE-MERCANTE”. Tal número é fornecido por
ocasião do pagamento e do registro de pagamento do AFRMM, e é esse momento o
elemento temporal da taxa em pauta.
Assim, os pagamentos da taxa Mercante e do AFRMM são efetuados
concomitantemente, nos termos do artigo 2o do Decreto nº 5.324, de 2004.

8.2.4. Elemento pessoal

1090

Tributação sobre o Comércio Exterior, 2005, p. 166.
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8.2.4.1. Sujeito ativo
Os recursos da taxa Mercante, juntamente com os do AFRMM, são
administrados pelo Conselho Diretor do Fundo da Marinha Mercante (CDFMM)1091
do Ministério dos Transportes. O sujeito ativo da taxa em apreço é a União.

8.2.4.2. Sujeito passivo
A Lei nº 10.893, de 2004, não indica o sujeito passivo da taxa
Mercante, e o Decreto nº 5.324, de 2004, também não. Tendo em vista que o sujeito
passivo do AFRMM, para pagar este tributo, tem de acessar o sistema Mercante,
presume-se – em prejuízo, ressalte-se, do limite constitucional da legalidade – que o
contribuinte da taxa Mercante é o mesmo do AFRMM.

8.2.5. Elemento quantitativo
A base de cálculo da taxa Mercante é por unidade e a alíquota é
específica.

8.2.5.1. Base de cálculo
A unidade considerada para cálculo da taxa Mercante é o número de
emissões do certificado de registro no sistema Mercante, nos termos do §1º do artigo
37 da Lei nº 10.893, de 2004:
1091

Conforme artigo 24 c/c o artigo 25, V, da Lei nº 10.893, de 2004:
“Art. 24. O FMM é administrado pelo Ministério dos Transportes, por intermédio do CDFMM.
Art. 25. São recursos do FMM:
[...]
V - o produto da arrecadação da taxa de utilização do MERCANTE;”.
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§ 1o A taxa a que se refere este artigo será devida na emissão do
número “conhecimento de embarque do MERCANTE - CEMERCANTE”, à razão de R$ 50,00 (cinqüenta reais) por unidade, e
cobrada a partir de 1o de janeiro de 2005.

8.2.5.2. Alíquota
A alíquota da taxa Mercante é de cinqüenta reais por unidade, na
forma do §1º do artigo 37 da Lei nº 10.893, de 2004, transcrito no subitem anterior.
Entretanto, o §2º desse mesmo artigo1092 transfere ao Poder Executivo
a competência para reduzir e restabelecer, até o valor constante da Lei, a alíquota.
O artigo 2o do Decreto nº 5.324, de 2004, por sua vez, estabelece a alíquota
da taxa em pauta em vinte reais por unidade, ou seja, a cada emissão de certificado
de registro no sistema Mercante.1093 A atribuição ao Executivo para estabelecer
elemento quantitativo da norma de incidência, sem permissão constitucional, viola
frontalmente o limite da legalidade dos tributos, cristalizado no artigo 150, I, da CF.

8.2.6. Vinculação a uma atividade estatal específica
Conforme verificamos no subitem 3.1.2.1, um critério que permite
diferençar as taxas dos demais tributos é a necessidade de vinculação a uma atuação
1092

“§ 2o Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir o valor da Taxa de Utilização do MERCANTE
fixado no § 1o deste artigo e a aumentá-lo, até o limite definido no referido parágrafo.”
1093
“Art. 2o O recolhimento da Taxa de Utilização do MERCANTE é devido por ocasião da emissão
do CE-MERCANTE, à razão de R$ 20,00 (vinte reais) por unidade, a partir de 1o de janeiro de 2005,
e deverá ser efetuado no próprio Sistema, junto com a solicitação de pagamento do Adicional ao Frete
para a Renovação da Marinha Mercante - AFRMM.”
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específica do Estado em relação ao contribuinte. Essa atuação pode se configurar
mediante a prestação de serviço público específico e divisível ou o exercício do
poder de polícia.
Uma vez que a utilização do sistema Mercante não é do interesse do
contribuinte, mas uma ferramenta para controle e fiscalização da arrecadação do
AFRMM, concluímos, na linha de pensamento adotada por André Parmo Folloni,
que a taxa Mercante é vinculada ao exercício do poder de polícia.1094

8.3. Taxa pela utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior (Taxa
Siscomex)
O fundamento constitucional da instituição da taxa Siscomex é o
artigo 145, II, que trata das taxas, e os artigos 22, VII, e 237, que atribuem à União a
competência para disciplinar, fiscalizar e controlar as operações de comércio
exterior.
A taxa Siscomex foi estabelecida pelo artigo 3o da Lei nº 9.716, de
1998, e regulamentada pelo artigo 306 do Decreto nº 6.759, de 2009 e pelo art. 13 da
Instrução Normativa SRF nº680, de 2006, com redação dada pela

Instrução

Normativa RFB nº 1.158, de 24 de maio de 2011.

1094

“Uma vez que é uma taxa que se paga em razão de provocar o aparelho estatal para fiscalização do
cumprimento de obrigação tributária principal (com o que se cumpre também uma obrigação tributária
acessória), temos que se trata de uma taxa em razão do exercício do poder de polícia.” (FOLLONI,
André Parmo. Tributação sobre o Comércio Exterior, 2005, p. 166)
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8.3.1. Elemento material
8.3.1.1. Verbo
O verbo constante do elemento material da taxa Siscomex é, nos
termos do caput do artigo 3o da Lei nº 9.716, de 1998, “utilizar”.1095

8.3.1.2. Complemento do verbo
O complemento do verbo “utilizar” é “o sistema Siscomex”. O
Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex) é um software desenvolvido
pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) a pedido dos órgãos
fiscalizador e intervenientes nas operações de comércio exterior. Trata-se de um
sistema informatizado de registro, acompanhamento e controle

de informações

relativas ao comércio exterior, criado pelo Decreto nº 660, de 25 de setembro de
1992. Sua implantação ocorreu em 4 de janeiro de 1993, para as exportações
(Siscomex – Exportação), e, em 1o de janeiro de 1997, para as importações
(Siscomex – Importação).1096

8.3.2. Elemento espacial
O elemento espacial da norma de incidência da taxa Siscomex
identifica-se com o local onde deve se configurar seu elemento material (utilização
do sistema). Tal utilização, da mesma forma que em relação ao sistema Mercante, se

1095

“Art. 3o Fica instituída a Taxa de Utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior SISCOMEX, administrada pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.”
1096
Cf. MEIRA, Liziane Angelotti. Regimes Aduaneiros Especiais, 2002, p. 140.
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dá por meio de computador com acesso ao Siscomex, que estar em qualquer parte do
território nacional ou no exterior.

8.3.3. Elemento temporal
O §1o do artigo 3o da Lei nº 9.716, de 1998, determina que a taxa em
pauta é devida no momento do registro da declaração de importação no Siscomex.
Desse modo, o elemento temporal da taxa Siscomex é idêntico ao do imposto sobre a
importação e ao da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes na
importação. Os pagamentos desses tributos, da taxa Siscomex e do IPI/importação
ocorrem simultaneamente.
Importante mencionar que o elemento temporal da norma de
incidência não abrange o momento do registro da declaração de exportação ou de
qualquer outra atividade relativa ao procedimento de exportação; em conseqüência, a
taxa Siscomex não incide sobre a utilização do sistema para registros concernentes à
operação de exportação.

8.3.4. Elemento pessoal
8.3.4.1. Sujeito ativo
O sujeito ativo da taxa em apreço é a União, e a arrecadação das
receitas compete à Secretaria da Receita Federal, nos termos do caput do artigo 3o da
Lei nº 9.716, de 1998.

8.3.4.2. Sujeito passivo

Liziane Angelotti Meira
Regime Jurídico dos Tributos Incidentes
Sobre o Comércio Exterior

•

499

A Lei nº 9.716, de 1998, não indica o sujeito passivo da taxa
Siscomex, nem o Regulamento Aduaneiro o faz. Considerando que o importador tem
de acessar o sistema para registrar a declaração de importação e efetuar o pagamento
dos tributos federais incidentes sobre a importação, presume-se, com prejuízo ao
limite da legalidade, que é ele o contribuinte da taxa Siscomex.

8.3.5. Elemento quantitativo
A base de cálculo da taxa Siscomex é por unidade e a alíquota,
específica.

8.3.5.1. Base de cálculo
A unidade considerada para cálculo da taxa Siscomex é o número de
declarações de importação e o de adições à declaração, nos termos dos §§1o e 2 o do
artigo 3o da Lei nº 9.716, de 1998:
§ 1º A taxa a que se refere este artigo será devida no Registro da
Declaração de Importação, à razão de:
I - R$ 30,00 (trinta reais) por Declaração de Importação;
II - R$ 10,00 (dez reais) para cada adição de mercadorias à Declaração
de Importação, observado limite fixado pela Secretaria da Receita
Federal.
§ 2o

Os valores de que trata o parágrafo anterior poderão ser

reajustados, anualmente, mediante ato do Ministro de Estado da
Fazenda, conforme a variação dos custos de operação e dos
investimentos no SISCOMEX.

8.3.5.2. Alíquota
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A alíquota da taxa Siscomex estabelecida em Lei é de trinta reais por
declaração de importação e de dez reais por adição à declaração.
Todavia, o §1o, II, e o §2o do artigo 3º da Lei nº 9.716, de 1998,
transcritos no subitem anterior, transferem ao Poder Executivo a competência para
estabelecer reajustar as alíquotas. O Secretário da Receita Federal,1097 por meio da
Instrução Normativa SRF nº 680, de 2006, alterada pela Instrução Normativa RFB nº
1.158, de 2011., estabeleceu essas alíquotas:
Art. 13. A Taxa de Utilização do Siscomex será devida no ato do
registro da DI à razão de: (Redação dada pela Instrução Normativa
RFB nº 1.158, de 24 de maio de 2011)
I - R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais) por DI;
II - R$ 29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos) para cada
adição de mercadoria à DI, observados os seguintes limites:
a) até a 2ª adição - R$ 29,50;
b) da 3ª à 5ª - R$ 23,60;
c) da 6ª à 10ª - R$ 17,70;
d) da 11ª à 20ª - R$ 11,80;
e) da 21ª à 50ª - R$ 5,90; e
f) a partir da 51ª - R$ 2,95.
Parágrafo único. A taxa a que se refere este artigo é devida,
independentemente da ocorrência de tributo a recolher e será paga na
forma do art. 11. (Redação dada pela IN SRF nº 702, de 28 de
dezembro de 2006)

1097

Com base no artigo 230, III, do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal (aprovado
pela Portaria MF nº 125, de 4 de março de 2009):
“Art. 261. Ao Secretário da Receita Federal incumbe:
[...]
III - expedir atos administrativos de caráter normativo sobre assuntos de sua competência;”.
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A atribuição, sem autorização na Carta Magna, de competência ao
Poder Executivo para determinar elemento da norma de incidência de taxa e o
exercício dessa atribuição, mediante instrução normativa, violam o limite
constitucional da legalidade dos tributos.
Vale mencionar que as alíquotas estabelecidas na instrução normativa
revelam-se decrescentes em função da unidade de base de cálculo.

8.3.6. Vinculação a uma atividade estatal específica
O Siscomex destina-se a possibilitar o controle informatizado dos
dados relativos ao comércio exterior pela Secretaria da Receita Federal, pelo Banco
Central do Brasil, pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio e por outras autoridades intervenientes (e.g.:
o Ministério da Saúde e o Ministério da Agricultura). Dessarte, do mesmo modo que
a taxa Mercante, a taxa Siscomex revela-se um tributo exigido para o exercício do
poder de polícia pelo Estado.1098

8.4. Imposto sobre a exportação
O artigo 153, II, da Constituição Federal atribui à União a
competência para legislar acerca do imposto sobre a exportação.

