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APRESENTAÇÃO 

Embora haja concentrado S1M1S atenções, desde o 
início, no setor das rendas aduaneiras, a Comissão de 
Reforma do Ministério da Fazenda viu-se forçada a alte
rar a escala de prioridades de seus estudos e projetos, a 
fim de atender, ora a determinações expre~sas do Minis
tro da Fazenda, ora a interêsses supervenientes do fisco 
federal. Essa a )razão por que, nos estudos e .recomenda
ções da Comissão, os impostos de renda, de conswmo 
(hoje chamado impôsto sôbre produtos industrializa
dos), do sêlo (posteriormente abolido) e outros tiveram 
preferência. 

Além disso, os longos e laboriosos estudos ,desen-
1)olvidos no âmbito da Comissão e que culminaram, 
finalmente, na reforma tributária nacional, consubs
tanciada na Emenda Constitucional n9 18 e na Lei n9 

5.172, de 25 de outubro de 1966, por sua vez interfe
riram no andamento dos projetos pertinentes às rendas 
aduaneiras. 

Nada obstante, logo que a Comissão se desincum
biu das tarefas nzais'pressionantes, retornou e aprofun
dou os estudos e levantamentos iniciais, logrando, por 
fim, já nas ú.ltimas semanas de sua existência, concluir 
u:m Anteprojeto de Lei sôbre o impôsto de importação. 
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Depois de sofrer críticas e receber su.gestões do 
Ministro da Fazenda e do Ministro Extraordinário para 
o Planejamento, êste Anteprojeto serviu de base para 
o Decreto-Lei n'!' 37, de 18 de novembro de 1966. 

A presente publicação reproduz, na íntegra, o texto 
original do Anteproj'eto, tal como elaborado pelos técni
cos da Comissão, aprovado pelo seu Presidente e subme
tido ao Sr. Ministro da Fazenda. 

Um confronto do texto do Anteprojeto da Comissão 
com o do citado Decreto-Lei n~ 37 revela ;que, se algu
mas modificações foram i1~troduzidas no original, a 
grande maioria das recomendações apresentadas mere
ceu aceitação por parte do Govêrno. 

Sendo um dos trabalhos integrantes do plano da 
Comissão de Reforma do Ministério da Fazenda, oficial
mente su.bmetido à apreciação superior, acredita a Co
missão, dever incluí-lo em s'ua série de publicações: 
trata-se de 'Um docu,mento a mais, que comprova os le
vantamentos, a que procedeu, e os estudos, que realizou, 
no desempenho de s'ua tarefa. 

Não há por que insistir nos fundamentos de ordem 
técnica, em que se baseia êste Anteprojeto de Lei, por
quanto se acham explicitados, com certa largueza de 
argumentos, no respectivo ofício de apresentação 
(adiante estampado) do Presidente da Comissão ao Se
nhor Tit-ular da Pasta da Fazenda. 
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Ofício n9 P /66 Em 14 de novembro de 1966 

Excelentíssimo Senhor Ministro 

Tenho a honra de submeter à elevada considera
ção de Vossa Excelência A~teprojeto de Lei que dis
põe sôbre o Impôsto de Importação, reorganiza os ser
viços aduaneiros, e dá outras providências. 

2. Cumpre esc1flrecer, desde logo, que o Antepro
jeto adapta os conceitos de fato gerador, base de cálculo 
e definição do contribuinte do impôsto de importação às 
normas do Sistema Tributário Nacional, além de comple~ 
mentar e atualizar tôda a legislação aduaneira do país . 

A Sua Excelência o Senhor 
Professor Octavio Gouvêa de Bulhões 
Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda 

. , 
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3. A matéria do Anteprojeto está contida em sete 
Títulos, a saber: 

TÍTULO 1- Impôsto de Importação 

Capítulo I - Incidência 

Capítulo II - Base de cálculo 

Capítulo III - Isenções e Reduções 

Seção I - Disposições Gerais 

Seção II - Bagagem 

Seção III - Bens de Interêsse para o Desen
volvimento Econômico 

Seção IV - Isenções Diversas 

Seção V - Similaridade 

Capítulo IV --' Cálculo e Recolhimento do Im
pôsto 

Capítulo V - Restituição 

Capítulo VI - Contribuintes e Responsáveis 

TÍTULO II - Contrôle Aduaneiro 
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Capítulo I - Jurisdição dos Serviços Aduanei
ros 

Capítulo II - Normas Gerais de Contrôle Adua
neiro dos Veículos 

Capítulo III - Normas Gerais de Contrôle Adua
neiro das Mercadorias. 

Seção I - Despacho 



Seção II - Conferência 

Seção 111 - Desembaraço 

Seção IV - Revisão 

Capítulo IV - Normas Especiais de Contrôle 
Aduaneiro das Mercadorias 

Seção I - Mercadoria Proveniente de Nau
frágios e outros Acidentes 

Seção 11 - Mercadoria Abandonada 

Seção 111 - Mercadoria Avariada e Extravia
da 

Seção IV - Remessas Postais Internacionais 

Seção V - Cabotagem 

Capítulo V - Leilões 

TíTULO 111 - Regimes Aduaneiros Especiais 

Capítulo I - Disposições Gerais 

Capítulo 11 - Trânsito Aduaneiro 

Capítulo 111 - Importações vinculadas à Expor-
tação 

Capítulo IV - Entreposto Aduaneiro 

Capítulo V - Entreposto Industrial 

Capítulo VI - Exportação Temporária 

TÍTULO IV - Infrações e Penalidades 

Capítulo I - Infrações 
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Capítulo II - Penalidades 

Seção I - Espécies de Penalidades 

Seção II - Aplicação e Produção das 
Penalidades 

Seção III - Perda do Veículo 

Seção IV - Perda da Mercadoria 

Seção V - Multas 

Seção VI - Proibição de Transacionar 

TÍTULO V - Processo Fiscal 

Capítulo I - Disposições Gerais 

Capítulo II - Pedido de Reconsideração e Re4 
curso 

Capítulo III - Disposições Especiais 

TíTULO VI - Prevenção 

Capítulo Único - Disposições Gerais 

TíTULO VII - Disposições Finais e Transitórias 

4 . O art. 20 do Sistema Tributário Nacional dis4 
põe quanto à adoção da Definição de Valor de Bruxe4 
las, conforme Convenção concluída a 15 de dezembro 
de 1950, e hoje utilizada por mais de vinte dos princi
pais países do mundo, entre os quais os da Comunida-' 
de Econômica Européia. 

5 . Acresce, ainda, a circunstância de ter sido a 
adoção da Definição de Valor de Bruxelas objeto da 
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Resolução 133 (V), de 30 de dezembro de 1965, ápro
vada por todos os países da ALALC. 

6. A legislação atual, assemelhando-se, embora 
aos preceitos da Definição de Valor de Bruxelas, ao 
adotar a noção de valor externo da mercadoria - e não 
o preço da operação comercial - dêles se afastou, con
tudo, em pontos fundamentais, dentre os quais avulta, 
pela sua importância, a vinculação do valor teórico ao 
mercado do país exportador. 

7 . N a verdade, ao determinar tal vinculação, a 
lei tornou impossível a rejeição de preços de produtos 
originários de países sem economia de mercado, que os 
exportam a custos inferiores, contribuindo, desta for
ma, para invalidar os efeitos de proteção do instru
mento tarifário. 

8. O Capítulo III - Isenções e Reduções - re
produz, bàsicamente, trabalho elaborado pelo Conselho 
de Política Aduaneira, em obediência. ao art. 62, I, da 
Lei nQ 3.244, de 14 de agôsto de 1957. Não obstante o 
elevado número de atos legais em vigor quanto à ma
téria, os princípios normativos para a concessão de es .. 
tímulos fiscais são ainda os consubstanciados no De
creto-Lei nQ 300, de 24 de fevereiro de 1938, os quais 
por isso mesmo, foram totalmente reformulados, des
vinculados que estão das exigências do processo do de
senvolvimento econômico brasileiro. 

9 . Daí por que seu reexame e atualização se 
inspiraram na experiência acumulada ao longo da apli
cação daquele diploma legal e outros posteriores, con
frontada essa experiência com as necessidades atuais 
da produção nacional, para então fixar critérios bem 
definidos que disciplinem a outorga da isenção do im
pôsto de importação. 

