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Admissão Temporária (REPETRO) em AJB 
(Novas Regras)

Tratando-se de embarcação ou plataforma, depois de formalizada a reexportação,
enquanto autorizada a permanecer no mar territorial brasileiro pelo órgão
competente da Marinha do Brasil, será considerada em admissão temporária, não
sendo exigida a sua saída do território aduaneiro. (Art. 26. IN RFB 1.415/13)

Requisitos da Legislação:

• Não poderá ser utilizada em qualquer atividade, ainda que a título gratuito;

• Deve apresentar cópia da autorização do órgão competente da Marinha do Brasil,
inclusive de suas prorrogações; e

• Deve comunicar previamente o local de destino, no caso de deslocamento do
bem, à unidade da RFB responsável pela concessão do regime e à unidade que
jurisdicione o novo local onde ficará fundeado;
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Admissão Temporária (REPETRO) em AJB 
(Novas Regras)

Manual do REPETRO: admissão temporária não será automática.

Motivos:

• a Marinha do Brasil não é órgão competente para a fiscalização e o controle de
regimes aduaneiros especiais (Constituição Federal, art. 237); e

• apenas o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil poderá fixar o prazo de 
vigência do regime (Regulamento Aduaneiro, art. 360).
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6759.htm
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Admissão Temporária (REPETRO) em AJB 
(Novas Regras)

Novas Regras para admissão temporária em AJB

Procedimentos a serem adotados :

‒ 1) Providenciar a reexportação da embarcação ou plataforma, dentro do prazo de
vigência do regime, mediante o registro de uma declaração de
exportação (DE);

‒ 2) Providenciar, concomitantemente com o registro da DE acima, a solicitação de
juntada ao dossiê digital de atendimento (de controle do prazo de vigência da
Admissão Temporária para Utilização Econômica da embarcação ou plataforma) a
seguinte documentação:

 I) RAT com fundamento no artigo 26 da IN, no qual deverá ser informado, dentre as
finalidades abaixo, a que se presta para a Admissão Temporária em AJB (Reparo,
Manutenção ou aguardando novo contrato
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http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/repetro/topicos/processo-administrativo-digital
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Admissão Temporária (REPETRO) em AJB 
(Novas Regras)

Novas Regras para admissão temporária em AJB (Cont..)

 II) Nova DI do tipo "Admissão Temporária", com a seguinte fundamentação legal no
campo "Informações Complementares": "Admissão Temporária em AJB de Embarcação
ou Plataforma de acordo com o previsto no artigo 26 da IN RFB nº 1.415, de 2013".

 III) Cópia da autorização do órgão competente da Marinha do Brasil para
permanência da embarcação ou plataforma em AJB;

 IV) Termo de compromisso de que a embarcação ou plataforma não será utilizada em
qualquer atividade, ainda que a título gratuito; e

 V) O extrato da DE, por meio da qual será processado o despacho de reexportação da
embarcação ou plataforma, cuja informação da presença de carga, a ser dada pelo
próprio beneficiário da Admissão Temporária para Utilização Econômica, tenha sido
prestada de forma tempestiva.
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Admissão Temporária (REPETRO) em AJB 
(Novas Regras)

Concessão do Regime de Admissão Temporária em AJB:
Concedido o regime de Admissão Temporária em AJB, uma nova DI será
desembaraçada com prazo de permanência de acordo com o termo final definido pelo
órgão competente da Marinha do Brasil para a permanência da embarcação ou
plataforma no mar territorial brasileiro.

É possível a Prorrogação para que se aguarde novo contrato?
Prorrogação do regime em AJB:
Apresentar dossiê digital, de forma tempestiva, com a seguinte documentação:
‒ 1) Cópia da prorrogação da autorização para permanência da 

embarcação/plataforma em AJB; E
‒ 2) O aditivo ao contrato de prestação de serviços de reparo ou manutenção, 

celebrado entre o estaleiro e o beneficiário do regime, que instrumentalizou a 
prorrogação do prazo de vigência contratual, quando se tratar de embarcação ou 
plataforma docada em estaleiro para reparo ou manutenção.
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Admissão Temporária (REPETRO) em AJB 
(Novas Regras)

´É possível a Prorrogação do Regime de Admissão Temporária em AJB para que
a embarcação/plataforma aguarde novo contrato?