1098

Posição semelhante foi adotada por André Parmo Folloni: “Há, portanto a instituição da taxa.
Cumpre determinar se este tributo é devido em razão da realização de um serviço público ou do
exercício do poder de polícia. Ficamos com esta segunda hipótese. A fiscalização do comércio
exterior é atividade que se subsome à perfeição ao artigo 78, caput, do Código Tributário Nacional,
que define o poder de polícia.” (Tributação sobre o Comércio Exterior, 2005, p. 164).
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O §1º do artigo mencionado autoriza o Poder Executivo, nos limites
de lei, a estabelecer as alíquotas do imposto sobre a exportação,1099 e o artigo 150,
III, “b” e “c”, e §1º, da CF1100 dispensa a observância do limite da anterioridade,
geral e nonagesimal, ao dispor sobre esse tributo.1101 Os demais princípios e limites
constitucionais se aplicam normalmente à regulação do imposto sobre a exportação.
O Código Tributário Nacional, na sua função de regra de estrutura
complementar, em consonância com o artigo 146, III, da Carta Magna, trata do
imposto sobre a exportação nos artigos 23 a 28.1102

1099

“Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
[...]
II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;
[...]
§ 1º - É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar
as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos I, II, IV e V.”
1100
“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
[...]
III - cobrar tributos:
[...]
b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou;
c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou
aumentou, observado o disposto na alínea b; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de
19.12.2003)
[...]
§ 1º A vedação do inciso III, b, não se aplica aos tributos previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, IV e V; e
154, II; e a vedação do inciso III, c, não se aplica aos tributos previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, III e
V; e 154, II, nem à fixação da base de cálculo dos impostos previstos nos arts. 155, III, e 156, I.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)”
1101
“Este imposto serve como um dos instrumentos do Poder Executivo para promover a proteção à
indústria nacional, à saúde pública, ao consumidor brasileiro e para equilibrar o balanço de
pagamentos. Em face do forte caráter extrafiscal, o constituinte não subordinou o imposto sobre a
importação ao princípio constitucional da anterioridade – podendo ser exigido o imposto no mesmo
exercício financeiro no qual tenha sido instituído ou aumentado – e nem de forma absoluta ao
princípio da legalidade – pois foi atribuída ao Poder Executivo a faculdade de alterar, por meio de ato
normativo infralegal, as alíquotas, desde que respeitados os limites estabelecidos em lei.” (MEIRA,
Liziane Angelotti. Regimes Aduaneiros Especiais, 2002, p. 111-112)
1102
“Art. 23. O imposto, de competência da União, sobre a exportação, para o estrangeiro, de produtos
nacionais ou nacionalizados tem como fato gerador a saída destes do território nacional.
Art. 24. A base de cálculo do imposto é:
I - quando a alíquota seja específica, a unidade de medida adotada pela lei tributária;
II - quando a alíquota seja ad valorem, o preço normal que o produto, ou seu similar, alcançaria, ao
tempo da exportação, em uma venda em condições de livre concorrência.
Parágrafo único. Para os efeitos do inciso II, considera-se a entrega como efetuada no porto ou lugar
da saída do produto, deduzidos os tributos diretamente incidentes sobre a operação de exportação e,
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O estatuto básico do imposto sobre a exportação é o Decreto-lei nº
1.578, de 1977, alterado pelas Leis nºs 9.019, de 1995, 9.716, de 1998, e 10.833, de
2003, e pela Medida Provisória nº 2.158-35, de 2001. A regulamentação encontra-se
nos artigos 212 a 235 do Decreto nº 6.759, de 2009 (Regulamento Aduaneiro).
Segundo anotamos no item 2.4, o Brasil, como a grande maioria dos
países, desonera tributariamente as exportações com o objetivo de aumentar a
competitividade de seus produtos no mercado externo. O imposto sobre a exportação
não tem, desse modo, importância arrecadatória, sendo, basicamente, um tributo
extrafiscal, instituído com o objetivo de controle ou desestímulo da saída, do país, de
determinados bens. Esse imposto incide atualmente sobre uma lista muito restrita de
bens, da qual tratamos no subitem 8.4.1.2.

8.4.1. Elemento material
Conforme determinam o artigo 153, I, da CF e o artigo 26 do CTN, a
União tem competência para tributar a exportação de produtos nacionais ou
nacionalizados.

8.4.1.1. Verbo

nas vendas efetuadas a prazo superior aos correntes no mercado internacional o custo do
financiamento.
Art. 25. A lei pode adotar como base de cálculo a parcela do valor ou do preço, referidos no artigo
anterior, excedente de valor básico, fixado de acordo com os critérios e dentro dos limites por ela
estabelecidos.
Art. 26. O Poder Executivo pode, nas condições e nos limites estabelecidos em lei, alterar as
alíquotas ou as bases de cálculo do imposto, a fim de ajustá-los aos objetivos da política cambial e do
comércio exterior.
Art. 27. Contribuinte do imposto é o exportador ou quem a lei a ele equiparar.
Art. 28. A receita líquida do imposto destina-se à formação de reservas monetárias, na forma da lei.”
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De acordo com o disposto no artigo 1o do Decreto-lei nº 1.578, de
1977, o verbo do elemento material da norma de incidência do imposto sobre a
exportação é a exportação, a saída, o transporte para fora das fronteiras do Brasil.1103

8.4.1.2. Complemento do verbo
O complemento do verbo é “produtos nacionais ou nacionalizados”,
conforme determina o caput do artigo 1o do Decreto-lei nº 1.578, de 1977.
Segundo o §1o do artigo 212 do Regulamento Aduaneiro, deve ser
considerado nacionalizado o bem estrangeiro importado a título definitivo. Sobre a
significação das expressões “nacional”, “nacionalizado” e “estrangeiro”, recomendase verificar o subitem 6.1.1.2.2.
O §3o do artigo 1o do Decreto-lei nº 1.578, de 1977, determina que o
Poder Executivo relacione os produtos sujeitos ao imposto sobre a exportação. Essa
determinação não se harmoniza com o limite constitucional da legalidade tributária.
Em relação ao imposto sobre a exportação, a Constituição Federal
excepcionou uma situação (concedeu ao Poder Executivo a faculdade de alterar as
alíquotas deste imposto dentro dos lindes estabelecidos em lei), e a prerrogativa não
se estende ao critério material nem aos demais elementos da norma de incidência do
imposto sobre a exportação. Contudo, se o bem estiver sujeito à alíquota zero, o
Poder Executivo tem a competência para aumentá-la, dentro do limite legal, o que,
mediante procedimento diverso, tem a mesma eficácia do procedimento previsto no
artigo 1o, §3o, do Decreto-lei nº 1.578, de 1977.
1103

“O verbo ‘exportar’, por sua vez, é aplicável no sentido de enviar para fora, remeter, deslocar do
território exportador para outro.” (HILÚ NETO, Miguel. Imposto sobre Importações e Imposto sobre
Exportações, 2003, p. 66)
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Atualmente o imposto sobre a importação incide tão-só sobre os
seguintes bens:


armas e munições;1104 e



couros e peles curtidos de bovinos (incluídos os búfalos), depilados,
mesmo divididos, mas não preparados de outra forma, classificados
nas subposições 4104.11 e 4104.19 da NCM.1105
Não há incidência do imposto sobre a exportação em relação a bens

objeto dos regimes aduaneiros especiais de exportação temporária ou de exportação
temporária para aperfeiçoamento passivo, desde que o bem retorne ao Brasil no
prazo fixado.1106

8.4.2. Elemento espacial
No imposto sobre a exportação, o elemento espacial consiste em todo
o território não nacional. Logo, quando o bem nacional ou nacionalizado é
transportado para qualquer localidade fora dos limites territoriais brasileiros,1107 para
o estrangeiro, caracteriza-se situação prevista na hipótese da norma de incidência do
imposto sobre a exportação.
Diante da limitação espacial, constante do artigo 153, I, da CF e do
artigo 25, caput, do CTN, o legislador pode presumir a exportação de produtos que

1104

Cf. Resolução Camex no 17, de 6 de junho de 2001. Estes produtos também são onerados com o
imposto em pauta somente caso se destinem à América do Sul ou à América Central.
1105
Resolução Camex no 42, de 19 de dezembro de 2006.
1106
Cf. artigo 92 do Decreto-lei nº 37, de 1966.
1107
Sobre o conceito de território nacional e território aduaneiro, recomenda-se verificar a alínea “a”
do subitem 6.1.2.
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permaneçam no território nacional para efeito de concessão de benefícios fiscais,
porém carece de competência para tributar, com o imposto em pauta, bem não
enviado ao exterior.1108
Ressalte-se que uma das duas classes de bens atualmente tributados
com o imposto sobre a exportação apresentam o critério espacial reduzido: a
exportação de armas e munições está sujeita ao imposto em pauta somente caso os
bens se destinem à América do Sul ou à América Central.1109

1108

Nessa perspectiva devem ser entendidos os artigos 233 e 234 do Regulamento Aduaneiro:
“Art. 233. A exportação de produtos nacionais sem que tenha ocorrido sua saída do território
aduaneiro somente será admitida, produzindo todos os efeitos fiscais e cambiais, quando o pagamento
for efetivado em moeda nacional ou estrangeira de livre conversibilidade e o produto exportado seja
(Lei no 9.826, de 23 de agosto de 1999, art. 6o, caput, com a redação dada pela Lei no 12.024, de 27
de agosto de 2009, art. 8o; e Lei no 10.833, de 2003, art. 61, parágrafo único, com a redação dada pela
Lei no 12.024, de 2009, art. 7o): (Redação dada pelo Decreto nº 7.213, de 2010).
I - totalmente incorporado a bem que se encontre no País, de propriedade do comprador estrangeiro,
inclusive em regime de admissão temporária sob a responsabilidade de terceiro;
II - entregue a órgão da administração direta, autárquica ou fundacional da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios, em cumprimento de contrato decorrente de licitação internacional;
III - entregue, em consignação, a empresa nacional autorizada a operar o regime de loja franca;
IV - entregue, no País, a subsidiária ou coligada, para distribuição sob a forma de brinde a
fornecedores e clientes;
V - entregue a terceiro, no País, em substituição de produto anteriormente exportado e que tenha se
mostrado, após o despacho aduaneiro de importação, defeituoso ou imprestável para o fim a que se
destinava;
VI - entregue, no País, a missão diplomática, repartição consular de caráter permanente ou organismo
internacional de que o Brasil seja membro, ou a seu integrante, estrangeiro;
VII - entregue, no País, para ser incorporado a plataforma destinada à pesquisa e lavra de jazidas de
petróleo e gás natural em construção ou conversão contratada por empresa sediada no exterior, ou a
seus módulos; ou
VIII - utilizado exclusivamente nas atividades de pesquisa ou lavra de jazidas de petróleo e gás
natural, quando vendida a empresa sediada no exterior e conforme definido em legislação específica,
ainda que se faça por terceiro sediado no País.
§ 1o Nas operações de exportação sem saída do produto do território nacional, com pagamento a
prazo, os efeitos fiscais e cambiais, quando reconhecidos pela legislação vigente, serão produzidos no
momento da contratação, sob condição resolutória, aperfeiçoando-se pelo recebimento integral em
moeda nacional ou estrangeira de livre conversibilidade (Lei no 10.833, de 2003, art. 61, caput, com a
redação dada pela Lei no 12.024, de 2009, art. 7o). (Redação dada pelo Decreto nº 7.213, de 2010).
§ 2o As operações previstas no caput estarão sujeitas ao cumprimento de obrigações e formalidades
de natureza administrativa e fiscal, conforme estabelecido em ato normativo da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (Lei no 9.826, de 1999, art. 6o, parágrafo único; e Lei nº 10.833, de 2003, art. 92).’
Art. 234. Será considerada exportada, para todos os efeitos fiscais, creditícios e cambiais, a
mercadoria nacional admitida no regime aduaneiro especial de depósito alfandegado certificado
(Decreto-lei no 2.472, de 1988, art. 6o).”.
1109
De acordo com a Resolução Camex nº 17, de 2001.
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8.4.3. Elemento temporal
O artigo 23 do Código Tributário Nacional prescreve que o “fato
gerador” do imposto sobre a exportação é a saída de bens nacionais ou
nacionalizados do território nacional. Nesse mesmo sentido, o artigo 1º, caput, do
Decreto-lei nº 1.578, de 1977. Segundo o §1º deste artigo, considera-se ocorrida a
exportação no momento da expedição do registro de exportação (RE).1110
Necessário observar que parte da doutrina entende que o elemento
material (exportação, saída do território nacional) e o elemento temporal não são
compatíveis.1111 No entanto, concluímos, da mesma forma que em relação ao
imposto sobre a importação,1112 que a lei pode determinar presunção antecipada da
ocorrência do fato jurídico, desde que não seja exigido, ou seja, restituído tributo
caso não se configurem todos os elementos da hipótese de incidência. Nesse sentido,
nossas observações anteriores:
É difícil verificar o exato momento que o bem em exportação deixa o
Brasil; além disso, caso as autoridades aduaneiras aguardassem o
produto nacional cruzar as fronteiras do País para então exigir o
imposto sobre a exportação, configurar-se-ia uma situação de
extraterritorialidade da norma brasileira, o que dificultaria a cobrança

1110

O registro de exportação (RE) substituiu a guia de exportação, conforme o artigo 2o da IN SRF nº
28, de 1994.
1111
“Verifica-se o conflito entre esse dispositivo (artigo 1º, o § 1º, do Decreto-lei nº 1.578, de 1977) e
o artigo 23 do CTN. [...] Ressalte-se ainda a existência de antinomia entre o mencionado Decreto-Lei
e a matriz constitucional do imposto sobre as exportações da qual se extrai, consoante o descrito, que
esse tributo incide, a grandes rasgos, sobre a conduta de exportar produtos para o exterior, e não sobre
a conduta de obter registro de exportação.” (HILÚ NETO, Miguel. Imposto sobre Importações e
Imposto sobre Exportações, 2003, p. 132, parênteses nosso)
1112
Sobre a composição dos elementos espacial e temporal, sugere-se remissão aos subitens 6.1.2 e
6.1.3, respectivamente.
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do tributo.1113 Com o intuito de simplificar o procedimento e tornar
viável a exação do imposto, o § 1º do art. 1º do Decreto-Lei nº
1.578/1977 determina a presunção (iuris et de iure) no sentido de se
considerar exportado o produto nacional no momento da expedição do
registro de exportação (RE).1114

8.4.4. Elemento Pessoal
8.4.4.1. Sujeito ativo
O sujeito ativo é o titular do direito subjetivo de exigir a prestação
jurídico-tributária. A competência para tributar a exportação de bens nacionais e
nacionalizados encontra-se outorgada à União pelo artigo 153, II, da Constituição
Federal e exercida basicamente por meio do Decreto-lei nº 1.578, de 1977, e suas
alterações. Considerando que não há nenhuma delegação da atividade arrecadatória,
o sujeito ativo da relação jurídica relativa ao imposto em apreço é a própria União.