10. Assim, a diretriz básica do trabalho foi aque
la mesma que presidiu à elaboração da Tarifa Adua-
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neira em vigor, isto é, a de uma sistemática que utili
ze o impôsto de importação como elemento atuante da 
política comercial orientada para o desenvolvimento 
econômico. As isenções são disciplinadas no projeto 
como peça complementar do instrumental de política 
aduaneira, e não como simples favor concedido a enti
dades, emprêsas e pessoas, à custa do Tesouro Nacional. 

11. O anteprojeto divide as isenções em duas cate
gorias fundamentais. A primeira cogita das hipóteses 
relativas aos bens de interêsse para o processo de desen
volvimento econômico e que atendam aos objetivos de 
programas e projetos, considerando as peculiaridades 
regionais, os critérios de prioridade setorial estabeleci
dos por órgãos federais de investimento e planejamen
to e, bem assim, as exigências de fU)1cionamento e cres
cimento da oferta de serviços básicos. 

12. Já a segunda categoria relaciona as demais 
hipóteses de isenção, inclusive aquelas vinculadas à 
qualidade de beneficiário, tais como as importações 
feitas por missões diplomáticas, repartições consula
res e órgãos internacionais, e a bagagem de passageiro. 

13. No tocante à apuração da similaridade do 
produto nacional, que deve ser resguardado da isen
ção, entendeu-se que o sistema em vigor é irrealista, 
por incapaz de acompanhar a dinâmica do desenvolvi
mento econômico do país. De fato, a imposição de re
gistro formal, nos têrmos da lei em vigor, exigiria ser
viço de elevadas dimensões e que, embora custoso, não 
teria a flexibilidade necessária para seguir a evolução 
crescente da indústria, no sentido de diversificar suas 
linhas de produção. Na medida em que se desenvolveu 
a produção de máquinas e equipamentos~ perdeu alcance 
cogitar-se de similaridade para detalhes de peças e uten
sílios, porquanto se passou para a unidade-máquina, 
unidade-equipamento, cuja existência não poderá ser 
submetida a demonstração de estoque. 
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14. Os Títulos II e VI dão nôvo tratamento aos 
princípios básicos da legislação aduaneira - matéria 
ainda disciplinada pela Nova Consolidação das Leis 
das Alfândegas e Mesas de Rendas, de 1894, e que re
produz, com pequenas alterações, Regulamento de 1885 
- tôda ela marcada pelo duplo signo do arcaísmo e do 
obsoletismo, já não lhe sendo possível, em conseqüência, 
cumprir suas finalidades. 

15. N o estudo desta matéria houve preocupação 
acentuada, a exemplo do que hoje fazem os .países de 
serviços aduaneiros mais aperfeiçoados, de fixar tão
somente os princípios de natureza substantiva, com o 
que se poderá obter, através do poder regulamentar, 
métodos e sistemas simplificados. 

16 . Isto pôsto, Senhor Ministro, peço para re
gistrar a Vossa Excelência que, se concretizada a re
forma, tal como concebida, terá ela condições de assegu
rar, aos serviços aduaneiros do Brasil, têrmo de equi
paração com os mais modernos do mundo. 

Aproveito a oportunidade para apresentar a Vos
sa Excelência os protestos da mais alta estima e dis
tinta consideração. 

LUIZ SIMÕES LOPES 
Presidente 
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ANTEPROJETO DE LEI 

Dispõe sôbre o Impôsto de Importação e 
dá outras providências. 

TiTULO I 

IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO 

CAPíTULO I 

INCIDtNCIA 

Art. 1'1 - O impôsto de importação incide sôbre 
mercadoria estrangeira e tem como fato gerador sua 
entrada no território nacional. 

Parágrafo único - Considerar-se-á entrada no 
território nacional, para efeito de ocorrência do fato 
gerador, a mercadoria que constar como tendo sido im
portada e cuja falta venha a ser apurada pela autori
dade aduaneira. 

CAPITULO II 

BASE DE CÁLCULO 

Art. 2Q 
- A base de cálculo do impôsto é: 

-I - quando a alíquota fôr específica, -a quantida
de de mercadoria expressa na unidade de medida indi
cada na Tarifa; 
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11 - quando a alíquota fôr ad valorem, o preço 
normal da mercadoria, ou, no caso de mercadoria ven
dida em leilão, o preço da arrematação. 

Art. 39 
- Entende-se por preço normal da mer

cadoria o que ela, ou mercadoria similar, alcançaria, 
ao tempo da importação, como definido no regulamen
to, em venda efetuada em condições de livre concorrên
cia, para entrega no pôrto ou lugar de sua entrada no 
país. 

Art. 49 
- Para os efeitos do artigo anterior, 

entende-se por venda em condições de livre concorrên
cia aquela em que: 

I - a única prestação a cargo do comprador é o 
pagamento do preço; 

II - o preço é fixado independentemente de rela
ções comerciais, financeiras, ou de outra natureza, con
tratuais ou não, além das criadas pela própria venda, 
entre o vendedor ou pessoa a êle associada e o compra
dor ou pessoa a êle associada; e 

lU - nenhuma importância decorrente da ulte
rior revenda, cessão ou utilização do produto vendidü 
retorna, direta ou indiretamente, ao vendedor ou à pes· 
soa 2 êle associada. 

Art. 59 - Observado o disposto nesta lei e seu 
regulamento, as normas relativas à caracterização do 
preço normal poderão ser complementadas por critérios 
específicos estabelecidos pelo Conselho de Política Adua
neira, na forma do art. 27 da Lei nQ 3.244, de 14 de 
agôsto de 1957. 

Art. 6'.- O preço constante da fatura poderá 
ser tomado como indicativo do preço normal, sem pre
juízo : 
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I - das precauções necessarlas para evitar a 
fraude decorrente de contratos falsos ou fictícios; 

II - da apuração de eventuais discrepâncias 
entre o preço constante da fatura e o preço normal7 co
mo definido neste capítulo. 

Art. 79 
- O Conselho de Política Aduaneira po

derá estabelecer pauta de valor mínimo para o pro-
duto: 

I - cujo preço normal seja de difícil apuração; 

II - que apresente intercadência em sua cotação 
no mercado internacional ou em mercado de país deter
minado; 

IH - exportado para o Brasil sob a forma de 
"dumping" ou prática de efeito equivalente, sem prejuí
zo da aplicação do disposto no § 2Q do art. 5Q da Lei 
nQ 3.244, de 14 de agôsto de 1957. 

CAPíTULO III 

ISENÇõES E REDUÇõES 

SEÇÃO I 

DISPOSIÇC>ES GERAIS 

Art. 89 - O tratamento aduaneiro decorrente 
do ato internacional aplica-se exclusivamente a merca
doria originária do país beneficiário. 

Art. 99 - Respeitados os critérios decorrentes de 
ato internacional de que o Brasil participe, entender
se-á por país de origem da mercadoria aquêle onde 
houver sido produzida ou, no caso de mercadoria resul~ 
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tante de material ou mão-de-obra de mais de um país, 
aquêle onde houver recebido transformação substancial. 

Art. 10 - A isenção do impôsto de importação 
prevista neste capítulo implica na isenção do imposto 
sôbre produtos industrializados. 

Art. 11 - Quando a isenção ou redução fôr 
vinculada à qualidade do importador, a transferência 
de propriedade ou uso, a qualquer título, dos bens obri
ga, na forma do regulamento, ao prévio recolhimento 
dos tributos e gravames cambiais, inclusive quando te· 
nham sido dispensados apenas êstes gravames. 

Parágrafo único - O disposto neste artigo não se 
aplica aos bens transferidos a qualquer título: 

I - a pessoas ou entidades que gozem de igual 
tratamento fiscal, mediante prévia decisão da autori
dade aduaneira; 

II - após decorridos mais de 5 (cinco) anos~ a 
contar da data de sua entrada no país. 

Art. 12 - A isenção ou redução, quando vin
culada à destinação dos bens, ficará condicionada ao 
cumprimento das exigências regulamentares, e, quan
do fôr o caso, à comprovação posterior de seu efetivo 
emprêgo nas finalidades que motivarem a concessão. 