‒ Não há atividade econômica sendo exercida;

‒ Já há DE registrada para fins de extinção do Regime Especial de Admissão
Temporária;

‒ Competência para AJB: Território Aduaneiro Vs Mar Territorial?
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A Exigência de Mora nas Renovações –
Admissão Temporária c/ Pagamento
Proporcional

“Art. 64. Os tributos correspondentes ao período adicional de
permanência do bem no País serão calculados conforme o previsto
no art. 56, acrescidos de juros moratórios, e recolhidos por meio de
Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) até o termo
final do prazo de vigência anterior.

§ 1º O recolhimento insuficiente dos tributos implicará cobrança da
multa de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição, prevista no inciso I do art. 44 da
Lei nº 9.430, de 1996.” (IN 1.600/2015)
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A Exigência de Mora nas Renovações –
Admissão Temporária c/ Pagamento
Proporcional

Manual do REPETRO: forma de cálculo dos juros

“Os juros moratórios serão calculados com base na taxa Selic,
contados da data do registro da DI até a data do efetivo
pagamento. Na determinação do cálculo da taxa Selic, deve-se
considerar o acumulado a partir do primeiro dia do mês subsequente
ao do registro da DI até o mês anterior ao do pagamento, e de um por
cento no mês de pagamento (Decreto nº 6.759, de 2009, arts. 73, inc.
IV, 107 e 748; IN RFB nº 1.600, de 2015, art. 64).”
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6759.htm
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=70297&visao=anotado
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A Exigência de Mora nas Renovações

 não é a primeira pretensão de exigir a cobrança de acréscimos nas
renovações de regime:

”Art. 20. Na hipótese de prorrogação da vigência do regime de admissão temporária
para utilização econômica, os tributos correspondentes ao período adicional de
permanência do bem no País serão calculados de acordo com o estabelecido no caput
do art. 7º, e pagos por meio de Documento de Arrecadação de Receitas Federais
(Darf), até o termo final do prazo da vigência anterior, com os acréscimos legais
cabíveis.” (IN 1.361 de Maio de 2013)

“Art. 20. Na hipótese de prorrogação da vigência do regime de admissão temporária
para utilização econômica, os tributos correspondentes ao período adicional de
permanência do bem no País serão calculados de acordo com o estabelecido no caput
do art. 7º, e pagos por meio de Documento de Arrecadação de Receitas Federais
(Darf), até o termo final do prazo da vigência anterior.” (IN 1.404 de Outubro de 2013)
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A Exigência de Mora nas Renovações
"ADMISSÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÃO. MULTA E JUROS DE MORA. A
prorrogação do regime de admissão temporária para utilização econômica
implica o pagamento dos tributos correspondentes ao período adicional de
permanência do bem no País com a inidência de acréscimos legais, compostos
de multa de mora e juros de mora, contados da data do registro da declaração de
admissão no regime. DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei nº 9.430, de 1996, art. 61; Decreto
nº 6.759, de 2009, art. 73, inciso IV; IN RFB nº 1.361, de 2013, arts. 7º, 14, 15 e 20."
(Processo de Consulta 88/13, 7ª Região Fiscal)

"ADMISSÃO TEMPORÁRIA PARA UTILIZAÇÃO ECONÔMICA. PAGAMENTO
PROPORCIONAL DE TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE A IMPORTAÇÃO.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. PARTES E PEÇAS REPOSIÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO.
GARANTIA. DISPENSA.
A prorrogação do regime de admissão temporária para utilização econômica
implica o pagamento dos tributos correspondentes ao período adicional de
permanência do bem no País com a incidência de acréscimos legais, compostos
de multa de mora e juros de mora, contados da data do registro da declaração de
admissão no regime. (...)” (Processo de Consulta 94/13 - 7ª Região Fiscal)
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A Exigência de Mora nas Renovações
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE
SEGURANÇA. AGRAVO INOMINADO. ART. 557. REGIME ADUANEIRO
ESPECIAL DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA. ARTIGO 20 DA IN RFB
1.361/2013. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS JUROS DE MORA NO
CURSO DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À LEI Nº 9.494/97.
RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. Revela-se plausível, para efeito de
liminar e ainda de agravo de instrumento, a interpretação de que os
juros de mora não podem ser cobrados durante o período de suspensão
legal do pagamento dos tributos, de tal modo que a cobrança imediata
pelo Fisco estaria a decorrer de interpretação restritiva - e não apenas
literal ou estrita - do alcance e conteúdo do artigo 20 da IN RFB
1.361/2013, o que não se pode acolher como razoável e relevante, como
quer a PFN, para, desde logo, exigir do contribuinte o recolhimento dos
juros de mora, enquanto se discute, no mandado de segurança, a
solução de mérito. 4. Agravo inominado desprovido.” (TRF3 – Proc.
00194999120134030000)
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A Exigência de Mora nas Renovações
Questionamento: assumindo que os tributos se encontravam
suspesos e a prorrogação do regime foi postulada ao tempo e de
forma própria, seria razoável imputar atraso (mora) ao contribuinte a
justificar a cobrança?