8.4.4.2. Sujeito passivo
O contribuinte é o exportador, assim considerada, nos termos do artigo
5º do Decreto-lei nº 1.578, de 1977, qualquer pessoa que promova a saída do bem do
território nacional.1115 A lei não indica nem responsável nem responsável solidário
pelo imposto sobre a exportação.

1113

“Poderia ser cobrado o imposto do contribuinte se ele ficasse no País ou de seu representante
nacional ou, ainda, ser exigida garantia para autorizar a exportação. Contudo a tributação torna-se
muito mais simples mediante a antecipação legal do momento em que se considera ocorrida a
operação e a cobrança do imposto antes da efetiva exportação.” (MEIRA, Liziane Angelotti. Regimes
Aduaneiros Especiais, 2002, p. 37)
1114
Ibidem, p. 137.
1115
“Inicialmente, é definir exportador como sendo o sujeito ativo de direitos em nome de quem
produtos nacionais ou nacionalizados foram remetidos para fora do Brasil, para uso ou consumo no
país de destino.” (HILÚ NETO, Miguel. Imposto sobre Importações e Imposto sobre Exportações,
2003, p. 162)
Liziane Angelotti Meira
Regime Jurídico dos Tributos Incidentes
Sobre o Comércio Exterior

•

509

8.4.5. Elemento quantitativo
8.4.5.1. Base de cálculo
A base do imposto é o preço normal que o produto ou seu similar
alcançaria, ao tempo da exportação, em uma venda em condições de livre
concorrência no mercado internacional.1116
O preço FOB1117, ou posto na fronteira, é o indicativo do preço
normal.1118 Conforme observa Miguel Hilú Neto, “Caso se verifique discrepância
entre o valor declarado e os valores normalmente aplicados no mercado, passa-se a
determinar o que seria preço normal, base de cálculo do imposto sobre
exportações.”.1119
O §2º do artigo 2º do Decreto-lei nº 1.578, de 1977, determina que o
Poder Executivo deve fixar os critérios para apuração da base de cálculo do imposto
sobre a exportação. O §3º do mesmo artigo (acrescentado pela Lei nº 9.716, de 1998)
reza que:
§3º Para efeito de determinação da base de cálculo do imposto, o
preço de venda das mercadorias exportadas não poderá ser inferior ao
seu custo de aquisição ou produção acrescido dos impostos e
contribuições incidentes e da margem de lucro de 15% (quinze por
cento) sobre a soma dos custos, mais impostos e contribuições.
1116

Cf. artigo 2º do Decreto-lei nº 1.578, de 1977, alterado pelo artigo 51 da Medida Provisória nº
2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
1117
Preço FOB (free on board) significa o preço da mercadoria incluídos os custos e as despesas até o
momento em que ela foi posta no navio para exportação.
1118
Cf. artigo 2º, § 2º, do Decreto-lei º 1.578, de 1977
1119
HILÚ NETO, op. cit., p. 225.
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Miguel Hilú Neto observa que “a definição da base de cálculo do
imposto sobre exportações é mais vaga do que a do imposto sobre importações”1120 e
preconiza, com base nas disposições do artigo 8º do Decreto-lei nº 1.578, de
1977,1121 a aplicação subsidiária, na exportação, das normas que determinam os
critérios para estabelecer o valor aduaneiro na importação.1122

8.4.5.2. Alíquota
O Poder Executivo foi autorizado pela Constituição a alterar a
alíquota, observados os limites estabelecidos em Lei.
O artigo 3º do Decreto-lei nº 1.578, de 1977 (com a redação que lhe
foi conferida pelo artigo 1º da Lei nº 9.716, de 1998), fixa a alíquota do imposto
sobre a exportação em trinta por cento, faculta ao Poder Executivo reduzi-la ou
aumentá-la e determina que sua elevação não pode ser superior a cinco vezes o
percentual fixado (cento e cinqüenta por cento).
A alíquota relativa a todos os bens encontra-se reduzida a zero por
cento, segundo a Circular do Banco Central do Brasil nº 2.767, de 11 de julho de
1997, com exceção das alíquotas dos seguintes bens:

1120

HILÚ NETO, Miguel. Imposto sobre Importações e Imposto sobre Exportações, 2003, p. 223.
“Art. 8º. No que couber, aplicar-se-á, subsidiariamente, ao Imposto sobre a Exportação a
legislação relativa ao Imposto sobre a Importação.”
1122
HILÚ NETO, op. cit., p. 223 e ss.
1121
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150% para armas e munições destinadas à América do Sul ou
Central;1123 e



9% para couros e peles curtidos de bovinos (incluídos os búfalos),
depilados, mesmo divididos, mas não preparados de outra forma,
classificados nas subposições 4104.11 e 4104.19 da NCM.1124

A finalidade da incidência do imposto em pauta sobre esses bens é
absolutamente extrafiscal; nos dois primeiros casos, o escopo é evitar que eles,
exportados sem a pesada carga interna de tributos que normalmente os oneram,
retornem ao País de maneira ilegal, e no último, desestimular a saída, do Brasil, de
insumos importantes para a indústria nacional.

8.4.6. Pagamento
O artigo 4o do Decreto-lei no 1.578, de 1977, determina que compete
ao Ministro da Fazenda estabelecer a forma e o momento em que deve ser efetuado o
pagamento do imposto sobre a exportação, podendo determinar a exigência do
tributo antes da efetiva saída do bem do território nacional.
Essa competência foi exercida por meio da Portaria MF no 674, de
1994, que, no seu artigo 1o, determina que o prazo para pagamento do imposto de
exportação é de 15 dias, contado da data do registro da declaração de exportação.
Diferentemente dos tributos federais incidentes sobre a importação, o recolhimento
1123
1124

Resolução Camex no 17, de 6 de junho de 2001.
Resolução Camex no 42, de 19 de dezembro de 2006.
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não é eletrônico (por meio do Siscomex), mas mediante documento de arrecadação
de receitas federais (Darf). O comprovante de pagamento deve ser entregue à
autoridade fiscal, como documento instrutivo da declaração de exportação.
De forma similar ao que afirmamos em relação aos tributos sobre a
importação, entendemos que a exigência do imposto antes da completa efetivação do
fato previsto na hipótese de incidência não se revela ilegítima, desde que aplique-se a
lei vigente no momento da ocorrência do fato e o contribuinte tenha direito a pagar
sem multa e juros ou a receber de volta eventual diferença. Ademais, sempre que não
ocorrer o fato, necessária a restituição integral do valor pago antecipadamente.
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CAPÍTULO IX

REGIME JURÍDICO DOS TRIBUTOS INCIDENTES
SOBRE O COMÉRCIO EXTERIOR DE BENS – CONCLUSÕES

O estudo dos tributos incidentes sobre o comércio exterior de bens,
conforme verificamos nos capítulos anteriores, revela que o seu regime diverge do
regime tradicional de tributação em razão de sua maleabilidade – principalmente em
decorrência de exceções a regras constitucionais –, complexidade – relacionada à
produção muito intensa de atos normativos de natureza e hierarquia variegadas – e
vinculação a regras derivadas de acordos internacionais. Há tantas peculiaridades
porque estamos nos lindes do comércio internacional, o qual é, inerentemente, ágil,
complexo, intenso e mutante e exige, sob pena de ineficácia, que as regras que o
disciplinam sustentem as mesmas características.
Conforme assinalou o Professor Paulo de Barros Carvalho,
É sabido que os vários tributos, e não só os aduaneiros, operam
debaixo de diretrizes comuns, podendo ser reconhecidos a despeito
das condicionantes de espaço e de tempo em que utilizados. Porém, o
assim falado grupo de exações sobre o comércio exterior forma
segmento distinto, com valores, até certo ponto diversos das
estimativas gerais do sistema tributário e que se foram depositando,
gradativamente, na história da convivência entre os povos
civilizados.1125

1125

CARVALHO, Paulo de Barros. Prefácio. In: MEIRA, Liziane Angelotti. Regimes Aduaneiros
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Pois bem, esse “segmento distinto” foi abordado ao longo do presente
trabalho, e, neste capítulo, examinamos de forma sistemática as conclusões
alcançadas e, para tanto, utilizamos a seguinte divisão do regime jurídico dos tributos
incidentes sobre o comércio exterior de bens:


regime jurídico do imposto sobre a importação;



regime jurídico do imposto sobre a exportação;



regime jurídico do IPI, da contribuição para o PIS/Pasep, da
Cofins e da Cide-combustíveis incidentes na importação;



regime jurídico do ICMS/importação;



regime jurídico das taxas e das contribuições que incidem sobre
atividades integrantes do processo de importação.

No item 9.6, cotejamos as profundas semelhanças entre esses regimes
jurídicos, com o objetivo de evidenciar a existência de instituição plúrima de tributos
sobre a importação de bens.

9.1. Regime jurídico do imposto sobre a importação
Conforme anotamos no item 2.4, o disciplinamento do imposto sobre
a importação apresenta-se paradoxal, pois, considerando as regras constitucionais e
de lei complementar, foi concedida grande liberdade ao legislador, mas, por outro
lado, é em relação a este imposto que mais existem limites, restrições e
condicionantes derivados de acordos internacionais.
Especiais, 2002.
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O regime jurídico do imposto sobre a importação é tratado segundo a
origem das regras que o integram: Constituição Federal, acordos internacionais e
veículos introdutores de regras de conduta (norma geral e abstrata de incidência).
Retomamos também algumas questões relativas à isenção e ao pagamento do
imposto em pauta.

9.1.1. Constituição Federal
A competência para instituir o imposto sobre a importação foi
outorgada pelo artigo 153, I, da CF à União, que deve exercê-la por meio do
legislador federal. Porém, o §1º do artigo mencionado autorizou o Poder Executivo a
alterar as alíquotas, nos limites estabelecidos em lei.
Segundo concluímos na alínea “a” do subitem 2.2.2.4, trata-se de uma
situação excepcional, na qual o legislador ordinário recebeu competência para
estabelecer regra de estrutura, e o Poder Executivo, competência para instituir regra
de incidência tributária (regra de comportamento).
Necessário anotar que estamos diante de uma exceção que se relaciona
simultaneamente ao limite da legalidade dos tributos e ao limite da legalidade das
isenções e das reduções tributárias. Assim, a regra constitucional que atribui ao
Executivo o poder para reduzir, inclusive para zero, a alíquota do imposto sobre a
importação, do imposto sobre a exportação, do IPI e do IOF corporifica a única
possibilidade de isenção ou redução de imposto1126 sem fulcro em lei no sentido
estrito.1127

1126

A disposição do artigo 177, §4º, I, “b” (introduzida pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001),
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Além disso, o Executivo foi autorizado, em razão da maleabilidade
que o comércio internacional pressupõe, a alterar as alíquotas do imposto sobre a
importação sem observância aos limites da anterioridade geral e nonagesimal.1128
Todavia, esse imposto, como todos os demais, está sujeito ao limite da
irretroatividade.
Cumpre mencionar que o imposto sobre a importação, da mesma
forma que os outros impostos cuja regra de competência apresenta exceção ao
princípio da legalidade, não está subordinado à exigência, prevista no artigo 62, §2º,
da CF, de que a medida provisória que o majore seja convertida em lei no ano
anterior ao da vigência das regras veiculadas.
No

que

concerne

a

isonomia,

capacidade

contributiva

e

progressividade,1129 o imposto em pauta, em razão de voltar-se precipuamente à
realização de políticas de comércio internacional, de balanço de pagamento e ao
desenvolvimento nacional, não se mostra instrumento adequado para o combate à
desigualdade. Certamente outros impostos, como o imposto sobre a renda e mesmo o
imposto sobre a produção, o IPI, prestam-se melhor a essa finalidade.
Relativamente à proibição de confisco,1130 o imposto sobre a
importação, ainda quando tinha alíquotas superiores a cinqüenta por cento, nunca foi
considerado confiscatório.1131 Atualmente, a alíquota máxima – constante na Tabela
Comum de Alíquotas e também consolidada na OMC – é de trinta e cinco por cento,
atribui ao Poder Executivo a competência para alterar também a alíquota da Cide-combustíveis.
1127
Conforme concluímos no subitem 6.1.6.1.
1128
Artigo 150, §1º, da CF.
1129
Abordadas no subitem 2.2.2.7.
1130
Sobre este limite constitucional, sugere-se remissão ao subitem 2.2.2.8.
1131
Conforme verificamos no subitem 2.2.2.8, o conceito de confisco é vago.
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de maneira que não alcança estatura para caracterizar confisco. No regime vigente, a
alíquota somente pode ultrapassar esse patamar se forem aplicadas medidas de
salvaguarda, e, mesmo assim, improvável que se evidencie caráter confiscatório;
mais facilmente poderiam ser vislumbradas medidas restritivas ou proibitivas da
atividade de importação.