SEÇÃO II 

BAGAGEM 

Art. 13 - t concedida isenção do impôsto de 
importação, nos têrmos e condições estabelecidos no re
gulamento,. à bagagem eonstituída de: 

I - roupas e objetos de uso ou consumo pessoal 
do passageiro; 
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II - objetos de qualquer natureza, nos limites de 
quantidade ou valor estabelecidos no regulamento; 

111 - outros bens de propriedade de: 

a) funcionários da carreira diplomática, quando 
removidos para a Secretaria de Estado das 
Relações Exteriores, e aquêles que a êles se 
assemelharem, pelas funções permanentes de 
caráter diplomático, ao serem dispensados de 
comissão exercida no exterior e cujo término 
importe seu regresso ao país; 

b) servidores públicos civis e militares, servido
res de autarquias, emprêsas públicas e socie
dades de economia mista, que regressarem ao 
país, quando dispensados de qualquer função 
oficial, de caráter permanente, exercida no 
exterior por mais de 2 (dois) anos ininter
ruptamente; 

c) brasileiros que regressarem ao país, depois de 
servirem por mais de dois anos ininterruptos 
em organismo internacional, de que o Brasil 
faça parte; 

d) estrangeiros radicados no Brasil há mais de 
5 (cinco) anos, nas mesmas condições da alí
nea anterior; 

e) pessoas a que se referem as alíneas anterio
res, falecidas no período do desempenho de 
suas funções no exterior; 

f) brasileiros radicados no exterior por mais de 
5 (cinco) anos ininterruptamente, que trans
firam seu domicílio para Q país; 

g) estrangeiros que transfiram seu domicílio pa
ra o país. 
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§ 1 q - O regulamento disporá sôbre o tratamen
to aduaneiro a ser dispensado à bagagem do tripulante, 
aplicando-lhe, no que couber, o disposto neste artigo. 

§ 29 
- A isenção, em qualquer caso, apenas se

rá reconhecida em relação a bens cuja quantidade e 
qualidade não revelem finalidade comercial. 

§ 3Q 
- A isenção a que aludem as alíneas f e g 

só se aplicará aos casos de primeira transferência de do
micílio ou, em hipótese de outra transferência, se decor
ridos 5 (cinco) anos do retôrno da pessoa ao exterior. 

§ 49 
- Para os efeitos dêste artigo, considera-se 

função oficial permanente, no exterior, a estabelecida 
regularmente, exercida em terra e que não se extingue 
com a dispensa do servidor. 

SEÇÃO IH 

BENS DE INTERlBSSE PARA o DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 

Art. 14 - Poderá ser concedida isenção do im
pôsto de importação, nos têrmos e condições estabele\!i
dos no regulamento: 

r - aos bens de capital destinados à implantação, 
ampliação e reaparelhamentq de empreendimentos de 
fundamental interêsse para o desenvolvimento econô
mico do país; 

II - aos bens importados para construção, exe
cução, exploração, conservação e ampliação dos servi
ços públicos explorados diretamente pelo Poder Públi
co, emprêsas públicas, sociedades de economia mista e 
emprêsas concessionárias ou permissionárias; 

lIr - aos bens destinados a complementar equi
pamentos, veículos, embarcações e semelhantes, fabri-
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cados no país, quando a importação fôr processada por 
fabricantes com plano de industrialização e programa. 
de nacionalização, aprovados pelos órgãos federais comA 
petentes. 

IV - às máquinas, aparelhos, partes, peças com
plementares e semelhantes, destinados à fabricação de 
equipamentos no país por emprêsas que hajam vencido 
concorrência internacional referente a projeto de desen
volvimento de atividades básicas; 

§ P - Na concessão a que se refere o inciso I se· 
rão consideradas as peculiaridades regionais e observa
dos os critérios de prioridade setorial estabelecidos por 
órgãos federais de investimento ou planejamento eco
nômico. 

§ 2'1 - Compreendem-se, exclusivamente, na isen
ção do inciso I, os bens indicados em projetos que forem 
analisados e aprovados por órgãos governamentais de 
investimento ou planejamento. 

§ 3'1 - Na concessão prevista no inciso II, exi
gir-se-á a apresentação de projetos e programas apro
vados pelo órgão a que estiver técnica e normativamen
te subordinada a atividade econômica correspondente. 

§ 4'1 - O direi to à isenção prevista neste artigo 
será declarado em resolução do Conselho de Política 
Aduaneira, nos têrmos do art. 27 da Ler nQ 3.244, de 
14 de agôsto de 1957. 

SEÇÃO IV 

ISENçoES DIVERSAS 

Art. 15 - É concedida isenção do impôsto de im
portação nos têrmos, limites e condições estabelecidos 
no regulamento: 
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I - à União, Estados, Distrito Federal e Muni
cípios; 

II - às autarquias e demais entidades de direito 
público interno; 

III - às instituições científicas, educacionais e de 
assistência social; 

IV - às missões diplomáticas e repartições consu
lares de caráter permanente e a seus integrantes, quan
do houver reciprocidade de tratamento; 

V - às representações de órgãos internacionais e 
regionais de caráter permanente, de que o Brasil seja 
membro, e a seus funcionários, peritos, técnicos e con
sultores, estrangeiros, quando houver reciprocidade de 
tratamento no país sede da organização; 

VI - às amostras comerciais e às remessas postais 
internacionais, sem valor comercial; 

VII - aos materiais de reposição e consêrto para 
uso de embarcações ou aeronaves, estrangeiras; 

VIII - às sementes, espécies vegetais para plan
tio, anim~is reprodutores e sêmen animal; 

IX - aos aparelhos, motores, reatores, peças e 
acessórios de aeronaves importados por estabelecimen
to com oficina especializada, comprovadamente destina
dos à manutenção, revisão e reparo de aeronaves; 

X - aos aparelhos, máquinas, equipamentos, suas 
peças e sobresselentes, destinados à impressão de jor· 
nais, periódicos e livros, importados direta e exclusiva
mente por emprêsas jornalísticas ou editôras; 

XI - às aeronaves, suas partes, peças e demais 
materiais de manutenção e reparo, aparelhos e mate-
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riais de radiocomunicaçao, equipamentos de terrà é 
equipamentos para treinamento de pessoal e segurança 
de vôo, materiais destinados às oficinas de manutenção 
e de reparos de aeronaves nos aeroportos, bases e hanga
res, importados por emprêsas nacionais concessionárias 
de linhas regulares de transporte aéreo, por aeroclu
bes, considerados de utilidade pública, com funciona
mento regular, e por emprêsas que explorem serviços 
de táxis-aéreos. 

Art. 16 - Somente podem importar papel com 
isenção de tributos as pessoas naturais ou jurídicas 
responsáveis pela exploração da indústria de livro ou 
de jornal, ou de outra publicação periódica que não con
tenha, exclusivamente, matéria de propaganda comer
cial, na forma e mediante o preenchimento dos requisi
tos indicados no regulamento. 

§ p - Pod~rão também realizar a importação as 
emprêsas estabelecidas no país, como representantes de 
fábricas de papel com sede no exterior, desde que o papel 
se destine ao uso exclusivo das pessoas a que se refere 
êste artigo. 

§ 2\' - As grâficas que imprimirem publicações 
das pessoas de que trata êste artigo estão igualmente 
obrigadas ao cumprimento das exigências do regu
lamento. 

§ 3Q 
- Não se incluem nas disposições dêste arti-

go catálogos, listas de preços e publicações semelhantes, 
jornais ou revistas de propaganda de sociedades, comer
ciais ou não. 

§ 4<1 - Poderá ser autorizada a venda de aparas 
e de bobinas impróprias para impressão, quando desti
nadas à utilização como matéria-prima. 
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SEÇÃO V 

SIMILARIDADE 

Art. 17 - A isenção do impôsto de importação 
somente beneficia produto sem similar nacional em con
dições de substituir o importado. 

Parágrafo único - Excluem-se do disposto neste 
artigo: 

I - os casos previstos no art. 13 e nos incisos IV 
a VII do art. 15 desta Lei, e no art. 49 da Lei n9 3.244, 
de 14 de agôsto de 1957; 

11 - as partes, peças, acessórios, ferramentas e 
utensílios: 

a) que, em quantidade normal, acompanhem o 
aparelho, instrumento, máquina ou equipa
mento; 

b) destinados, exclusivamente, na forma do re
gulamento, ao reparo ou manutenção de apa
relho, instrumento, máquina ou equipamento 
de procedência estrangeira, instalado ou em 
funcionamento no país. 