• Extrapolação da IN aos termos dos artigo 373 e 374 do
Regulamento Aduaneiro

• Direito adquirido do importador às condições do regime
originalmente concedido (inclusive em relação às condições da
prorrogação). Irretroatividade
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A Exigência de Mora nas Renovações
Questionamento: “Art.71 - Poderá ser concedida suspensão do imposto
incidente na importação de mercadoria despachada sob regime aduaneiro
especial, na forma e nas condições previstas em regulamento” (...) (Art. 71 –
DL 37/66)

“Voltando ao imprescindível cotejo de datas, temos que o Título III
do Decreto-lei nº 37, de 1966 -nomeadamente o seu artigo 71 - criou uma
nova hipótese de suspensão tributária, enquanto a Lei nº 5.172, de 1966,
ainda era lei ordinária.
(...)
Por conseguinte, o direito positivo pátrio arrolou, pois, nova causa de
suspensão ao artigo 151 da Lei nº 5.172, de 1966.
E, assim, podemos concluir que a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário para o regime aduaneiro especial de admissão temporária
constitui uma exceção à regra matriz de incidência tributária.” (Manual
do REPETRO)
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A Exigência de Mora nas Renovações
“A alteração do entendimento fiscal, no que toca à cobrança de juros
para os casos de prorrogação do regime de admissão temporária,
estampada no art. 64 da IN RFB 1600/2015, representa autêntica
mudança de critério jurídico, não podendo apanhar importações (e seus
pedidos de renovação) realizadas anteriormente, sob pena de evidente
ofensa à previsão superior do art. 146 do CTN, que contém norma salutar e
afinada com os ideais de segurança jurídica e de tutela da confiança legítima,
induvidosamente homenageados pelo texto constitucional.
Assim, parece razoável conceber-se que a inovadora interpretação trazida,
no particular, pelo citado instrumento normativo da Receita Federal do Brasil
só deva alcançar as importações (e respectivas prorrogações) realizadas já
na sua vigência.
Por isso, CONCEDO A SEGURANÇA para afastar a incidência de juros
moratórios sobre o regime de admissão temporária deferido às importações
relacionadas às fls. 95/98, realizadas pela impetrante antes da entrada em
vigor da IN RFB nº 1.600/2015. (...)". (MS n° 0004108-44.2016.4.02.5101
JFRJ - grifamos)
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Limitação ao Repetro
Instrução Normativa 1.415/2013:

“Art. 3º Aplica-se o Repetro, somente:
(...)
II - às máquinas e aos equipamentos, inclusive sobressalentes, às
ferramentas e aos aparelhos e a outras partes e peças, inclusive os
destinados à proteção do meio ambiente, salvamento, prevenção de acidentes
e combate a incêndios, desde que utilizados para garantir a operacionalidade
dos bens referidos no inciso I ou necessários ao cumprimento de outras
exigências normativas para as atividades previstas no art. 1º.
§ 1º Na hipótese prevista no inciso II, é vedada a aplicação do regime aos
bens:
I - de valor aduaneiro unitário inferior a US$ 25.000,00 (vinte e cinco mil
dólares dos Estados Unidos da América);
II - cuja função principal seja o transporte de pessoas, transporte de petróleo,
gás ou outros hidrocarbonetos fluidos; ou
III - de uso pessoal.”
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Limitação ao Repetro
Decreto 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro):