9.1.2. Acordos internacionais
São examinadas aqui as regras constantes de acordos internacionais,
devidamente internalizados, em cotejo com o elemento da norma de incidência ao
qual essas regras se integram.

9.1.2.1. Acordos internacionais e elemento quantitativo – alíquota
Com o objetivo de liberalizar o comércio internacional, os países têm
celebrado vários e importantes acordos versando sobre a alíquota do imposto sobre a
importação. No Capítulo V deste estudo, discorremos sobre os principais deles.
A consolidação de alíquotas do imposto sobre a importação,
apresentada no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC), é um
compromisso assumido de não ultrapassar o percentual consignado no documento
em relação a todos os países-membros da Organização.1132 Trata-se, portanto, de uma
regra de estrutura, derivada de ato internacional, que limita a competência tributária,
no caso, a competência do Poder Executivo.
1132

A lista brasileira em vigor é a “Lista III – Concessões do Brasil na OMC – Sistema Harmonizado
de 2007 (SH-2007)”. Disponível no sítio do MDIC:
< http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=372 >. Acesso em: 6 mai. 2011.
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A regra da nação mais favorecida também concerne à alíquota do
imposto em apreço e determina que o Brasil deve aplicar a todos os países-membros
da OMC a alíquota mais baixa, relativa ao mesmo ou similar produto, concedida a
qualquer país, membro ou não da organização. As exceções admitidas a essa regra
são a da integração regional e a das cláusulas de habilitação. 1133
No que toca à integração, o Brasil é membro do Mercosul e este tem
acordos bilaterais com países da região, os quais serão abordados adiante.1134
A cláusula de habilitação que determina alíquotas de imposto sobre a
importação no Brasil é a relativa ao Sistema Global de Preferências Comerciais
(SGPC), o qual permite redução de alíquota, sem aplicação da regra da nação mais
favorecida, para países em desenvolvimento ou menos desenvolvidos.
Cumpre mencionar as regras de origem, que determinam os requisitos
para considerar um bem originário de um país que tenha tratamento tributário
especial. Existem as regras de origem da OMC, as regras de origem do Mercosul e
regras de origem específicas para aplicação de preferenciais tributárias (SGPC,
acordos bilaterais etc.).1135
O documento básico para determinação das alíquotas do imposto
sobre a importação é a Tabela Comum de Alíquotas de Imposto sobre a Importação
de Origem Extrabloco (“Tabela Comum de Alíquotas de II”),

1136

elaborada com

base na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) e no Sistema Harmonizado
(SH).

1133

A respeito da qual discorremos no subitem 5.1.1 deste trabalho.
O subitem 5.1.1.1 trata de integração regional e o subitem 5.1.1.2, das cláusulas de habilitação.
1135
De acordo com as conclusões constantes dos subitens 5.1.5 e 5.3.3.
1136
Denominada incorretamente, conforme anotamos no subitem 5.3.1, Tarifa Externa Comum (TEC).
1134
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O SH foi aprovado na seara da Organização Mundial das Aduanas
(OMA) e corresponde a uma lista de bens classificados com seis dígitos. Com base
no SH, foi elaborada a Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), na qual aos seis
dígitos do SH foram juntados mais dois, para classificar, de modo mais específico, os
bens. Por sua vez, com base na lista NCM, foi elaborada a “Tabela Comum de
Alíquotas de II”.
Dessarte, a tabela em apreço é formada por uma extensa lista de bens
e pelas respectivas alíquotas do imposto que devem ser aplicadas pelos membros do
Mercosul em relação às importações de origem extrabloco. São admitidas as
seguintes classes de exceções à Tabela Comum: listas de exceções, perfurações,
reduções por desabastecimento, SGPC e acordos preferenciais.
As listas de exceções são mecanismos de ajuste, mediante as quais os
países utilizam alíquotas próprias, mas têm prazo definido para convergência aos
níveis da “Tabela Comum de Alíquotas de II”. As listas de exceções compreendem a
lista geral, a lista de bens de capital, a lista de bens de informática e de
telecomunicações e a lista relativa ao “Universo Automotivo”.1137
Quando a alíquota constante da “Tabela Comum de Alíquotas de II” é
superior à alíquota consolidada na OMC, o membro do Mercosul deve aplicar a
alíquota mais baixa (denominada perfuração) sobre os bens de origem extrabloco
importados de países-membros da OMC.
No âmbito do Mercosul, são aplicadas as alíquotas do Acordo SGPC
(inclusive o Mercosul tornou-se signatário deste Acordo),1138 bem como as alíquotas

1137
1138

O tema é abordado no subitem 5.3.1.1.
Conforme subitens 5.1.1.2 e 5.3.4.
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preferenciais estabelecidas no âmbito de acordos bi ou plurilaterais celebrados pelo
grupamento. Permite-se ainda a redução temporária das alíquotas da Tabela Comum
no caso de desabastecimento.

9.1.2.1.1. Direitos de salvaguarda
Conforme concluímos no subitem 5.1.2.3, os direitos de salvaguarda
têm natureza tributária, especificamente de adicional ao imposto sobre a importação.
Eles podem ser estabelecidos mediante um percentual que deve ser somado à
alíquota do imposto sobre a importação ou por meio de uma alíquota específica
(normalmente em dólar) que deve incidir sobre a base de cálculo em unidade
(tonelada, litro etc.).
Os direitos antidumping e os direitos compensatórios, segundo
concluímos, são veiculados por norma primária penal e, assim, têm natureza jurídica
de penalidade.1139

9.1.2.2. Acordos internacionais e elemento quantitativo – base de cálculo
O Acordo de Valoração Aduaneira (AVA) determina a forma de
apuração da base de cálculo do imposto sobre a importação. Este Acordo estabelece
seis métodos para o procedimento de valoração aduaneira, cuja utilização deve ser
seqüencial, de modo que, somente na impossibilidade de se pautar pelos anteriores,
deve ser adotado o método subseqüente.1140

1139

Conforme ilações constantes dos subitens 5.1.2.1 e 5.1.2.2.
São eles os seguintes:
1 – método do valor de transação ajustado;
1140
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9.1.3. Norma de incidência
Neste subitem tratamos de forma resumida, apresentando as
conclusões alcançadas no Capítulo VI, da norma de incidência do imposto sobre a
importação.

9.1.3.1. Elemento material
O elemento material da norma de incidência do imposto sobre a
importação é “importar bens estrangeiros”.1141 O verbo importar, no entanto, é
restrito aos casos de intenção de uso ou consumo; logo os bens introduzidos
temporariamente, mediante regimes aduaneiros especiais, não estão sujeitos ao
imposto, a não ser que sejam posteriormente destinados a consumo.1142
O complemento do verbo é “bens estrangeiros”. Bens no sentido de
produtos com valor pecuniário e que sejam corpóreos.1143 O adjetivo “estrangeiros”
significa não somente procedência do exterior, mas também origem, de acordo com
as regras de origem adotadas no âmbito do Mercosul. Os bens nacionais,
nacionalizados não podem ser submetidos ao imposto, em razão de limite da regra
de estrutura constitucional. No entanto, os bens estrangeiros agregados a bens
desnacionalizados no exterior podem ser tributados como bens acessórios.
2 – método do valor de transação de produtos idênticos ao importado;
3 – método do valor de transação de produtos similares;
4 – método dedutivo;
5 – método computado;
6 – método dos critérios razoáveis ou método residual.
Para uma melhor compreensão dos métodos, recomenda-se remissão ao subitem 5.1.4.
1141
Conforme artigo 1o do Decreto-lei nº 37, de 1966.
1142
Conforme concluímos na alínea “a” do subitem 6.1.1.1.
1143
A expressão “bens” deve ser entendida na acepção constante no subitem 6.1.1.2.1.
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Os bens apreendidos ou abandonados e leiloados, objeto de pena de
perdimento, não estão sujeitos ao imposto em pauta.1144 Os bens adquiridos em loja
franca e a bagagem proveniente do exterior, dentro dos limites estabelecidos em lei,
estão isentos do imposto sobre a importação.

9.1.3.2. Elemento espacial
O elemento espacial do imposto sobre a importação é conformado
pelas regiões sob controle aduaneiro, denominadas zonas primárias, situadas em
qualquer parte do território aduaneiro, inclusive nas áreas de livre comércio. Nestas
áreas, o imposto incide sobre uma lista reduzida de produtos, mas incide.1145

9.1.3.3. Elemento temporal
O elemento temporal dos bens despachados para consumo é o registro
da declaração de importação (DI) ou da declaração de importação simplificada (DSI)
na repartição aduaneira, por meio do sistema denominado Siscomex.1146
No caso de bens estrangeiros extraviados, o elemento temporal ocorre
no momento da verificação da falta do bem,1147 que deve ser registrada em
documento próprio, o Auto de Infração. Todavia, conforme concluímos, o tributo
somente pode ser exigido nos casos em que seja possível comprovar a entrada do
bem no Brasil.
1144

Conforme §4o do artigo 1o do Decreto-lei nº 37, de 1966 (incluído pela Lei nº 10.833, de 2003).
Essa lista inclui armas e munições, fumo, bebidas alcoólicas, automóveis de passageiros e
produtos de perfumaria ou de toucador. (O Decreto-lei nº 288, de 1967, artigo 3o, §1°, indica, em
relação à Zona Franca de Manaus, os produtos não isentos, e as disposições constantes dos diplomas
que regulam cada uma das áreas de livre comércio prevêem as respectivas exceções.)
1146
Artigo 23 do Decreto-lei nº 37, de 1966.
1147
Artigo 23, parágrafo único, do Decreto-lei nº 37, de 1966.
1145
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A lei não prevê elemento temporal para os bens submetidos a
despacho de admissão, com exceção do regime aduaneiro especial de admissão
temporária para utilização econômica. Dessarte, com exceção deste e dos regimes de
drawback e das áreas de livre comércio,1148 nos regimes aduaneiros especiais não
incide o imposto sobre a importação por falta do elemento temporal.
Os bens estrangeiros não introduzidos mediante portos, aeroportos e
pontos e fronteira alfandegados (zona primária), não estão sujeitos a imposto sobre a
importação, mas à pena de perdimento.
Há um prazo, consignado no artigo 642 do Regulamento Aduaneiro,
para que o importador efetive o registro da declaração de importação e promova o
desembaraço. Caso não o faça, é aplicada pena de perdimento do bem. Todavia,
transcorrido o prazo legal e antes de aplicada a pena de perdimento, o importador
pode ainda, mediante pagamento dos tributos sobre a importação e das multas,
desembaraçar o bem. Neste caso, o elemento temporal antecede o registro da
declaração de importação e corresponde ao momento em que se esgotou o prazo
legal. 1149

9.1.3.4. Elemento pessoal
O sujeito ativo do imposto sobre a importação é a União. O sujeito
passivo pode ser o contribuinte, o responsável ou o responsável solidário.