Art. 18 - O Conselho de Política Aduaneira for
mulará critérios, gerais ou específicos, para julgamen
to da similaridade, à vista das condições de oferta do 
produto nacional, e observadas as seguintes normas 
básicas: 

I - preço não superior ao custo de importação 
em cruzeiros do similar estrangeiro, calculado com base 
no preço normal, acrescido dos tributos que incidem sô
bre a importação, e de outros encargos de efeito equi
valente; 

11 - prazo de entrega normal ou corrente para o 
mesmo tipo de mercadoria. 
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§ 19 
- Ao formular critérios de similaridade, o 

Conselho de Política Aduaneira considerará a orienta
ção de órgãos governamentais incumbidos da política 
relativa a produtos ou a setores de produção. 

§ 2'1 - Quando se tratar de projetos de interês
se econômico fundamental, financiados por entidade in
ternacional de crédito, poderão ser consideradas, para 
efeito de aplicação do disposto neste artigo, as condi
ções especiais que regularem a participação da indús
tria nacional no fornecimento de bens. 

Art. 19 - A apuração da similaridade deverá ser 
feita pelo Conselho de Política Aduaneira, diretamente 
ou em colaboração com outros órgãos governamentais, 
antes da importação. 

§ P - Para os efeitos dêste artigo, serão criadas 
comissões especiais, das quais participarão representan
tes de órgãos governamentais e das entidades de classe 
interessadas. 

§ 2'1 - Compete ao Conselho de Política Adua
neira decidir sôbre os conflitos suscitados quanto à si
milaridade. 

§ 39 
- O regulamento disporá sôbre a apuração 

da similaridade prevista neste artigo, assim como a res
peito da composição e funcionamento das comissões a 
que se refere o § 1 Q. 

Art. 20 - Independem de apuração, para serem 
considerados similares, os produtos naturais ou com 
beneficiamento primário, as matérias-primas e os bens 
de consumo, de notória produção no país. 

Art. 21 - No caso das disposições da Tarifa 
Aduaneira que condicionem a incidência do impôsto ou 
o nível da alíquota à existência de similar registrado, 
excluídos os da Nota 181, com a redução que lhe dá o 
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cional, autorizará a entrega da importância considerada 
indevida. 

§ P - Quando a importância a ser restituída 
fôr superior a Cr$ 5. 000 . 000 (cinco milhões de cru
zeiros), o chefe da repartição aduaneira recorrerá de 
ofício para o Diretor do Departamento de Rendas 
Aduaneiras. 

§ 29 
- Nos casos de que trata o parágrafo ante

rior, a importância da restituição será classificada em 
conta de responsáveis, a débito dos beneficiários, até 
que seja anotada a decisão do Diretor do Departamento 
de Rendas Aduaneiras. 

Art. 30 - Na restituição de depósitos, que tam
bém poderá processar-se de ofício, a importância da 
correção monetária, de que trata o art. 79

, § 39
, da Lei 

n9 4.357, de 16 de julho de 1964, obedecerá igualmente 
ao que dispõe o artigo anterior. 

CAPíTULO VI 

CONTRIBUINTES E RESPONSÁVEIS 

Art. 31 - É contribuinte do impôsto: 

I - O importador, assim considerada qualquer 
pessoa que promova a entrada de mercadoria estrangei
ra no território nacional. 

II - o arrematante de mercadoria apreendida ou 
abandonada. 

Art. 32 - Para os efeitos do art. 26, o adquiren
te da mercadoria responde solidàriamente com o vende
dor ou o substitui, pelo pagamento dos tributos e demais 
gravames devidos. 
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TíTULO 11 

CONTRDLE ADUANEIRO 

CAPíTULO I 

JURISDIÇÃO DOS SERVIÇOS ADUANEIROS 

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 nas quais se efetuem operações de carga 
e descarga de mercadoria, ou embarque e desembarque 
de passageiros, procedentes do exterior ou a êle desti· 
nados; 

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 me
didas de contrôle fiscal, poderão ser demarcadas, na 
orla marítima e na faixa de fronteira, zonas de vigilân
cia aduaneira, nas quais a existência e a circulação de 
mercadoria estarão sujeitas às cautelas fiscais, proibi
ções e restrições, que forem prescritas no regulamento. 

Art. 34 - O regulamento disporá sôbre: 

I - registro de pessoas que cruzem as fronteiras; 

II - apresentação de mercadorias às autoridades 
aduaneiras da jurisdição dos portos, aeroportos e outros 
locais de entrada e saída do território aduaneiro; 
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IH - co.ntrôle permanente de veículo., mercado.ria, 
animais e pesso.as, na zo.na primária e na zona de vigi
lância aduaneira; 

IV - apuração. de infrações po.r descumprimento. 
de medidas de contrôle estabelecidas pela legislação. 
aduaneira. 

Art. 35 - Em tudo. o. que interessar à fiscaliza
ção. aduaneira, na zo.na primária, a auto.ridade adua
neira tem precedência sôbre o.S demais que ali exercem 
suas atribuições. 

Art. 36 - No. exercício. de suas atribuições, a au
toridade aduaneira terá livre acesso. ao.s locais o.nde se 
enco.ntre mercado.ria estrangeira, expo.sta à venda, de
positada o.u em circulação. co.mercial, podendo., quando. 
julgar necessário., requisitar papéis, livro.s e o.utro.s 
do.cumentos . 

CAPíTULO II 

NORMAS GERAIS DO CONTROLE ADUANEIRO 

DOS VEICULOS 

Art. 37 - To.do. veículo. pro.cedente do. exterio.r 
será recebido. no. pôrto., aero.po.rto. o.u outro. lo.cal habili
tado. de entrada, pela auto.ridade aduaneira, que o. visi
tará, separada o.u co.njuntamente, co.m as demais auto.
ridades co.mpetentes. 

Parágrafo. único. - No. ato. da visita a que se re
fere êste artigo., o.u em o.utro. qualquer mo.mento, na fo.r
ma e co.ndições prescritas no regulamento, po.derá a 
auto.ridade aduaneira proceder às buscas que fo.rem 
necessárias para prevenir e reprimir a oco.rrência de 
fraude. 
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Art. 38 - O regulamento estabelecerá as normas 
de disciplina aduaneira a que ficam obrigados os veí
culos, seus tripulantes e passageiros na zona primária, 
ou quando sujeitos a fiscalização. 

Art. 39 - A mercadoria procedente do exterior e 
transportada por qualquer via será registrada em ma
nifesto ou outras declarações de efeito equivalente, para 
apresentação à autoridade aduaneira, conforme dispu
sei' o regulamento. 

§ 1 'i - O manifesto será submetido a conferên
cia final para apuração de responsabilidade por even
tuais diferenças quanto a falta ou acréscimo de merca
doria. 

§ 2Q 
- O veículo responde pelos débitos fiscais, 

inclusive os decorrentes de multas aplicadas aos trans
portadores da carga ou a seus condutores. 

§ 3? - Poderá ser concedida liberação provisória 
dos veículos enquanto não concluída a conferência final 
do manifesto, mediante tênno de responsabilidade para 
garantia de tributos, multas e outras obrigações que 
devam ser satisfeitas, ror fôrça de divergências apura
das na forma desta lei. 

Art. 40 - A autoridade aduaneira disciplinará o 
funcionamento de lojas, bares e semelhantes, instala
dos em embarcações, aeronaves e outros veículos empre
gados no transporte internacional, de modo a impedir 
a venda de produtos com descumprimento da legislação 
aduaneira. 

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 des
carregado com indícios de violação; 

III - o volume fôr descarregado com pêso ou di
mensão inferior ao do manifesto ou documento de efeito 
equivalente, ou ainda do conhecimento de carga. 

Art. 42 - A autoridade aduaneira poderá impedir 
a saída, da zona primária, de veículo que não haja sa
tisfeito as exigências legais ou regulamentares. 

Art. 43 - O disposto neste capítulo se aplica igual
mente aos veículos militares utilizados no transporte 
de mercadoria. 

CAPiTULO III 

NORMAS GERAIS DO CONTROLE ADUANEIRO 
DAS MERCADORIAS 

SEÇÃO I 

DESPACHO 

Art. 44 - O despacho aduaneiro de mercadoria 
importada, qualquer que seja o regime, será processa
do com base em declaração a ser apresentada na repar
tição aduaneira, como prescrever o regulamento. 

Parágrafo único - O regulamento fixará o prazo 
dentro do qual poderão ser efetuadas a apresentação e 
a modificação da declaração. 