“Art. 458. O regime aduaneiro especial de exportação e de importação de
bens destinados às atividades de pesquisa e de lavra das jazidas de petróleo
e de gás natural - REPETRO, previstas na Lei nº 9.478, de 6 de agosto de
1997, é o que permite, conforme o caso, a aplicação dos seguintes
tratamentos aduaneiros (Decreto-Lei nº 37, de 1966, art. 93, com a redação
dada pelo Decreto-Lei nº 2.472, de 1988, art. 3º):
(...)
§ 1o Os bens de que trata o caput são os constantes de relação elaborada
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
§ 2o O regime poderá ser aplicado, ainda, às máquinas e aos
equipamentos sobressalentes, às ferramentas e aos aparelhos e a outras
partes e peças destinados a garantir a operacionalidade dos bens
referidos no § 1o.”
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Limitação ao Repetro
Premissas Importantes até aqui:

 Repetro é regime especial vinculado à destinação dos 
bens

 Trata-se inequivocamente de regime especial que 
estabelece regime fiscal mais benéfico ao contribuinte

 Repetro é sempre concedido por prazo certo e 
determinado, conforme ADE
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Limitação ao Repetro
Aqui Começa o Imbróglio:

“Art. 462. A Secretaria da Receita Federal do Brasil
poderá, no âmbito de sua competência, editar atos
normativos para a IMPLEMENTAÇÃO do disposto
neste Capítulo.” (Regulamento Aduaneiro)

 Implementar significa "dar execução a (um plano,
programa ou projeto); levar a prática por meio de
providências concretas; prover de implementos".
(FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda)
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Limitação ao Repetro
 Regime especial concedido a prazo certo e em função da 

destinação dos bens passíveis de serem repetráveis.

 Limitações Constitucionais do poder regulamentar das 
autoridades administrativas:

- artigos 5º, II;  24, I; 48, I; 146; 150, I e § 6º e III, da 
Constituição Federal

- artigos 96; 97, 99, 108, § 1º, 111, I e II e 178 do Código 
Tributário Nacional

Posição dos Contribuintes: questões operacionais e práticas para a
gestão e controle dos bens sob Repetro?
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Limitação ao Repetro
‒ IN não pode inovar:

"... As instruções normativas, editadas por órgão competente da
administração tributária, constituem espécies jurídicas de caráter
secundário, cuja validade e eficácia resultam, imediatamente, de sua
estrita observância dos limites impostos pelas leis, tratados,
convenções internacionais, ou decretos presidenciais, de que devem
constituir normas complementares. Essas instruções nada mais são, em
sua configuração jurídico-formal, de que provimentos executivos cujo
normatividade está diretamente subordinada aos atos de natureza primária,
como as leis e as medidas provisórias, a que se vinculam por um claro nexo
de acessoriedade e de dependência. Se a instrução normativa, editada
com fundamento no art. 100, I, CTN, vem a positivar seu texto, em
decorrência de má interpretação de lei ou medida provisória, uma
exegese que possa romper a hierarquia normativa que deve manter com
estes atos primários, viciar-se-á de ilegalidade." (STF, Plenário, AGRADI
365/DF, Min. Celso de Mello, nov/09)
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Limitação ao Repetro
‒ IN não pode inovar:

"ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM 
MANDADO DE SEGURANÇA. (...). DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 
INEXISTÊNCIA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no 
sentido de que "(...) às portarias, regulamentos, decretos e 
instruções normativas não é dado inovar a ordem jurídica, mas 
apenas conferir executoriedade às leis, nos estritos limites 
estabelecidos por elas." (REsp 872.169/RS, Rel. Ministra ELIANA 
CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 13/5/2009).
(...)
3. Agravo regimental a que se nega provimento."
(STJ, AgRg no RMS 17.920/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, 
SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 28/05/2013)
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Limitação ao Repetro
Interpretação Literal e Vinculada:
“(...) REGIME ADUANEIRO ESPECIAL. REPETRO . IN/SRF N. 4/2001. ART.
111, DO CTN. INTERPRETAÇÃO LITERAL QUE NÃO EXCLUI DO REGIME OS
BENS ESSENCIAIS PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES-FIM E QUE SÃO
EFETIVAMENTE ALI EMPREGADOS.(...) 2. O regime aduaneiro especial
denominado REPETRO poderá ser aplicado aos aparelhos e a outras
partes e peças efetivamente destinados a garantir a operacionalidade dos
bens empregados na pesquisa e lavra das jazidas de petróleo e de gás
natural, não sendo essencial que a natureza dos bens, aparelhos, partes e peças
limite a sua utilização para tais fins. Interpretação do art. 2º, §1º e §2º, I, da
Instrução Normativa SRF n. 4/2001. 3. Caso em que os equipamentos de
comunicação (antenas para telefones celulares, antenas para rádios, base para
antena, parafusos, porcas, demoduladores/modems, rádios e demais acessórios)
destinados exclusivamente ao desempenho das atividades petrolíferas, muito
embora pudessem ter outras destinações por sua natureza, foram considerados
essenciais para a realização das atividades-fim, fazendo jus ao gozo do benefício.
4. Recurso especial não provido." (RESP 1039044)
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Cobrança Retroatiava e Proporcional de
Tributos no Indeferimento de Pedidos de
Admissão Temporária em REPETRO
Regulamento Aduaneiro:

Art. 367. Na vigência do regime, deverá ser adotada, com relação
aos bens, uma das seguintes providências, para liberação da garantia
e baixa do termo de responsabilidade:
(...)
§ 9o Na hipótese de indeferimento do pedido de prorrogação de
prazo ou dos requerimentos a que se referem os incisos II a V, o
beneficiário deverá iniciar o despacho de reexportação dos bens
no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da decisão,
salvo se superior o período restante fixado para a sua permanência
no País.” (Decreto nº 6.759/09 - Regulamento Aduaneiro)
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Cobrança Retroatiava no Indeferimento do REPETRO
‒ IN RFB nº 1.415/13
“Art. 32. Na hipótese de indeferimento ou não conhecimento de
pedido de prorrogação, de nova admissão no regime, ou de um dos
requerimentos a que se referem os incisos II a V do art. 25, o
beneficiário deverá adotar providência diversa das anteriormente
solicitadas para extinção do regime em 30 (trinta) dias da data da
ciência da decisão, salvo se superior o período restante fixado para a
permanência dos bens no País.”

• Exigência de tributos e penalidades:
“Art. 33. No caso de descumprimento do regime de que trata esta
Instrução Normativa, aplicase o disposto no art. 311 do Decreto nº
6.759, de 2009, e a multa prevista no inciso I do art. 72 da Lei nº
10.833, de 29 de dezembro de 2003, sem prejuízo de outras
penalidades cabíveis.”
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Cobrança Retroatiava no Indeferimento do REPETRO

‒ Consulta Interna nº 01 SRRF07/DISIT, de 17.06.2013:
“REPETRO. PRORROGAÇÃO DA HABILITAÇÃO. PRORROGAÇÃO
DO REGIME ADUANEIRO ESPECIAL.
A análise do pedido de prorrogação do regime de admissão
temporária dos bens está vinculada à análise do pedido de
prorrogação da habilitação da empresa ao Repetro e, desde que
atendidos os requisitos para a formulação dos pedidos, inclusive a
tempestividade, aquela deve ficar sobrestada até decisão desta.
O deferimento dos pedidos tempestivos de prorrogação tem
efeito ex tunc, tornando contínua a permanência dos bens no
regime.
Inadmissível a consulta que se referir à aplicação da norma e não à
interpretação da legislação tributária ou aduaneira.“
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Cobrança Retroatiava no Indeferimento do REPETRO

‒ Manual do REPETRO:
“Por outro lado, o indeferimento do pedido de prorrogação do regime
de admissão temporária descaracteriza o Repetro para o período em
que o bem permaneceu no País em utilização econômica, não tendo,
portanto, o condão de dispensar o pagamento dos tributos
proporcionais devidos“

“(...) a cobrança de tributos pelo período em que o bem
permaneceu a descoberto no País (sem amparo do Repetro) não
é uma punição, pois não há nenhuma espécie de sanção ou multa
(não se está cobrando multa de mora ou de ofício).”
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Cobrança Retroatiava no Indeferimento do REPETRO