1148

Estes dois, apesar de serem regimes aduaneiros especiais, são submetidos a despacho para
consumo. Nas áreas de livre comércio, o imposto incide sobre uma pequena lista de produtos e, para
o regime de drawback, existe regra isentiva específica..
1149
Conforme artigo 18 da Lei nº 9.779, de 1999.
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a) Contribuinte
Mister ressaltar que, nos termos do artigo 121, I, do CTN, deve ser
indicada como contribuinte pessoa que tenha relação pessoal e direta com o fato
jurídico tributário: o seu causador. Se a lei nomear outra pessoa, pode ser responsável
tributário, mas contribuinte não será.
A lei1150 indica como contribuinte do imposto em pauta o importador,
o destinatário da remessa postal internacional e o adquirente de mercadoria
entrepostada.
Importador deve ser entendido como a pessoa física ou jurídica que
realiza a importação de bens estrangeiros, que faz vir produtos do exterior e promove
a sua entrada no território aduaneiro, a qual não corresponde necessariamente à que
efetivamente transportou, cruzou a fronteira com o bem.
O destinatário da remessa postal internacional somente pode ser
considerado contribuinte quando promova a operação de importação, o que pode se
dar das seguintes formas: envio do bem, do exterior, para si mesmo; solicitação da
remessa a outrem; e aceitação da mercadoria e realização do despacho para consumo
mediante pagamento dos tributos pertinentes. Se o destinatário não tiver enviado ou

1150

Artigo 31 do Decreto-lei nº 37, de 1966, com a redação conferida pelo artigo 1º do Decreto-lei nº
2.472, de 1988.
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solicitado a remessa nem queira recebê-la, não pode ser considerado contribuinte, e o
bem será reenviado ao exterior ou considerado abandonado.1151
Em relação ao adquirente, cabe retomar as conclusões consignadas na
alínea “c” do subitem 6.1.4.2.1: para incidência da norma tributária, a importação
somente ocorre quando se configuram todos os seus elementos, inclusive o temporal
– que é, em regra, o registro da declaração de importação referente ao despacho para
consumo. Portanto, se o adquirente da mercadoria entrepostada promove tal registro,
ele participa, ainda que nos momentos derradeiros, da consecução da hipótese
prevista no antecedente da norma de incidência do imposto e, em conseqüência,
pode, legitimamente, ser indicado pelo legislador como contribuinte.

b) Responsável
O responsável, conforme anotamos no subitem 6.1.4.2.2, não é o
causador do fato jurídico tributário, mas há de ter relação com ele, sob pena de
restarem desvirtuadas as regras de competência tributária.
A lei1152 indica como responsáveis pelo imposto sobre a importação o
transportador e o depositário. Tal responsabilidade decorre de deveres assumidos na
relação profissional de prestação de serviços.
Os responsáveis solidários1153 são: a) o representante, no Brasil, de
transportador estrangeiro; b) o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira,

1151
1152

Conforme determinam os artigos 642, I, “b”, e 644, II, do Regulamento Aduaneiro.
Artigo 32 do Decreto-lei nº 37, de 1966, alterado pelo artigo 1º do Decreto-lei nº 2.472, de 1988.
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no caso de importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa
jurídica importadora; c) o encomendante predeterminado que adquire mercadoria de
procedência estrangeira de pessoa jurídica importadora; e d) o adquirente ou
cessionário de mercadoria beneficiada com isenção ou redução do imposto.

9.1.3.5. Elemento quantitativo
9.1.3.5.1. Base de cálculo
No regime comum, a base de cálculo do imposto sobre a importação é
o valor aduaneiro, calculado segundo os métodos previstos no Acordo de Valoração
Aduaneira, mencionado no subitem 9.1.2.2.
No caso de bagagem, a base de cálculo é o valor da fatura ou do
documento equivalente. Para bens importados via remessa postal internacional ou
encomenda aérea internacional, a base de cálculo do imposto corresponde ao valor
do bem (comprovado mediante fatura comercial) mais o custo do seguro e do
transporte internacionais.
Na aplicação de direito de salvaguarda, a base de cálculo deve ser ou
o valor aduaneiro (se a alíquota for percentual), normalmente inferido consoante as
regras do AVA, ou a unidade de medida específica (se a alíquota for específica), e.g.
tonelada, metro cúbico etc, ou a combinação de ambos.

1153

Conforme parágrafo único do artigo 32 do Decreto-lei nº 37, de 1966, alterado pelo Decreto-lei nº
2.472, de 1988, e pela Lei nº 11.281, de 2006.
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Cumpre assinalar que a determinação da base de cálculo do imposto
sobre a importação, bem como dos demais tributos que incidem sobre esta operação,
depende da conversão, em moeda nacional, de valor expresso em moeda estrangeira,
e o câmbio aplicado não é o do momento de ocorrência do fato jurídico tributário,
mas um valor denominado “câmbio fiscal”.1154
Para determinar essa taxa de conversão, a lei prevê alternativamente o
câmbio dois dias antes ou o próprio câmbio da operação; deve prevalecer, dentre os
dois valores, o maior.

9.1.3.5.2. Alíquota
A alíquota é determinada em função do regime de importação do bem.

a) Regime comum de importação
No regime de importação comum, a determinação da alíquota depende
do país de origem dos bens, da seguinte forma:
i) Importação de países não pertencentes à OMC
Aplica-se a Tabela Comum de Alíquotas de Imposto sobre a
Importação de Origem Extrabloco, incluídas as alíquotas estabelecidas em função

1154

Artigo 3o da Lei nº 9.816, de 1999.
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das exceções e das reduções por desabastecimento; porém esses países não têm
direito às alíquotas relativas às perfurações.
ii) Países-membros da OMC
Neste caso, deve ser aplicada a Tabela Comum de Alíquotas de
Imposto sobre a Importação de Origem Extrabloco, com as exceções, as reduções,
bem como com as perfurações brasileiras.
iii) Países beneficiados mediante o Acordo SGPC
Na importação de países signatários do Acordo SGPC,1155 aplica-se a
alíquota estabelecida no Acordo, que é inferior à prevista na “Tabela Comum de
Alíquotas do II”.
iv) Países beneficiados por acordos preferenciais
No caso de acordos preferenciais, amparados em cláusula de
habilitação ou em acordo de integração regional, aplica-se a redução de alíquota
prevista no Acordo.1156

1155

Cumpre lembrar que os países que ratificaram o Acordo são: Argélia, Bangladesh, Benin, Bolívia,
Brasil, Camarões, Chile, Colômbia, Cuba, República Democrática Popular da Coréia, Equador, Egito,
Gana, Guinéa, Guiana, Índia, Indonésia, Irã (República Islâmica do Irã), Iraque, Líbia, Malásia,
México, Marrocos, Moçambique, Myanmar, Nicarágua, Nigéria, Paquistão, Peru, Filipinas, República
da Coréia, Romênia, Singapura, Sri Lanka, Sudão, Tailândia, Trinidad e Tobago, Tunísia, Tanzânia,
Venezuela, Vietnã e Zimbábue. Os países que não ratificaram são: Angola, Catar, Uruguai, Haiti e
Zaire.
1156
Conforme indicamos no subitem 5.3.1.4, os principais Acordos assinados no âmbito do Mercosul
são:
- Mercosul e Bolívia – ACE nº 36, de 1996 (Decreto nº 2.240, de 1996)
- Mercosul e Chile – ACE nº 35, de 1996 (Decreto nº 2.234, de 1997)
- Mercosul e Comunidade Andina – Acordo Marco para a Criação da Zona de Livre Comércio entre a
Comunidade Andina e o Mercosul, de 1998 (Decreto nº 2.873, de 1998), e ACE nº 56, de 2002
(Decreto nº 4.604, de 2003)
- Mercosul e Peru – ACE nº 58, de 2003 (Decreto nº 5.651, de 2005)
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v) Países do Mercosul
A alíquota do imposto sobre a importação nas operações realizadas
entre os países do Mercosul, desde que cumpridas as regras de origem, é zero, com
exceção de bens do setor automotivo e açúcar.

b) Regime de tributação especial
O regime de tributação especial é aplicado a bagagens que não se
enquadrem nos limites de isenção, e a alíquota é única, de cinqüenta por cento.

c) Regime de tributação simplificada
A importação de bens via remessa postal ou encomenda aérea
internacionais pode ser submetida ao regime de tributação simplificada (RTS), cuja
alíquota é única, de sessenta por cento.

d) Regime de tributação unificada

- Mercosul, Colômbia, Equador e Venezuela – ACE nº 59, de 2003, ACE nº 39, de 1999 ( Decreto nº
5.662, de 2006)
- Mercosul e Comunidade Européia – Acordo Marco Inter-Regional de Cooperação entre a
Comunidade Européia e seus Membros, de 1995 (Decreto nº 3.192, de 1999)
- Mercosul e Índia – Acordo-Quadro entre Mercosul e República da Índia, de 2003
- Mercosul e México – ACE nº 54, de 2002, e nº 55, de 2005 (Decretos nºs 4.598, de 2003, 4.972, de
2004, e 5.507, de 2005)
- Mercosul e Egito – Acordo-Quadro, de 2004
- Mercosul e União Aduaneira da África Austral – Acordo de Comércio Preferência, de 2004.
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Aos bens importados ao amparo do regime de tributação unificada (RTU),
aplica-se a alíquota de vinte e cinco por cento, correspondente aos seguintes tributos:
 7,88% para o imposto sobre a importação;
 7,87% para o IPI;
 7,6% para a Cofins/importação;
 1,65% para a contribuição para o PIS/Pasep/importação.

e) Direitos de salvaguarda
As alíquotas dos direitos de salvaguarda são determinadas pela
autoridade competente casuisticamente e podem assumir as seguintes formas:


em percentual quando a base de cálculo for em dinheiro;



em valor pecuniário quando a base de cálculo for em unidade de
medida; e



mediante ambos simultaneamente quando houver base de cálculo
combinada (valor pecuniário e unidade de medida).

9.1.4. Isenções e reduções do imposto sobre a importação
Importante observar que as isenções e as reduções do imposto sobre a
importação estão sujeitas ao cumprimento dos seguintes requisitos:
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inexistência de similar nacional do bem importado;



transporte internacional em navio de bandeira brasileira; e



comprovação de quitação de tributos e contribuições federais.
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9.1.5. Pagamento
O imposto sobre a importação, bem como todos os impostos
incidentes sobre essa operação, tem o pagamento antecipado para momento anterior
à ocorrência do fato jurídico tributário.
Concluímos que o sistema jurídico brasileiro não veda que a exigência
do pagamento do tributo anteceda o momento em que se considera ocorrido o fato
jurídico tributário. Porém, há dois limites: a) a antecipação não pode implicar ficção,
considerar ocorrido fato inexistente; e b) deve ser aplicada a legislação vigente no
momento de ocorrência do fato previsto na hipótese da norma de incidência
tributária.

9.2. Regime jurídico do imposto sobre a exportação
Da mesma forma que em relação ao imposto sobre a importação,
discorremos acerca do regime jurídico do imposto sobre a exportação tomando em
consideração a origem das regras que o integram: Constituição Federal e veículos
introdutores de regras de conduta (norma de incidência). Não dedicamos um subitem
aos acordos internacionais porque estes praticamente não se ocupam do imposto em
pauta.
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9.2.1. Constituição Federal
O artigo 153, II, da CF atribuiu à União competência para instituir o
imposto sobre a exportação. O §1º desse artigo autorizou o Poder Executivo a alterar
as alíquotas, nos limites estabelecidos em lei. Além disso, ao estabelecer as alíquotas,
o Executivo está dispensado de observar o limite da anterioridade geral e
nonagesimal, conforme o artigo 150, §1º, da CF. O imposto em apreço não está
sujeito também à limitação temporal prevista no artigo 62, §2º, da CF.
O imposto sobre a exportação incide sobre uma lista muito pequena de
produtos, mas sua alíquota chega a cento e cinqüenta por cento; no entanto, não lhe
foi reconhecido nenhum caráter confiscatório.
O imposto em pauta tem visíveis finalidades extrafiscais e, da mesma
forma que o imposto sobre a importação, não se revela instrumento adequado para
promoção da isonomia.

9.2.2. Norma de incidência
Neste subitem, resumimos nossas conclusões, constantes do item 8.4,
sobre a norma do imposto sobre a exportação.

9.2.2.1. Elemento material
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O verbo do elemento material da norma de incidência do imposto
sobre a exportação é a exportação, a saída, o transporte para fora das fronteiras do
Brasil.
O complemento do verbo são “bens nacionais ou nacionalizados”.
Contudo, em decorrência da previsão de alíquota zero para a grande maioria dos
bens, o imposto em pauta incide somente sobre:


armas e munições;1157 e



couros e peles curtidos de bovinos (incluídos os búfalos),
depilados, mesmo divididos, mas não preparados de outra forma,
classificados nas subposições 4104.11 e 4104.19 da NCM.1158

Não há incidência do imposto sobre a exportação em relação a bens
exportados temporariamente, desde que se dê o retorno no prazo fixado.