Art. 45 - Além da declaração a que se refere o 
artigo anterior e de outros documentos previstos em 
leis e regulamentos, para processamento do despacho 
aduaneiro serão exigidas a prova de propriedade da 
mercadoria e a fatura comercial, com as exceções que 
estabelecer o regulamento. 
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§ p - o conhecimento aéreo é equiparado, para 
todos os efeitos, à fatura comercial. 

§ 29 
- Mediante a garantia prevista no art. 71, 

a autoridade aduaneira poderá permitir seja apresen
tada, posteriormente ao início do despacho, a primeira 
via da fatura comercial. 

§ 39 - O regulamento disporá sôbre dispensa de 
visto consular. 

Art. 46 - O Departamento de Rendas Aduanei
ras, desde que o permitam as condições de trabalho das 
repartições aduaneiras, poderá estabelecer regime espe
cial para simplificação de despacho, quando se tratar 
de mercadoria: 

I - de importadores habituais; 

II - importada freqüentemente; 

lU - de fácil identificação; 

IV - perecível ou suscetível de danos causados por 
agentes externos. 

Parágrafo único - O descumprimento de qualquer 
obrigação importará cancelamento de regime especial, 
a juízo da autoridade aduaneira. 

Art. 47 - É obrigatória, no caso de reexportação 
ou de trânsito, a comprovação de chegada da mercado
ria no seu destino, observados os arts. 71 e 74. 

Parágrafo único - Não será admitida a despacho 
de reexportação mercadoria sujeita a pagamento de 
multas. 
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§ 1 ~ - Aplica-se a norma dêste artigo, no que 
couber: 

a) à mercadoria lançada ao solo ou às águas ter
ritoriais, por aeronaves, ou nestas recolhida, 
em virtude de sinistro ou pouso de emergên
Cia; 

b) a eventos semelhantes, nos transportes ter
restreR. 

§ 29 - A disposição dêste artigo alcança apenas 
o veículo em viagem internacional, salvo quanto à mer
cadoria estrangeira sob regime de trânsito aduaneiro. 

Art. 56 - A repartição aduaneira fará notifi
car o proprietário da mercadoria para despachá-la no 
prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de ser havida 
como abandonada. 

Parágrafo único - 4. questão suscitada quanto à 
entrega dos salvados não · modifica a figura do aban
dono em que incorrer a mercadoria, na forma dêste ar
tigo, salvo se proposta perante a autoridade judicial. 

Art. 57 - A pessoa que entregar mercadoria nas 
condições dêste Capítulo fará jus a uma gratificação 
equivalente a 1070 (dez por cento) do valor da venda 
em hasta pública. 

SEÇÃO II 

MERCADORIA ABANDONADA 

Art. 58 - Considera-se abandonada a mercado
ria que permanecer nos recintos aduaneiros além dos 
prazos e nas condições a seguir indicados: 

I - 30 (trinta) dias após a descarga, ou a ar
rematação, sem que tenha sido iniciado seu despacho; 

54 



II - 15 (quinze) dias da data da interrupção do 
despacho por ação ou omissão do importador ou seu 
representante; 

III - 60 (sessenta) dias da data da notificação 
a que se refere o art. 56, nos casos previstos no artigo 
55; 

IV - 30 (trinta) dias após esgotar-se o prazo 
fixado para permanência em entreposto aduaneiro. 

§ 1 Q - A mercadoria cujo despacho não fôr ini-
ciado dentro dos prazos fixados neste artigo será obri
gatoriamente indicada à repartição aduaneira pelo de
positário. 

§ 2Q 
- Não se aplica a disposição dêste artigo 

às remessas postais internacionais e à mercadoria apre
endida. 

Art. 59 - Aquêle que abandonar mercadoria de
pois de haver iniciado seu despacho fica obrigado ao 
pagamento da diferença entre o valor da arrematação 
e o dos gravames que seriam devidos se a mercadoria 
fôsse regularmente despachada para consumo. 

Parágrafo único - Ocorrendo saldo, será êle en
tregue a quem de direito, feitas as provas necessárias. 

SEÇÃO III 

MERCADORIA AVARIADA E EXTRAVIADA 

Art. 60 - Considerar-se-á, para efeitos fiscais: 

I - dano ou avaria - qualquer prejuízo que so
frer a mercadoria ou seu envoltório; 

II - extravio - tôda e qualquer falta de mer
cadoria. 



f>arâgrafo único - Ó dano ou avaria e o extravio 
serão apurados em processo, na forma e condições que 
prescrever o regulamento, cabendo ao responsável, 
assim reconhecido pela autoridade aduaneira, indeni
zar a Fazenda Nacional do valor dos tributos que, em 
conseqüência, deixaram de ser recolhidos. 

SEÇÃO IV 

REMESSAS POSTAIS INTERNACIONAIS 

Art. 61 - As normas desta lei aplicam..ge, no 
que couber, às remessas postais internacionais sujeitas 
a contrôle aduaneiro, ressalvado o disposto nos atos in
ternacionais pertinentes. 

SEÇÃO V 

CABOTAGEM 

Art. 62 - O regulamento disporá sôbre as caute
las fiscais a serem adotadas no transporte por cabota
gem, aRsim entendido o efetuado entre portos e aero
portos nacionais'. 

CAPíTULO V 

LEILõES 

Art. 63 - Será vendida em leilão realizado pela 
repartição aduaneira, na forma do regulamento: 

a) 

b) 

36 

a mercadoria abandonada, nos têrmos do art. 
58, se não fôr 'despachada no prazo que o regu
lamento fixar; 

a mercadoria a cujo proprietário tenha sido 
aplicada a pena de perda. 



§ P - A venda será determinada pelo chefe da 
repartição aduaneira, depois de findo administrativa
mente o processo fiscal. 

§ 29 
- Poderá ser vendida a qualquer tempo a 

mercadoria perecível e a suscetível de danos causados 
por agentes externos. 

§ 39 
- Sempre que ocorrer a hipótese do pará

grafo anterior, o produto da venda ficará em depósito 
até decisão final. 

Art. 64 - A mercadoria que, pela sua natureza 
e quantidade, não se prestar para a utilização própria 
de sua espécie ou para transformação em condições de 
aproveitamento econômico, poderá ser doada a entida
des educacionais ou de assistência social, na conformi
dade de instruções do Departamento de Rendas Adua
neiras. 

Art. 65 - Enquanto não se efetuar a venda, a 
mercadoria abandonada poderá ser despachada ou de
sembaraçada, desde que indenizadas, previamente, as 
despesas realizadas. 

Parágrafo único - A exclusão de praça somente 
será admitida duas vêzes. 

Art. 66 - A autoridade aduaneira adotará as 
cautelas convenientes para evitar conluio entre os lici
tantes ou outras práticas prejudiciais à Fazenda Na
cional. 

Art. 67 - A arrematação, mesmo depois de con
cluída, não se consumará quando se verificar divergên
cia entre a coisa arrematada e a anunciada e apregoada. 

Art. 68 - O arrematante depositará, como sinal, 
no ato da arrematação, 2010 do valor desta, e, dentro 
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de 8 (oito) dias, pagará a parte restante, sob pena de 
anulação da praça e perda do sinal. 

Parágrafo único - Integralizado o pagamento, o 
arrematante se sub-roga nos direitos e obrigações do 
importador. 

Art. 69 - Quando levada a leilão mercadoria que 
responda, também, pelo pagamento de armazenagem, 
ao depositário caberá agir, pelos meios próprios, contra 
o importador da mercadoria, para ressarcir-se de even
tual diferença não coberta pelo saldo do produto da 
venda, respeitado o disposto no art. 153. 

§ P - Não sendo conhecido o importador da mer
cadoria, abandonada~ o produto da venda será adjudi
cado ao depositário da mercadoria até o limite do va
lor da armazenagem correspondente. 

§ 2Q 
- No caso do parágrafo anterior, o saldo 

apurado será adjudicado à Fazenda Nacional, como 
renda extraordinária. 

Art. 70 - Nos leilões aduaneiros somente são 
admitidas a licitar as firmas e sociedades registradas 
no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da 
Fazenda. . ... i -_~u 

§ P - No caso de mercadoria em unidade ou em 
quantidade sem destinação comercial, poderão ser admi
tidas a licitar as pessoas naturais. 