‒ Únicas hipoteses de exigência do TR:
“Art. 369. O crédito tributário constituído em termo de responsabilidade
será exigido com observância do disposto nos arts. 761 a 766, nas
seguintes hipóteses:
I - vencimento do prazo de permanência dos bens no País, sem que haja sido
requerida a sua prorrogação ou uma das providências previstas no art. 367;
II - vencimento de prazo, na situação a que se refere o § 9o do art. 367, sem
que seja iniciado o despacho de reexportação do bem;
III - apresentação para as providências a que se refere o art. 367, de bens
que não correspondam aos ingressados no País;
IV - utilização dos bens em finalidade diversa da que justificou a concessão
do regime; ou
V - destruição dos bens, por culpa ou dolo do beneficiário. ” (Decreto nº
6.759/09 - Regulamento Aduaneiro)
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Cobrança Retroatiava no Indeferimento do REPETRO

‒ Decisões judiciais afastando a exigência:
“4- Na hipótese de indeferimento do pedido de prorrogação de prazo, o
beneficiário deverá promover a reexportação dos bens em 30 (trinta) dias da
ciência da decisão, salvo se superior o período restante (parágrafo 7º do
artigo 307 do Regulamento Aduaneiro). 5- Tendo a impetrante formulado o
requerimento dentro do prazo de permanência do bem no país, não
poderia a autoridade impetrada ter deixado de tomar conhecimento do
pedido, dando início imediatamente à execução do Termo de
Responsabilidade, porquanto não foi oportunizada à impetrante a
reexportação do bem, em trinta dias. 6- Remessa oficial e apelação da
União desprovidas.“ (AMS 00141294319994036105, DESEMBARGADOR
FEDERAL LAZARANO NETO, TRF3 - SEXTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1
DATA:11/05/2009 PÁGINA: 29 ..FONTE_REPUBLICACAO: - grifamos)
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Perdimento de Carga sem Dano ao Erário
‒ Regulamento Aduaneiro:

“Art. 689. Aplica-se a pena de perdimento da mercadoria nas
seguintes hipóteses, por configurarem dano ao Erário:

I - em operação de carga ou já carregada em qualquer veículo, ou
dele descarregada ou em descarga, sem ordem, despacho ou
licença, por escrito, da autoridade aduaneira, ou sem o cumprimento
de outra formalidade essencial estabelecida em texto normativo;

II - incluída em listas de sobressalentes e de provisões de bordo
quando em desacordo, quantitativo ou qualitativo, com as
necessidades do serviço, do custeio do veículo e da manutenção de
sua tripulação e de seus passageiros;”
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Perdimento de Carga sem Dano ao Erário
‒ Regulamento Aduaneiro:

“Art. 689. Aplica-se a pena de perdimento da mercadoria nas
seguintes hipóteses, por configurarem dano ao Erário:
(...)
IV - existente a bordo do veículo, sem registro em manifesto, em
documento de efeito equivalente ou em outras declarações;
(...)
XVII - estrangeira, em trânsito no território aduaneiro, quando o
veículo terrestre que a conduzir for desviado de sua rota legal, sem
motivo justificado;”
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Perdimento de Carga sem Dano ao Erário
‒ Possibilidade de Relevação da Pena de Perdimento:

“Art. 736. O Ministro de Estado da Fazenda, em despacho fundamentado,
poderá relevar penalidades relativas a infrações de que não tenha
resultado falta ou insuficiência de recolhimento de tributos federais,
atendendo (Decreto-Lei no 1.042, de 21 de outubro de 1969, art. 4o, caput):
I - a erro ou a ignorância escusável do infrator, quanto à matéria de fato; ou
II - a eqüidade, em relação às características pessoais ou materiais do caso,
inclusive ausência de intuito doloso.
§ 1o A relevação da penalidade poderá ser condicionada à correção prévia das
irregularidades que tenham dado origem ao processo fiscal (Decreto-Lei nº
1.042, de 1969, art. 4º, § 1º).
§ 2o O Ministro de Estado da Fazenda poderá delegar a competência que este
artigo lhe atribui (Decreto-Lei nº 1.042, de 1969, art. 4º, § 2º).” (Decreto nº
6.759/09 - Regulamento Aduaneiro)
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Perdimento de Carga sem Dano ao Erário
‒ Possibilidade de Relevação da Pena de Perdimento:

“Art. 737. A pena de perdimento decorrente de infração de que não tenha
resultado falta ou insuficiência de recolhimento de tributos federais poderá ser
relevada com base no disposto no art. 736, mediante a aplicação da multa
referida no art. 712 (Medida Provisória nº 2.158-35, de 2001, art. 67).
(...)
§ 2o A aplicação da multa a que se refere este artigo não prejudica:
I - a exigência dos tributos, de outras penalidades e dos acréscimos legais
cabíveis para a regularização da mercadoria no País; ou
II - a exigência da multa a que se refere o art. 709, para a reexportação de
mercadoria submetida ao regime de admissão temporária, quando sujeita a
licença de importação vedada ou suspensa.”
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Perdimento de Carga sem Dano ao Erário
Posicionamento Judicial:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. ADUANEIRO.
INCORRETO ENQUADRAMENTO DAS MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E DE
DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO AFASTADA. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 83/STJ E 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão
proferido pela Corte de origem afastou a pena de perdimento das mercadorias
apreendidas, por entender ter ficado caracterizada a boa-fé do contribuinte, bem
como por não ter havido qualquer dano ao Erário. 2. É de se reconhecer a
incidência, na hipótese, da Súmula nº 83 do STJ, pois o Tribunal a quo decidiu em
consonância com a jurisprudência desta Corte. 3. Uma eventual reforma do acórdão
regional demandaria reexame fático-probatório, inviável nos termos da Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental não provido.” (AINTARESP 201600480580, MAURO CAMPBELL
MARQUES, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:16/06/2016 ..DTPB:.)
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Perdimento de Carga sem Dano ao Erário
Posicionamento Judicial:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS.
DOCUMENTAÇÃO. ERRO MATERIAL SANADO. INEXISTÊNCIA DE DANO AO
ERÁRIO E DE INTENÇÃO DE LESAR O FISCO. NÃO APLICAÇÃO DA PENA DE
PERDIMENTO DE BENS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 136 DO CTN.
(...)
2."Apesar de prever o art. 136 do CTN que a responsabilidade do contribuinte ao
cometer um ilícito é objetiva, admitem-se temperamentos na sua interpretação,
diante da possibilidade de aplicação da eqüidade e do princípio da lei tributária in
dubio pro contribuinte – arts. 108, IV e 112. Precedentes: REsp 494.080-RJ, Rel.
Min. Teori Albino Zavascki, DJ 16.11.2004; e REsp 699.700-RS, Rel. Min. Francisco
Falcão, DJ 3.10.2005." (REsp 278.324/SC; Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ
13.3.2006). (...) 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 982.224/PR,
Segunda Turma, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 27/5/2010)
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Perdimento de Carga sem Dano ao Erário
Posicionamento Judicial:
“TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DELITO DE AUSÊNCIA DE REGISTRO EM
DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A MERCADORIA A SER EXPORTADA. PERDIMENTO.
POSSIBILIDADE DE EXAME DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA.
VALORAÇÃO DESSES ELEMENTOS SUBMETIDA AO TRIBUNAL A QUO. 1. Em
procedimento de fiscalização de carga, a Receita Federal identificou divergência entre peso,
volume e natureza das mercadorias apreendidas e daquelas declaradas para exportação. A
recorrente afirma tratar-se de mera inversão de cargas. 2. O Tribunal de origem determinou o
perdimento de mercadorias em razão de delito de ausência de registro em documentação
relativa a bens direcionados à exportação. 3. Precedentes análogos do STJ indicam ser
possível o exame a) da razoabilidade e da proporcionalidade da pena de perdimento em
operações de importação, e b) do dano efetivo ao Erário, para a caracterização específica
da pena de perdimento. Com mais razão, seria imprescindível a realização desse juízo em
casos que envolvam operações de exportação. 4. Nos termos do art. 112, do CTN, a
legislação tributária que comine sanção ao contribuinte deve ser interpretada de forma
mais favorável ao acusado, conforme hipóteses ali previstas. 5. Recurso Especial
parcialmente provido.” (RESP 201001935251, HERMAN BENJAMIN, STJ - SEGUNDA TURMA,
DJE DATA:16/03/2011 RDDT VOL.:00188 PG:00179 ..DTPB:.)
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Perguntas e comentários
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