9.2.2.2. Elemento espacial
Todo o território não nacional

pode ser considerado o elemento

espacial do imposto sobre a exportação. Diante da limitação espacial, constante do
artigo 153, I, da CF e do artigo 25, caput, do CTN, o legislador pode presumir a
exportação de produtos que permaneçam no território nacional para efeito de
concessão de benefícios fiscais, porém carece de competência para tributar, com o
imposto em pauta, bem não enviado ao exterior.
1157
1158

Resolução Camex no 17, de 6 de junho de 2001.
Resolução Camex no 42, de 19 de dezembro de 2006.
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O elemento espacial do imposto sobre a exportação, entretanto,
encontra-se reduzido para duas das três classes de bens atualmente tributados: a
exportação de cigarros e de armas e munições está sujeita ao imposto sobre a
exportação somente se os bens se destinarem à América do Sul ou à América
Central.

9.2.2.3. Elemento temporal
O elemento temporal do imposto em apreço é o momento de
expedição do registro de exportação (RE),1159 e esta disposição, conforme
concluímos no subitem 8.4.3, não se choca com a determinação de que o “fato
gerador” do imposto sobre a exportação é a saída de bens nacionais ou
nacionalizados do território nacional, constante do artigo 23 do Código Tributário
Nacional.

9.2.2.4. Elemento pessoal
O sujeito ativo do imposto sobre a exportação é a União. O
contribuinte é o exportador, assim considerada qualquer pessoa que promova a saída
do bem do território nacional. A lei não indica nem responsável nem responsável
solidário pelo imposto sobre a exportação.1160

9.2.2.5. Elemento quantitativo
1159
1160

Artigo 1º, caput, do Decreto-lei nº 1.578, de 1977.
Artigo 5º do Decreto-lei nº 1.578, de 1977.
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9.2.2.5.1. Base de cálculo
A base de cálculo do imposto é o preço normal que o produto ou seu
similar alcançaria, ao tempo da exportação, em uma venda em condições de livre
concorrência no mercado internacional.1161 O preço FOB, ou posto na fronteira, é o
indicativo do preço normal.

9.2.2.5.2. Alíquota
Todas as alíquotas do imposto sobre a exportação encontram-se
reduzidas a zero por cento, com exceção das alíquotas dos seguintes bens:


150% para armas e munições destinadas à América do Sul ou
Central; e



9% para couros e peles curtidos de bovinos (incluídos os búfalos),
depilados, mesmo divididos, mas não preparados de outra forma,
classificados nas subposições 4104.11 e 4104.19 da NCM.

9.2.2.6. Pagamento
O prazo para pagamento do imposto sobre a exportação é de 15 dias,
contado da data do registro da declaração de exportação.1162

1161

Cf. artigo 2º do Decreto-lei nº 1.578, de 1977, alterado pelo artigo 51 da Medida Provisória nº
2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
1162
Portaria MF no 674, de 1994, que, no seu artigo 1o, determina que
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De forma similar ao que afirmamos relativamente ao imposto sobre a
importação, entendemos que a exigência do imposto sobre a exportação antes da
completa efetivação do fato previsto na hipótese de incidência não se revela
ilegítima, desde que aplique-se a lei vigente no momento da ocorrência do fato e o
contribuinte tenha direito a pagá-lo sem multa e juros ou a receber de volta eventual
diferença. Ademais, sempre que não ocorrer o fato, necessária a restituição integral
do valor pago antecipadamente.

9.3. Regime jurídico do IPI, da contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins e da
Cide-combustíveis incidentes na importação
Discorremos sobre o IPI, a contribuição para o PIS/Pasep, a Cofins e a
Cide-combustíveis incidentes na importação conjuntamente, com o objetivo de
verificar as similaridades de tratamento jurídico, bem como contrastá-las com as
regras do imposto sobre a importação.

9.3.1. Constituição Federal
A competência para instituir o IPI foi outorgada pelo artigo 153, IV, à
União. O § 1º do artigo mencionado autorizou o Poder Executivo a alterar as
alíquotas do imposto sobre a importação, do imposto sobre a exportação, do IPI e do
IOF, nos limites estabelecidos em lei.
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Os artigos 149, §2º, II, e 195, IV, da CF, alterados pela Emenda
Constitucional nº 42, de 2003, constituem a base constitucional da contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a importação.
A previsão da Cide-Combustíveis foi incluída na Carta Magna pela
Emenda Constitucional nº 33, de 2001, que alterou os artigos 149, §2o, II, 157 e 177,
§4o, da CF.
O inciso II do §2o do artigo 149, na redação determinada pela Emenda
Constitucional nº 33, de 2001, previa a possibilidade de instituição de contribuições
sociais e de intervenção no domínio econômico no caso de importação de petróleo e
seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool combustível. No entanto, a
Emenda Constitucional nº 42, de 2003, ampliou essa possibilidade para quaisquer
produtos estrangeiros e serviços importados. Dessa forma, a redação atual deste
inciso serve de fulcro de validade tanto para a Cide-combustíveis quanto para a
contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins incidentes na importação.
As alíquotas da Cide-combustíveis podem ser determinadas pelo
Poder Executivo,1163 ao passo que a contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins estão
adstritas ao limite da legalidade, sem exceções.
A competência relativa aos tributos em pauta não está subordinada ao
limite da anterioridade geral, mas ao da anterioridade nonagesimal. Nem ao IPI nem
às contribuições em apreço aplica-se o limite temporal relativo à conversão de
medida provisória, conforme dispõe o artigo 62, § 2º, da CF.

1163

Artigo 177, §4º, I, “b”, da CF.
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No que concerne à isonomia, à capacidade contributiva e à
progressividade, cumpre consignar que a Constituição determina que o IPI seja
seletivo em função da essencialidade do produto.1164 Logo, o Executivo deve se
pautar por considerações sobre o grau de importância do bem, atribuindo alíquotas
menores aos bens considerados mais necessários para as camadas pobres da
população (alimentos da cesta básica, por exemplo), e alíquotas maiores aos bens
supérfluos ou nocivos à saúde (perfumes, bebidas, cigarros, e.g.). Essa regra não se
aplica às contribuições em pauta, de forma que elas não se mostram relevantes na
consecução da isonomia.
Apesar de o IPI ser o imposto que alcança as mais altas alíquotas,1165
não foi considerado confiscatório, sendo visto como instrumento para estimular ou
inibir a produção e o consumo de alguns bens, de acordo com os valores e interesses
públicos. As alíquotas da contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins e da Cidecombustíveis não alcançam valores suficientes para cogitar em confisco.

9.3.2. Acordos internacionais – Regra do tratamento nacional
A regra constante de acordo internacional, que se revela mais
importante para o disciplinamento dos tributos internos que incidem também sobre a
importação, é a do tratamento nacional.1166

1164

Artigo 153, §3º, I, da CF.
Especialmente para bens considerados supérfluos ou nocivos, verbi gratia, a alíquota prevista, na
TIPI, para os cigarros é de 330%, e, para as bebidas alcoólicas, chega a 130%.
1166
Constante do Artigo III do GATT, Acordo devidamente internalizado.
1165
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Conforme anotamos no subitem 5.1.3, tratamento nacional significa
que os valores exigidos pelo Estado, no que concerne a tributos sobre a circulação, a
industrialização ou qualquer outra operação com bens importados, não podem ser
superiores àqueles exigidos a bem nacional.
O IPI e a Cide-combustíveis incidem, com as mesmas alíquotas, sobre
operações com bens nacionais e sobre a importação de bens estrangeiros, de maneira
que não apresentam desconformidade com a regra em pauta.
No entanto, conforme anotamos no subitem 7.3.8, a contribuição para
o PIS/Pasep e a Cofins internas incidem sobre faturamento e folha de salário, e não
sobre operações com mercadorias ou bens.
O argumento econômico de que a oneração do faturamento
corresponde à da venda das mercadorias não comprova isonomia jurídica. Se fosse
possível comprovar, por meio de presunção de transferência de ônus econômico, que
os tributos incidem sobre os bens, poderia ser exigido imposto sobre a renda das
empresas na importação, contribuição social sobre o lucro líquido na importação,
imposto predial e territorial urbano na importação e tantos outros.
Por outro lado, há disparidade no tratamento tributário das empresas
optantes pelo lucro real e daquelas optantes pelo lucro presumido, pois a lei não
distingue, na importação, o regime diferenciado existente entre essas empresas e as
sujeita às mesmas alíquotas, sem que as optantes pelo lucro presumido tenham o
direito de deduzir o valor pago na importação do montante a ser pago nas operações
subseqüentes no mercado interno. Dessa forma, forçoso concluir que essa situação
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discriminação das empresas optantes pelo lucro presumido e

discriminação dos bens importados.
Mencionamos também o caso da importação de cigarros, em que a
contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins internas são pagas na mesma ocasião em
que são exigidas as contribuições incidentes sobre a operação de importação, de
modo independente e sem direito de compensação dos valores. Ou seja, o bem
importado é, de maneira incontestável, duplamente onerado comparado com cigarro
produzido no Brasil.
Além disso, a “necessidade de tratamento isonômico entre os bens
importados e nacionais”, invocada na exposição de motivos da Medida Provisória nº
164, de 2004, jamais poderia servir de supedâneo para aprovação da matéria no
regime de urgência; ao contrário, essa questão necessitaria ter sido submetida à
ampla discussão no Congresso Nacional e na sociedade.

9.3.3. Norma de incidência
9.3.3.1. Elemento material
O verbo do elemento material tanto do IPI/importação quanto das
contribuições em pauta é “importar”.
Não deve haver incidência do IPI no caso de mercadorias extraviadas,
ainda que comprovada sua entrada, porque, sem a presença física da mercadoria,
impossível a realização do elemento temporal, que é o desembaraço aduaneiro.
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Também não devem incidir as contribuições se não for possível comprovar a
importação.
Nos casos de aplicação de regime aduaneiro especial, não incidem
nem o IPI/importação nem as contribuições, desde que sejam cumpridas as condições
do regime.
No IPI/importação, o complemento do verbo é “bem industrializado
de procedência estrangeira”,1167 logo não precisa ser bem estrangeiro.
O artigo 149, § 2º, II, da Constituição atribui ao legislador
competência para tributar, mediante contribuições sociais e de intervenção no
domínio econômico, “produtos estrangeiros”. O artigo 195 autoriza instituição de
contribuições sociais sobre “bens procedentes do exterior”. De todo modo, o §2o do
artigo 1o da Lei nº 10.865, de 2004, parece dissonar de conceito pressuposto pelo
constituinte ao determinar que, para efeito de incidência das contribuições em pauta,
considera-se estrangeiro bem nacional ou nacionalizado que retorne ao Brasil.
A Cide-combustíveis incide apenas sobre a importação dos
seguintes bens: gasolinas e suas correntes, diesel e suas correntes, querosene de
aviação e outros querosenes, óleos combustíveis, gás liquefeito de petróleo e álcool
etílico combustível.1168
O IPI e as contribuições em pauta não incidem no caso de bens
importados apreendidos ou abandonados e leiloados. Também não incidem sobre
bagagens e bens adquiridos em lojas francas.
1167
1168

Devem ser adotadas, para essa expressão, as definições mencionadas no subitem 6.1.1.2.2.
Artigo 3o da Lei nº 10.336, de 2001.
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9.3.3.2. Elemento espacial
O elemento espacial do IPI, bem como o das contribuições em apreço,
é o mesmo do imposto sobre a importação: zonas primárias situadas em qualquer
parte do território nacional, inclusive nas áreas de livre comércio.

9.3.3.3. Elemento temporal
O momento em que se considera juridicamente ocorrido o fato
jurídico tributário previsto na hipótese de incidência do IPI/importação é o do ato da
autoridade fiscal de desembaraço aduaneiro.1169
Por sua vez, o elemento temporal das contribuições em pauta é o
mesmo do imposto sobre a importação: em regra, o momento de registro da
declaração de importação (DI ou DSI) e, no caso de desembaraço depois de vencido
o prazo, a data de esgotamento deste prazo.

9.3.3.4. Elemento pessoal
O sujeito ativo do IPI/importação e das contribuições em apreço é a
União.

1169

Cf. artigo 2o, I, da Lei nº 4.502, de 1964.
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O sujeito passivo do IPI/importação é o importador, o qual pode ser
pessoa física ou jurídica, industrial ou não.

A lei indica como

responsável

(contribuinte substituto) o transportador.1170
O sujeito passivo das contribuições em pauta é o contribuinte ou o
responsável solidário. A lei não indica a figura do simples “responsável”.1171

9.3.3.5. Elemento quantitativo
9.3.3.5.1. Base de cálculo
Em regra, a base de cálculo do IPI/importação corresponde à do
imposto sobre a importação (valor aduaneiro), acrescida do montante deste imposto e
dos encargos cambiais efetivamente pagos pelo importador ou dele exigíveis. Alguns
bens, indicados no artigo 149 do Decreto nº 4.544, de 2002, e nas Notas
Complementares da TIPI, têm base de cálculo por unidade ou quantidade e alíquota
específica.
A Constituição Federal1172 determina que a contribuição para o
PIS/Pasep e a Cofins, quando incidirem sobre a importação e tiverem alíquota
percentual, devem ter, como base de cálculo, o valor aduaneiro. No entanto, a lei

1170

Artigo 35 da Lei nº 4.502, de 1964.
Artigos 5o e 6o da Lei nº 10.865, de 2004.
1172
Artigo 149, §2º, III, “a”.
1171
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determinou que, para efeito de cálculo das contribuições, o valor aduaneiro é
composto das seguintes parcelas:1173


o valor que serviu de base de cálculo do imposto sobre a
importação (valor aduaneiro no sentido consignado no AVA);



o ICMS incidente no desembaraço;



o valor das próprias contribuições.