§ 2Q 
- Na hipótese do parágrafo anterior, são 

proibidos de licitar os funcionários públicos em exercí
cio em repartição aduaneira, outras pessoas diretamen
te interessadas na ação fiscal, bem como despachantes 
aduaneiros, corretores de navios, seus ajudantes e pre
postos. 
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TíTULO IH 

REGIMES ADUANEIROS ESPECIAIS 

CAPíTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 71 - Ressalvado o disposto no Capítulo V 
dêste Título, as obrigações fiscais e cambiais relativas 
a mercadoria transportada sob contrôle aduaneiro, ou 
sujeita a regimes aduaneiros especiais, se constituirão 
mediante têrmo de responsabilidade e serão cumpridas 
nos prazos fixados no regulamento, não superiores a 1 
(um) ano, salvo prorrogação em caráter excepcional, 
a qual, a juízo da autoridade aduaneira, não ultrapas
sará, igualmente, o prazo originàriamente concedido. 

§ P - Aplica-se a disposição dêste artigo ao 
têrmo de responsabilidade para cumprimento de for
malidades ou apresentação de documento. 

§ 2Q 
- No caso dêste artigo, a autoridade adua

neira poderá exigir garantia pessoal ou real. 

Art. 72 - O Departamento de Rendas Aduanei
ras poderá estabelecer a forma e momento de apresen
tação do documento comprobatório da chegada da mer
cadoria a seu destino. 

CAPíTULO II 

TRÂNSITO ADUANEIRO 

Art. 73 - O regime de trânsito é o que permite 
o transporte de mercadoria, sob contrôle aduaneiro, de 
um ponto a outro do território aduaneiro, com suspen
são de tributos. 
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Parágrafo único - Aplica-se, igualmente, o regi
me de trânsito ao transporte de mercadoria destinada 
ao exterior. 

Art. 74 - O têrmo de responsabilidade para ga
rantia de transporte de mercadoria conterá os registros 
necessários a assegurar a eventual liquidação e cobran
ça de tributos e gravames cambiais. 

§ 1" - A mercadoria cuja chegada ao destino 
não fôr conprovada ficará sujeita aos tributos vigoran
tes na data da assinatura do têrmo de responsabili
dade. 

§ 2º - Considerada a natureza do meio de trans
porte utilizado, o regulamento poderá estabelecer outras 
medidas de segurança julgadas úteis a permitir, no 
ponto de destino ou de saída do território aduaneiro, a 
identificação da mercadoria. 

§ 39 
- É facultado à autoridade aduaneira exi

gir que o despacho de trânsito seja efetuado com os re
quisitos exigidos no despacho de importação para con
sumo. 

CAPíTULO UI 

IMPORTAÇÕES VINCULADAS À EXPORTAÇÃO 

Art. 75 - Poderá ser concedida, na forma e con
dições do regulamento, suspensão dos tributos que inci
dem sôbre a importação de bens que devam permane
cer no país durante prazo fixado. 

§ 1" - A aplicação do regime de admissão tem
porária fica sujeita ao cumprimento das seguintes con
dições básicas: 

I - garantia de tributos e gravames devidos, 
mediante depósito ou têrmo de responsabilidade; 
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II - utilização dos bens dentro do prazo da con
cessão e exclusivamente nos fins previstos; 

111 - identificação dos bens. 

§ 2" - A admissão temporária de automóveis, 
motocicletas e outros veículos será concedida na forma 
dêste artigo ou de atos internacionais subscritos pelo 
Govêrno brasileiro e, no caso de aeronave, na conformi
dade, ainda, de normas fixadas pelo Ministério da Ae
ronáutica. 

§ 39 
- A disposição do parágrafo anterior sO

mente se aplica aos bens de pessoa que entrar no país 
em caráter temporário. 

Art. 76 - O Departamento de Rendas Aduanei
ras poderá disciplinar, com a adoção das cautelas que 
forem necessárias, a entrada dos bens a que se refere 
o § 2" do artigo anterior, quando importados por bra
sileiro domiciliado ou residente nO exterior, que entre 
no país em viagem temporária. 

Art. 77 - Os bens importados sob o regime de 
admissão temporária poderão ser despachados, poste
riormente, para consumo, mediante cumprimen.to pré
vio das exigências legais e regulamentares. 

Art. 78 - Poderá ser concedida, nos têrmos e 
condições estabelecidos em regulamento: 

I - restituição, total ou parcial, dos tributos que 
hajam incidido sôbre a importação de mercadoria ex
portada após beneficiamento, ou utilizada na fabrica
ção, complementação ou acondicionamento de outra ex
portada; 

II - suspensão do pagamento dos tributos inci
dentes sôbr~ a importação de mercadoria a ser expor-
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tada após beneficiamento, ou destinada à fabricação, 
complementação ou acondicionamento de outra a ser 
~xportada; 

IH - isenção dos tributos que incidirem sôbre 
importação de mercadorias, em quantidade e qualida
de equivalentes à utilizada no beneficiamento, fabrica
ção, complementação ou acondicionamento de produto 
exportado. 

§ P - A restituição de que trata êste artigo po
derá ser feita mediante crédito da importância cor
respondente, a ser ressarcida em importação posterior. 

§ 29 
- O regulamento estabelecerá limite míni

mo para aplicação dos regimes previstos neste capítulo. 

§ 31> - Aplicam-se a êste artigo, no que couber, 
as disposições do § 11> do art. 75. 

CAPíTULO IV 

ENTREPOSTO ADUANEIRO 

Art. 79 - O regime de entreposto aduaneiro é o 
que permite o depósito de mercadoria em local deter
minado, com suspensão do pagamento dos tributos e 
sob contrôle aduaneiro. 

Art. 80 - Observado o disposto no art. 84, a 
mercadoria depositada no entreposto aduaneiro poderá 
ser, no todo ou em parte, reexportada ou despachada 
para consumo, mediante o cumprimento das exigências 
legais e re,gulamentares. 

Art. 81 - Nos entrepostos abertos em portos e 
aeroportos, poderá ser permitido o funcionamento de 
loja para venda de mercadoria a passageiros saindo 
do país, ou em trânsito para o exterior. 
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Parágrafo único - A venda de mercadoria es
trangeira, efetuada na forma dêste artigo, é equipara
da a uma reexportação. 

Art. 82 - Para ser admitida a depósito em en
treposto, é necessário que a mercadoria: 

a) conste, com essa indicação, no manifesto ou 
documento de efeito equivalente do veículo 
que a transportar, ou que seu proprietário ou 
consignatário assim a declare, no prazo de 
10 (dez) dias, a partir da descarga, em for
mulário que conterá as indicações exigidas no 
despacho de importação para consumo; 

b) seja submetida à conferência aduaneira, para 
fixação da responsabilidade. de depositário e 
depositante. 

Parágrafo único - Embora declarada para con
sumo, a mercadoria poderá ser recolhida a entreposto, 
desde que requerido no prazo previsto neste artigo e 
satisfeitas eventuais obrigações decorrentes do despa
cho. 

Art. 83 - Poderá ser também admitida em en
treposto aduaneiro, mediante processo regular, a mer
cadoria destinada à exportação. 

§ 19 
- Para efeito de gôzo de benefícios conce

didos à exportação, considera-se exportada a mercado
ria a partir de seu depósito em entreposto aduaneiro. 

§ 29 
- A devolução da mercadoria ao mercado 

inter.no obriga à restituição dos benefícios a que se re
fere o parágrafo anterior. 

Art. 84 - A mercadoria poderá permanecer em 
depósito, salvo prorrogação, pelo prazo de 1 (um) a 
3 (três) anos, segundo a categoria do entreposto, con
forme prescrever o regulamento. 



Parágrafo único - Esgotado o prazo de depósito, 
a mercadoria será reexportada ou despachada para 
consumo dentro de 30 (trinta) dias, sob pena de ser 
considerada abandonada. 

Art. 85 - A autoridade aduaneira poderá exigir, 
em qualquer momento, a apresentação de mercadoria 
depositada, assim como proceder aos inventários que 
entender necessários. 

§ J9 - Ocorrendo falta de mercadoria, a emprê
sa depositária responde, solidàriamente com o deposi
tante, na forma do regulamento, pelo pagamento dos 
tributos, gravames cambiais e penalidades cabíveis, vi
gorantes na data da apuração do fato. 

§ 29 
- No caso de falta da mercadoria a que se 

refere o art. 83, serão restituídos os benefícios que 
houverem sido concedidos ao depositante. 