Dessarte, o legislador ordinário não seguiu conceito consignado no
AVA, amplamente aceito no Brasil e no mundo, e pressuposto pelo constituinte.
A base de cálculo da Cide-combustíveis é específica: metro cúbico ou
tonelada.1174

9.3.3.5.2. Alíquota
As alíquotas do IPI/importação são idênticas às do IPI/interno e tanto
as ad valorem quanto as específicas são encontradas na Tabela de Alíquotas do IPI
(TIPI).
Sobre a incidência e a alíquota do IPI/importação no regime de
tributação unificada (RTU), recomenda-se remissão à alínea “d” do item 9.1.3.5.2.

1173
1174

Artigo 7o da Lei nº 10.865, de 2004.
Artigos 4o e 5o da Lei nº 10.336, de 2001.
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As alíquotas da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes
na importação são ad valorem e estão indicadas no artigo 8o da Lei nº 10.865, de
2004. As alíquotas gerais são:


1,65% para a contribuição para o PIS/Pasep;



7,6% para a Cofins.

Sobre a incidência e as alíquotas do IPI/importação e da contribuição
para o PIS/Pasep/importação e da Cofins/importação no regime de tributação
unificada (RTU), recomenda-se remissão à alínea “d” do item 9.1.3.5.2.
A Cide-combustíveis tem suas alíquotas previstas em lei, mas o Poder
Executivo está autorizado a reduzi-las e aumentá-las, respeitado o valor previsto na
lei como limite máximo. As alíquotas originais estão previstas no artigo 5o da Lei nº
10.336, de 2001, e os Decretos nºs 4.066, de 2001, 4.565, de 2003, 4.940, de 2003,
5.060, de 2004, e 6.875, de 2009, reduzem-nas.

9.3.3.6. Finalidade
O IPI, como os demais impostos, não tem sua receita vinculada a
nenhuma finalidade, mas o destino do produto das contribuições em pauta está
previsto na Constituição e em lei.
A receita da contribuição para o PIS/Pasep deve ser utilizada para
pagamento de abono anual de dois salários mínimos ao trabalhador com rendimento
mensal de até dois salários mínimos, para o seguro desemprego e para programas de
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desenvolvimento socioeconômico, (do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social).1175 Os recursos da Cofins devem ser destinados à seguridade social.1176
As finalidades das receitas da Cide-combustíveis devem ser:
pagamento de subsídios a preços ou transporte de álcool combustível, gás natural e
seus derivados e derivados de petróleo, financiamento de projetos ambientais
relacionados com a indústria do petróleo e do gás e financiamento de programas de
infra-estrutura de transportes.1177

9.4. Regime jurídico do ICMS/importação
9.4.1. Constituição Federal e Lei Complementar
A competência para estabelecer e disciplinar o ICMS foi atribuída
pelo artigo 155, II, da Constituição aos Estados e ao Distrito Federal.
Diferentemente dos impostos federais incidentes sobre a importação e
a exportação de bens, a instituição do ICMS está, de modo estrito, sujeita aos limites
constitucionais da legalidade e da anterioridade.
O constituinte indica ao legislador ordinário que o ICMS pode ser
seletivo.1178 Portanto, pode haver alíquotas diversas em função do grau de

1175

Cf. artigo 239 da Constituição Federal, artigos 7o a 9o da Lei Complementar nº 7, de 1970, artigos
5 a 7o da Lei Complementar nº 8, de 1970, e Lei nº 7.859, de 1989.
1176
Cf. o artigo 195 da CF e o artigo 10 da Lei Complementar nº 70, de 1991.
1177
Artigo 177, §4o, II, da Constituição e artigo 1o, §1o, da Lei nº 10.336, de 2001.
1178
Artigo 155, §2º, III, da CF.
o
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essencialidade do bem, com o objetivo de promover a igualdade entre os
contribuintes.1179
A fórmula de cálculo do imposto em pauta revela dissonância com as
regras de transparência e moralidade administrativas e, em especial, com o objetivo,
consignado no artigo 150, § 5º, da CF, de esclarecer os cidadãos a respeito da carga
tributária sobre bens e serviços.

9.4.2. Acordos internacionais – Regra do tratamento nacional
A regra constante de acordo internacional, relevante para o
disciplinamento do ICMS/importação, assim como ocorre com o IPI e as
contribuições incidentes sobre a importação, é a do tratamento nacional. A alíquota
do ICMS/importação, estabelecida por leis estaduais, não é superior à exigida nas
operações internas, de modo que não se vislumbra desconformidade com a regra em
pauta.

9.4.3. Parâmetros constitucionais da norma geral e abstrata de incidência
Uma vez que as regras de conduta que disciplinam o ICMS são
veiculadas por todos os vinte e seis Estados brasileiros e pelo Distrito Federal, não as
abordamos neste estudo. Limitamo-nos à análise das regras de competência
constantes da Constituição Federal e da Lei Complementar nº 87, de 1996.
1179

Concluímos, no item 7.2, que se trata de uma faculdade, não-obrigação do titular da competência
tributária.
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9.4.3.1. Elemento material
O verbo do elemento material do ICMS/importação deve ser idêntico
ao dos demais tributos examinados nos subitens anteriores: “importar”.1180
O complemento do verbo do elemento material, tendo em conta as
modificações introduzidas pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001, deve ser
“bem”, no sentido de produto com valor pecuniário. Ademais, a competência do
legislador federal é para instituir o imposto em relação bens importados do exterior.
Portanto, não é requisito serem bens estrangeiros ou desnacionalizados.

9.4.3.2. Elemento espacial
O local onde se considera ocorrida a hipótese de incidência do
ICMS/importação difere do elemento espacial dos demais tributos analisados, pois
deve corresponder ao sítio do estabelecimento ou do domicílio do importador, ou ao
local à repartição onde se der a arrematação de bem importado apreendido ou
abandonado e leiloado.1181

9.4.3.3. Elemento temporal

1180
1181

Cf. artigo 155, §2º, da CF e artigo 2o, §1º, da Lei Complementar nº 87, de 1996.
Cf. artigo 11, I, “d”, “e” e “f”, da Lei Complementar nº 87, de 1996.
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O momento em que se considera juridicamente ocorrido o fato
jurídico tributário previsto na hipótese de incidência do ICMS/importação deve ser,
em regra, o mesmo do IPI/importação: o momento do desembaraço aduaneiro. No
caso de mercadorias estrangeiras apreendidas ou abandonadas e leiloadas, o elemento
temporal deve ser o momento da arrematação dos bens.1182
Parece haver um descompasso entre o elemento espacial (local do
domicílio ou do estabelecimento do importador) e o elemento temporal (momento de
do desembaraço aduaneiro), pois o elemento temporal ocorre antes do espacial e,
além disso, o contribuinte é obrigado a pagar o imposto como condição de entrega da
mercadoria pela fiscalização aduaneira.
Conforme concluímos no subitem 7.2.3, as regras de estrutura não
ferem o sistema jurídico brasileiro ao estabelecerem elementos da norma de
incidência aparentemente destoantes, desde que sejam compatíveis entre si e com as
demais regras de competência. Desse modo, não se revela inconstitucional a
exigência de pagamento do tributo no desembaraço aduaneiro, como condição para
entrega do bem.1183No entanto, caso não se configure um dos elementos da norma de
incidência, especialmente o espacial (entrada do bem no domicílio ou no
estabelecimento do importador), o tributo não é devido e o pagamento deve ser
restituído.

9.4.3.4. Elemento pessoal

1182
1183

Cf. artigo 12, IX, da Lei Complementar n.º 87, de 1996.
Conforme exige o §2º do artigo 12 da Lei Complementar nº 87, de 1996.
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O sujeito ativo do ICMS/importação deve ser o Estado ou o Distrito
Federal. O sujeito passivo deste imposto deve ser o importador, pessoa física ou jurídica.
Cumpre anotar que existe alguma dificuldade na definição dos sujeitos
ativo e passivo desse imposto nas importações realizadas por sociedade importadora
que, sem que os bens importados circulem fisicamente por seus estabelecimento,
revende-os e os remete, diretamente da zona primária, para os novos adquirentes,
muitas vezes situados em outro Estado.
Nessas circunstâncias, o STF tem reconhecido como sujeito passivo
do ICMS/importação o destinatário jurídico do bem. Seria necessário, segundo o
STF, verificar se a pessoa que realiza formalmente a importação é realmente a
importadora ou se seria mera intermediária de terceiro. Neste caso, a mencionada
pessoa seria prestadora de serviço e o destinatário jurídico da importação seria aquele
que recebeu fisicamente o bem.1184 Nos parece lúcida e correta essa linha de
pensamento.
No que concerne ainda ao sujeito passivo, a Emenda Constitucional nº
33, de 2001, alterou o artigo 155, §2º, IX, “a”, e deu competência para o legislador
instituir também o ICMS sobre a importação de bens por pessoa física ou jurídica,
ainda que não seja contribuinte habitual do imposto. Contudo, o artigo 4o, parágrafo
único, da Lei Complementar nº 87, de 1996, antes da autorização constitucional,
previa essa ampliação do pólo passivo, disposição que, conforme concluímos no
subitem 7.2.4.2, está eivada de invalidade.

1184

Nesse sentido o RE 299.079-5/RJ e RE 268.586.-1/SP.
Contudo há decisões do STJ que consideram sujeito passivo do ICMS/importação aquele que
promoveu a importação, sendo que a circulação física não teria o condão de alterar essa regra. (Resp
796.-7/RJ e Resp 256.814-RJ).
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9.4.3.5. Elemento quantitativo
9.4.3.5.1. Base de cálculo
No caso de bens estrangeiros submetidos a despacho para consumo, a base
de cálculo do ICMS/importação deve ser composta da soma dos seguintes fatores:


o valor da mercadoria ou bem constante dos documentos de
importação;



a importância correspondente ao imposto sobre a importação;



o valor do imposto sobre operações com produtos industrializados;



o valor do imposto sobre operações de câmbio;



quaisquer outros impostos, taxas, contribuições e despesas
aduaneiras;



o próprio ICMS/importação.

Quanto aos bens estrangeiros apreendidos ou abandonados e leiloados,
a base de cálculo deverá ser o valor pago pelo adquirente, mais o imposto sobre a
importação e o IPI, se incidentes, mais todas as despesas relativas à operação pagas
pelo adquirente.

9.4.3.5.2. Alíquota
As alíquotas do ICMS devem ser estabelecidas por meio de lei
estadual ou do Distrito Federal.
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9.5. Regime jurídico das taxas e das contribuições que incidem sobre atividades
integrantes do processo de importação
Este item é dedicado ao exame e à síntese conclusiva concernente às
normas de incidência dos tributos que incidem sobre atividades que integram a
operação de importação no sentido lato (transporte e registros necessários à
fiscalização aduaneira e tributária), os quais são: a contribuição AFRMM, a taxa
Mercante e a taxa Siscomex.
9.5.1. Constituição Federal e Lei Complementar
Não existe previsão constitucional de nenhuma taxa específica, todas
se baseiam no artigo 145, II, da CF e em regras de competência administrativa e
legislativa constantes, principalmente, nos artigos 21 a 24 da Constituição Federal.
O AFRMM também não tem previsão constitucional específica e,
sendo considerado uma contribuição de intervenção no domínio econômico, encontra
fulcro no artigo 149 da Constituição. Cabe anotar que, se esse tributo fosse instituído
na vigência da Constituição de 1988, teria de ser por meio de lei complementar,
conforme exige o artigo mencionado.

9.5.2. Acordos internacionais – Regra do tratamento nacional
O AFRMM incide tanto sobre o transporte aquaviário internacional
quanto sobre o nacional, portanto, está alinhado com a regra do tratamento nacional.
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As taxas Siscomex e Mercante são cobradas para fazer face ao custo
do exercício do poder de polícia relacionado à fiscalização aduaneira e tributária.
Diante desse caráter contraprestativo, não se tem cotejado essas taxas com a regra em
pauta. Todavia, se elas se desvirtuarem, onerando excessivamente, desestimulando a
importação ou corporificando qualquer barreira discriminatória para os bens
importados, certamente estará infringida a regra do tratamento nacional.