Art. 86 - Fica o Ministro da Fazenda autoriza
do a conceder o regime de entreposto aduaneiro, obser
vadas, as prescrições dêste capítulo: 

I - a armazéns de depósito explorados direta
mente pelas administrações dos portos e aeroportos; 

II - a emprêsas de armazéns-gerais; 

IH - a armazéns de propriedade de emprêsa ou 
entidades públicas é privadas. 

Art. 87 - Além das formalidades necéssárias à 
concessão do regime, o regulamento disporá sôbre: 

a) as obrigações a serem impostas aos conces
sionários e depositantes; 

b) as normas relativas à suspensão da concessão, 
na ocorrência de descumprimento, pelo con-



cessionano, ou disposições legais e regula
mentares pertinentes; 

c) as mercadorias admissíveis e as excluídas ex
pressamente; 

d) as cautelas fiscais para o transporte da mer
cadoria a partir do local de descarga; 

e) as formalidades para entrada, depósito e saí
da de mercadoria; 

f) as operações comerciais e as manipulações 
admitidas; 

g) os requisitos essenCIaIS relativos às instala
ções e demais condições para pleno exercício 
da fiscalização aduaneira. 

Art. 88 - O Departamento de Rendas Aduanei
ras poderá aplicar o regime de entreposto aduaneiro, a 
título temporário, observadas as disposições dêste capí
tulo, aos locais destinados a receber mercadorias para 
concursos, exposições, feiras-de-amostras ou outras ma
nifestações do mesmo gênero. 

CAPíTULO V 

ENTREPOSTO INDUSTRIAL 

Art. 89 - O regime de entreposto industrial per
mite, a emprêsa que importe mercadoria na conformi
dade dos regimes previstos no art. 78, transformá-la, 
sob contrôle aduaneiro, em produtos destinados à re
exportação e, se fôr o caso, também ao mercado interno. 

Art. 90 - A aplicação do regime de entreposto 
industrial será autorizada pelo Ministro da Fazenda, 
observadas as seguintes condições básicas, conforme 
dispuser o regulamento: 



I -- prazo da concessão; 

II -- quantidade máxima de mercadoria impor
tada a ser depositada no entreposto e prazo de sua 

, utilização; 

III -- percentagem mínima da produção total a 
ser obrigatoriamente exportada. 

§ p -- O regime de entreposto industrial será 
aplicado a título precário, podendo ser cancelado a 
qualquer tempo, no caso de descumprimento das normas 
legais e regulamentares. 

§ 29 
-- Findo o prazo do regime de entreposto 

industrial, serão cobrados os tributos devidos por mer
cadoria ainda depositada. 

§ 39 
-- O regulamento disporá sôbre as medidas 

de contrôle fiscal a serem adotadas pelo Departamento 
de Rendas Aduaneiras. 

§ 49 
-- Aplicam-se a êste capítulo, no que couber, 

as disposições dos Capítulos III e IV. 

Art. 91 -- No caso de despacho para consumo dos 
produtos resultantes de transformação ou elaboração, 
o impôsto será cobrado segundo a espécie e quantidade 
das matérias-primas e componentes utilizados naque
les produtos. 

CAPiTULO VI 

EXPORTAÇÃO TEMPORARIA 

Art. 92 -- Poderá ser autorizada, nos têrmos e li
mites do regulamento, a exportação temporária de mer
cadoria sob a condição de ser reimportada no prazo 
máximo de 1 (um) ano, no mesmo estado ou submetida 
a processo de consêrto, reparo ou restauração. 
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Parágrafo único - A reimportação de mercado
ria exportada na forma dêste artigo não constitui fato 
gerador do impôsto. 

Art. 93 - Considerar-se-á estrangeira, para efei
to de incidência do impôsto, a reimportação de merca
doria nacional ou nacionalizada, quando exportada fo
ra das condições do artigo anterior. 

TiTULO IV 

INFRAÇÕES E PENALIDADES 

CAPiTULO I 

INFRAÇÕES 

Art. 94 - Constitui, infração tôda ação ou omis
são, voluntária ou involuntária, que importe inobser
vância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de 
norma estabelecida nesta lei, no seu regulamento ou 
em ato administrativo de caráter normativo destinado 
a completá-los. 

§ p - O regulamento e demais atos adminis
trativos não poderão estabelecer ou disciplinar obriga
ção, nem definir infração ou cominar penalidades que 
não estejam autorizadas ou previstas em lei. 

§ 29 
- Salvo disposição expressa em contrário, a 

responsabilidade por infração independe da intenção 
do agente ou do responsável e da \efetividade, natureza 
e extensão dos efeitos do ato. 

Art. 95 - Respondem pela infração: 



I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, 
de qualquer forma, concorra para sua prática, ou dela 
se beneficie; 

II - conjunta ou isoladamente, o proprietário e 
o consignatário do veículo, quanto a que decorrer do 
exercício da atividade própria do,veículo, ou de ação ou 
omissão de seus tripulantes; 

lU - o comandante ou condutor do veículo, nos 
casos do inciso anterior, quando o veículo proceder do 
exterior sem estar consignado a pessoa natural ou jurí
dica estabelecida no ponto de destino; 

IV - a pessoa natural ou jurídica, em razão do 
despacho que promover, de qualquer mercadoria. 

CAPiTULO II 

PENALIDADES 

SEÇÃO I 

ESP~CIES DE PENALIDADES 

Art. 96 - As infrações estão sujeitas às seguin-
tes penas, aplicáveis separada ou cumulativamente: 

I - perda do veículo transportador; 

II - perda da mercadoria; 

III - multa; 

IV - proibição de transacionar com repartição 
pública ou autárquica federal, emprêsa pública e so
ciedade de economia mista. 



SEÇÃO 11 

APLICAÇAO E GRADUAÇAO DAS PENALIDADES 

Art. 97 - Compete à autoridade julgadora: 

I - determinar a pena ou as penas aplicáveis ao 
infrator ou a quem deva responder pela infração, nos 
têrmos da lei; 

II - fixar a quantidade da pena, respeitados os 
limites legais. 

Art. 98 - Quando a pena de multa fôr expressa 
em faixa variável de quantidade, o chefe da repartição 
aduaneira imporá a pena mínima prevista para a in
fração, só a majorando em razão de circunstância que 
demonstr~ a existência de artifício doloso na prática 
da infração, ou que importe agravar suas conseqüên
cias ou retardar seu conhecimento pela autoridade fa
zendária. 

Art. 99 - Apurando-se no mesmo processo, a prá
tica de duas ou mais infrações pela mesma pessoa na
tural ou jurídica, aplicam-se cumulativamente, no grau 
correspondente, quando fôr o caso, as penas a elas co
minadas, se as infrações não forem idênticas. 

§ P - Quando se tratar de infração continuada, 
em relação à qual tenham sido lavrados diversos autos 
ou representações, serão êles reunidos em um só proces
so, para imposição da pena. 

§ 2Q 
- Não se considera infração continuada a 

repetição de falta já arrolada em processo fiscal de 
cuja instauração o infrator tenha sido intimado. 

Art. 100 - Se do processo se apurar responsabili
dade de duas ou mais pessoas, será imposta a cada uma 
delas a pena relativa à infração que houver cometido. 
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Art. 101 - Não será aplicada penalidade - en
quanto prevalecer o entendimento - a quem proceder 
ou pagar o impôsto: 

I - de acôrdo com interpretação fiscal constante 
de decisão irrecorrível de última instância administra
tiva, proferida em processo fiscal, inclusive de consul
ta, seja o interessado parte ou não; 

H - de acôrdo com interpretação fiscal constan
te de decisão de primeira instância proferida em pro
cesso fiscal, inclusive de consulta, em que o interessado 
fôr parte; 

IH - de acôrdo com interpretação fiscal constan
te de circular, instrução, portaria, ordem de serviço e 
outros atos interpretativos baixados pela autoridade 
fazendária competente. 

Art. 102 - Ressalvada a hipótese prevista no in
ciso IH do art. 107, a declaração voluntária feita pelo 
infrator à autoridade aduaneira, capaz de evitar a 
efetivação de ato punível com a perda da mercadoria, 
excluirá a imposição das penalidades cominadas para 
sua prática, desde que a declaração anteceda ao com
provado conhecimento do ilícito, pela fiscalização, ou a 
atos de busca, exame ou conferência aduaneira. 