9.5.3. Normas de incidência
9.5.3.1. Elemento material
O verbo do elemento material do AFRMM é “transportar”, o seu
complemento é “bens. Nos casos de bens sujeitos a regime aduaneiro especial,1185
não é devido também o AFRMM.1186
O verbo do elemento material de ambas as taxas em apreço é
“utilizar”, na taxa Mercante, o complemento do verbo é o “sistema Mercante” e na
taxa Siscomex, o complemento é “o sistema Siscomex”.1187

9.5.3.2. Elemento espacial
O elemento espacial do AFRMM é constituído pela combinação de
dois fatores:
1185

Normalmente, em razão de importação sem finalidade de consumo no País, importação
temporária.
1186
Artigo 15 da Lei nº 10.893, de 2004.
1187
Artigo 3o da Lei nº 9.716, de 1998.
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a) local em que deve ocorrer o transporte, em regra o mar; e
b) os portos brasileiros, marítimos, onde deve ocorrer a descarga.
Nas Regiões Norte e Nordeste, o elemento espacial abrange portos
fluviais e lacustres quando a carga for a granel.
O elemento espacial da norma de incidência das taxas em pauta é o
local de utilização do respectivo sistema, a qual ocorre por meio de computador que
pode estar em qualquer parte do território nacional ou mesmo no exterior.

9.5.3.3. Elemento temporal
O elemento temporal do AFRMM é o momento de descarga do bem
no porto.1188 O elemento temporal da Taxa Mercante é o momento de pagamento e
registro de pagamento do AFRMM.1189
O elemento temporal da Taxa Siscomex, por sua vez, é idêntico ao do
imposto sobre a importação e ao da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
incidentes na importação: o registro da declaração de importação.1190

9.5.3.4. Elemento pessoal

1188

Cf. caput do artigo 4o da Lei nº 10.893, de 2004.
Cf. §1o do artigo 37 da Lei nº 10.893, de 2004.
1190
Cf. §1o do artigo 3o da Lei nº 9.716, de 1998.
1189
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O sujeito ativo do AFRMM, da taxa Mercante e da taxa Siscomex é a
União. Os dois primeiros tributos são arrecadados pelo Ministério dos Transportes e
o último, pela Secretaria da Receita Federal.
O AFRMM era uma contribuição parafiscal1191 porque sua
arrecadação, administração e destinação incumbiam a uma entidade com
personalidade jurídica, a Superintendência Nacional de Marinha Mercante
(Sunamam).1192 Todavia, atualmente a contribuição é administrada pelo Conselho
Diretor do Fundo da Marinha Mercante (CDFMM), órgão do Ministério dos
Transportes, de maneira que não apresenta mais o caráter parafiscal.
O contribuinte do AFRMM é o consignatário da carga, indicado no
conhecimento de embarque, e o proprietário da mercadoria é o responsável solidário.
Nos casos em que a lei não exige conhecimento de embarque, o proprietário da carga
é o contribuinte.1193
Não são indicados por lei os contribuintes da taxa Mercante e da taxa
Siscomex. Assim, em prejuízo do limite da legalidade, presume-se que são
contribuintes aqueles com o dever de acessar os sistemas para prestar informações e
realizar registros; ou seja, o consignatário ou o proprietário da carga, no caso da taxa
Mercante, e o importador, no caso da taxa Siscomex.

9.5.3.5. Elemento quantitativo
9.5.3.5.1. Base de cálculo
1191

Nesse sentido, a Súmula nº 533, do Supremo Tribunal Federal.
Conforme dispunha o Decreto-lei nº 2.404, de 1987.
1193
Cf. artigo 10 da Lei nº 10. 893, de 2004.
1192
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A base de cálculo do AFRMM é o valor, normalmente indicado no
conhecimento de embarque, do frete pago pelo transporte aquaviário de mercadorias
de um porto para outro, incluídas as despesas portuárias constantes do conhecimento
e quaisquer outras despesas relativas ao transporte.1194
A base de cálculo das contribuições é por unidade. Para o cálculo da
taxa Mercante, a unidade é o número de emissões do certificado de registro no
sistema Mercante,1195 e para o cálculo da taxa Siscomex, a unidade é o número de
declarações de importação e o de adições à declaração registradas.1196

9.5.3.5.2. Alíquota
As alíquotas do AFRMM são: 25% na navegação de longo curso; 10%
na navegação de cabotagem; e 40% na navegação fluvial e lacustre.1197
A alíquota da taxa Mercante é de cinqüenta reais por unidade. Todavia
a lei1198 (não a Constituição!) transferiu ao Poder Executivo a competência para
alterar esta alíquota, e essa determinação infringe, de modo absoluto, o limite da
legalidade tributária.
Sistemática semelhante foi adotada para a taxa Siscomex. A alíquota
estabelecida em lei1199 é de trinta reais por declaração de importação e de dez reais
por adição à declaração, mas esta lei transfere ao Executivo o poder para alterar as
alíquotas, respeitados os valores constantes da lei como teto.

1194

Artigo 5o da Lei nº 10. 893, de 2004.
Nos termos do §1º do artigo 37 da Lei nº 10.893, de 2004.
1196
Cf. §1o do artigo 3o da Lei nº 9.716, de 1998.
1197
Cf. artigo 6o da Lei nº 10.893, de 2004.
1198
Cf. §2o do artigo 37 da Lei nº 10.893, de 2004.
1199
§§1o e 2o do artigo 3o da Lei nº 9.716, de 1998.
1195
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9.5.3.6. Finalidade e vinculação a uma atividade estatal específica
As finalidades do AFRMM estão indicadas no artigo 1o do Decreto-lei
nº 2.404, de 1987, e no artigo 17 da Lei nº 10.893, de 2004. A destinação das receitas
é para a intervenção econômica da União, no sentido de renovar e melhorar a
marinha mercante brasileira.
Conforme anotamos no subitem 3.1.2, a determinação da finalidade
das receitas das taxas não integra nem a regra de estrutura, que atribui competência,
nem as regras de conduta, que conformam a norma de incidência. No entanto, a
Constituição, artigo 145, II, determina a vinculação desta espécie tributária à
prestação de serviços públicos, específicos e divisíveis, ou ao exercício do poder de
polícia.
Tanto o sistema Mercante quanto o Siscomex destinam-se ao controle
informatizado da operação de importação, transporte e recolhimento de tributos,
conseqüentemente as respectivas taxas vinculam-se ao exercício desse poder de
polícia pela União.

9.6. Regime jurídico e instituição plúrima de tributos sobre o comércio exterior de
bens
Dedicamos os itens anteriores a análise e síntese conclusiva do regime
jurídico dos tributos incidentes sobre o comércio exterior de bens, com o objetivo de
evidenciar as várias semelhanças existentes entre eles, tanto nas regras de estrutura
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quanto nas regras de comportamento, que nos autorizam a reconhecer a existência de
cumulatividade de tributos na operação de importação.
No que concerne às regras de estrutura, todos os impostos federais e a
Cide-combustíveis incidentes na importação não estão adstritos, relativamente à
alíquota, aos limites da legalidade e da anterioridade geral. Essa exceção
constitucional corporifica, na medida em que permite isenção por meio de alíquota
zero, a única possibilidade de isenção tributária sem fulcro em lei no sentido estrito.
O Executivo, ao estabelecer as alíquotas do imposto sobre a
importação e da Cide-combustíveis, não se sujeita também ao princípio da
anterioridade nonagesimal. Ademais, a limitação quanto à vigência de regras
veiculadas por medida provisória não se aplica aos impostos federais incidentes
diretamente sobre a importação e a exportação de bens, conforme dispõe o artigo 62,
§ 2º, da CF.
A competência para estabelecer o imposto sobre a importação deve se
pautar segundo os acordos internacionais assinados e internalizados pelo Brasil,
especialmente a regra que estabelece o tratamento de nação mais favorecida e as
regras que prevêem outros limites relacionados às alíquotas deste imposto. O
Acordo de Valoração aduaneira também revela-se de fundamental importância, pois
abriga os critérios para determinação da base de cálculo dos impostos e da
contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes na importação.
Vale mencionar também os direitos de salvaguarda, que configuram
adicional ao imposto sobre a importação e que estão regulados segundo o Acordo
sobre salvaguardas, aprovado no âmbito da OMC e internalizado no Brasil. Os
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direitos antidumping e os compensatórios não têm natureza jurídica de tributo, mas
de penalidade.
Os demais tributos sobre a importação, inclusive o AFRMM, a taxa
Mercante e a taxa Siscomex, não podem ir de encontro à regra do tratamento
nacional.
No tocante às regras de conduta, cabe mencionar que o verbo do
elemento material da norma de incidência do imposto sobre a importação, do
IPI/importação, da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins/importação e da Cidecombustíveis/importação é o mesmo: “importar”; e o complemento do verbo referese a uma ou mais classes de bens corpóreos. O elemento espacial desses tributos é
idêntico: as zonas primárias situadas em qualquer parte do território nacional
brasileiro.
O elemento temporal dos tributos mencionados está relacionado ao
procedimento para desembaraço aduaneiro. No caso do imposto sobre a importação e
das contribuições sobre a importação, corresponde, em regra, ao momento de registro
da declaração de importação, no IPI/importação, corresponde ao desembaraço
aduaneiro.
Os sujeitos ativo e passivo desses tributos são os mesmos, e as
exigências de pagamento ocorrem simultaneamente, seja no caso de registro no
Siscomex, seja no lançamento de ofício.
As bases de cálculo dos tributos incidentes diretamente sobre a
importação, com exceção da Cide-combustíveis/importação, possuem, como
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principal item, o valor aduaneiro. Cada um desses tributos tem alíquotas próprias,
que, somadas, resultam em uma oneração que pode corresponder a mais de sessenta
por cento do valor aduaneiro do bem importado.
O ICMS é o tributo estadual que incide sobre a operação de
importação de bens. Não existe exceção aos limites da legalidade e da anterioridade
tributários para o ICMS/importação, e a estrutura da norma de incidência deste
imposto apresenta muitas semelhanças à do IPI/importação e à do imposto sobre a
importação.
Importante mencionar que as hipóteses de incidência do AFRMM, da
taxa Mercante e da taxa Siscomex não abrigam a descrição de uma operação de
importação, mas indicam atividades que fazem parte do procedimento de importação
(transporte e registros necessários para a fiscalização aduaneira e tributária). De
modo que podemos inferir que também incidem sobre a operação, lato sensu, de
importação de bens. No que tange a esses tributos, não existe exceção aos limites
constitucionais.
O constituinte, com o escopo de delimitar, de modo exclusivo, o
campo de competência de cada um dos legisladores e evitar conflitos e exações
plúrimas, estabeleceu uma rígida distribuição de competências tributárias. Entretanto,
o próprio constituinte autorizou, em algumas hipóteses, instituição cumulativa de
tributos, e a importação foi a operação que ensejou o maior número dessas
autorizações constitucionais.1200

1200

A autorização foi do constituinte originário em relação ao imposto sobre a importação, ao IPI e ao
ICMS e do constituinte derivado nos casos da contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins e da CideLiziane Angelotti Meira
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A exigência cumulativa dos tributos que incidem diretamente sobre a
operação de importação, apesar de revelar um considerável ônus sobre essa
atividade, encontra fundamento na própria Carta Magna e é, portanto, válida e
legítima.
No que concerne aos tributos que incidem indiretamente sobre a
importação, o AFRMM é exigido como intervenção no domínio econômico, com
fulcro no artigo 149 da CF, e as taxas, com base no exercício do poder de polícia,
cujo suporte são os artigos 21, 22 e 145, II, da Constituição Federal.
Dessarte, a operação de importação de bens para o Brasil, dependendo
das características desses bens e do meio de transporte, está sujeita à exigência
cumulativa de até nove tributos.1201
Relativamente à exportação,

a competência é da União, conforme

artigo 153, II, da CF, e vigoram, de modo similar ao imposto sobre a importação, as
exceções aos limites da legalidade e da anterioridade.
Na exportação não há incidência cumulativa, ao contrário, o imposto
sobre a exportação incide sobre uma lista muito reduzida de bens e há imunidade das
contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico,1202 do IPI1203 e do
ICMS sobre operações com bens destinados ao exterior.1204

combustíveis.
1201
Se considerarmos o PIS/Pasep e a Cofins duas contribuições.
1202
Artigo 145, §2o, II, da CF.
1203
Artigo 153, §3º, III, da CF.
1204
Artigo 155, X, “a”, XII, “e”, da CF c/c o artigo 3o, II, da Lei Complementar nº 87, de 1996.
Conforme concluímos no subitem 2.2.3.1, há imunidade do ICMS, inclusive para produtos primários e
semi-elaborados.
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