Art. 103 - A aplicação da penalidade fiscal e 
seu cumprimento não elidem, em caso .algum, o paga
mentq dos tributos devidos e a regularização cambial, 
nem preiudicam a aplicação das penas cominadas para 
o mesmo fato pela legislação criminal e especial. 

SEÇÃO IH 

PERDA DE VEICULO 

Art. 104 - Aplica-se a pena de perda do veículo 
nos seguintes casos: 



I - quando o veículo transportador estiver em 
situação ilegal, quanto às normas que o habilitem a 
exercer a navegação ou o transporte internacional cor
respondente à sua espécie; 

q 
H - quando o veículo transportador efetuar ope

ração de descarga de mercadoria estrangeira ou a car
ga de mercadoria nacional ou nacionalizada fora do 
pôrto, aeroporto ou outro local para isso habilitado; 

IH - quando a embarcaçao atracar a navio ou 
quando qualquer veículo, na zona primária, se colocar 
nas proximidades de outro, vindo um dêles do exterior 
ou a êle destinado, de modo a tornar possível o trans
porte de pessoa ou carga, sem observância das normas 
legais e regulamentares; 

IV - quando a embarcação navegar dentro do 
pôrto, sem trazer escrito, em tipo destacado e em local 
visível do casco, seu nome de registro; 

v - quando o veículo conduzir mercadoria su
jeita à pena de perda, ou pertencente ao responsável 
por infração punível com aquela sanção; 

VI - quando o veículo terrestre utilizado no 
trânsito de mercadoria estrangeira desviar-se d~ sua 
rota legal, sem motivo justificado. 

Parágrafo único - Aplicam-se cumulativamente: 

a) no caso do inciso lI, a pena de perda da mer
cadoria; 

b) no caso do inciso IH, a pena de multa de 
Cr$ 5.000 a Cr$ 10.000, por passageiro ou 
tripulante conduzido pelo veículo que efetuar 
a operação proibida, além da perda da mer
cadoria que transportar. 
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SEÇÃO IV 

PERDA DE MERCADORIA 

Art. 105 - Aplica-se a pena de perda da merca
doria: 

I - em operação de carga ou já carregada em 
qualquer veículo ou dêle descarregada ou em descarga, 
sem ordem, despacho ou licença, por escrito, da auto
ridade aduaneira, ou não cumprimento de outra forma
lidade essencial, estabelecida em texto normativo; 

II - incluída em listas de sobresselentes e .pro
visões de bordo quando em desacôrdo, quantitativo ou 
qualitativo, com as necessidades do serviço e do custeio 
do veículo e da manutenção de sua tripulação e pas
sageiros; 

IH - oculta, ,a bordo do veículo ou na zona pri
mária, qualqu~r que seja o processo utilizado; 

IV - existente a bordo do veículo, sem registro 
em manifesto, em documento de efeito equivalente ou em 
outras declarações; 

V - nacional ou nacionalizada, em grande quan
tidade ou de vultoso valor, encontrada .na zona de vigi
lância aduaneira, em circunstâncias que tornam evi
dente destinar-se a exportação clandestina; 

VI - estrangeira ou nacional, na importação ou 
na exportação, se qualquer documento necessário ao 
seu embarque ou desembaraço tiver sido falsificado ou 
adulterado; I 

VII - nas condições do inciso anterior, possuída 
a qualquer título ou para qualquer fim; 

VIII - estrangeira, que apresente característica 
essencial falsificada ou adulterada, que impeça ou di-
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ficulte sua identificação; ainda que a falsificaçâo ou â 
adulteração não influa no seu tratamento tributário ou 
cambial. 

IX - estrangeira, encontrada ao abandono, de
sacompanhada de prova de pagamento dos tributos 
aduarteiros, salvo as do art. 58; 

X - estrangeira, exposta à venda, depositada ou 
em circulação comercial no país, se não fôr feita prova 
de sua importação regular; 

XI - estrangeira, já desembaraçada e cujos tri
butos aduaneiros tenham sido pagos apenas em parte, 
mediante artifício doloso; 

XII - estrangeira, chegada ao país com falsa de
claração de conteúdo; 

XIII - transferida a terceiro, sem o pagamento 
dos tributos aduaneiros e outros gravames, quando de
sembaraçada nos têrmos do inciso III do art. 13. 

XIV - encontrada em poder de pessoa natural 
ou jurídica não habilitada, tratando-se de papel com 
linha ou marca d'água, inclusive aparas; 

XV - constante de remessa postal internacional 
com falsa declaração de conteúdo; 

XVI - fracionada em diversas remessas postais 
internacionais, de modo a iludir o pagamento, no todo 
ou em parte, do impôsto de importação; 

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,· RÓS 
bons costumes, à saúde ou ordem públicas. 

SEÇÃO V 

MULTAS 

Art. 106 - Aplicam-se as seguintes multas, pro
porcionais ao valor do impôsto incidente sôbre a hn
portação da mercadoria ou o que incidiria se não hou
vesse isenção ou redução: 

I - de 100ro (cem por cento) : 

a) pelo não emprêgo dos bens de qualquer natu
reza nos fins ou atividades para que foram 
importados com isenção de tributos; 

b) pelo desvio, por qualquer forma, dos bens im
portados com isenção ou redução de tributos; 

c) pelo uso de falsidade nas provas exigidas para 
obtenção dos benefícios e estímulos previstos 
nesta lei; 

d) pela não apresentação de mercadoria deposi
tada em entreposto aduaneiro. 

II - de 50 ro (cinqüenta por cento) : 

a) pela transferência, a terceiro, a qualquer tí
tulo, dos bens importados com isenção de tri .. 
butos, sem prévia autorização da repartição 
aduaneira, ressalvado o caso previsto no inci
so XIII do art. 105; 

b) pelo não retôrno ao exterior, no prazo fixado, 
. dos bens. importados sob regime de admissãQ 

temporã ria ; 



.,. 

lI! - de 20 % (vintepor cento) : 

a) por deixar o passageiro, vindo do exterior, de 
declarar objeto que esteja . sujeito a tí-ibuta
ção; 

b) pela chegada ao país de bagagem e bens de 
passageiro fora dos prazos regulamentares, 
quando se tratar de mercadoria sujeita a tri
butação. 

IV - de 1010 (dez por cento) : 

a) pela inexistência da fatura comercial ou falta 
de sua apresentação no prazo fixado em têr
mo de responsabilidade; 

b) pela apresentação de fatura comercial sem o 
visto consular, quando exigida essa formali
dade; 

c) pela comprovação, fora de prazo, da chegada 
da . mercadoria no destino, nos casos de reex;. 
portação e trânsito. 

V - de 1 % a 2% (um a dois por cento) ,-não po
dendo ser, no total, superior a Cr$ 100.000, pela apre
sentação da fatura comercial em desacôrdo com uma 
ou mais de uma das exigências que forem estabelecidas 
no regulamento, salvo o caso da letra b do inciso an
terior. 

. Parágrafo único - No caso de papel com linhas 
ou marcas d'água, adotar-se-á, para cálculo das multas 
previstas noS incisos I e lI, a alíquota do impôsto fixa
da para papel idêntico sem aquelas características. 

.. Art. 107 - Aplicam-se, ainda, as seguintes mul
tas: 

I -- de Cr$ 200.000 (duzentos mil cruzeiros) a 
quem, por qualquer meio ou forma, desacatar agente 
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do Fisco ou embaraçar, dificultar ou impedir sua ação 
fiscalizadora; 

U - de Cr$ 50.000 a Cr$ 100.000 (cinqüenta 
mil a cem mil cruzeiros), pela saída da embarcação ou 
outro veículo, sem estar autorizado; 

lU - de Cr$ 10.000 a Cr$ 50.000 (dez mil a 
cinqüenta mil cruzeiros) por volume, na hipótese do 
art. 102, pela falta de manifesto ou documento de efei
to equivalente ou ausência de sua autenticação, ou, 
ainda, falta de declaração quanto à carga; 

IV - de Cr$ 10.000 a Cr$ 50.000 (dez mil a 
cinqüenta mil cruzeiros) por infração a esta lei e ao 
seu regulamento, para a qual não seja prevista pena 
específica. 

Art. 108 - Aplica-se a multa de 50ro (cinqüen
ta por cento) da diferença de impôsto apurada em ra
zão de classificação indevida de mercadoria, ou atribui
ção de valor ou quantidade diferente do real, quando a 
diferença do impôsto fôr superior a 5 ro (cinco por cen
to) do declarado pelo importador no documento próprio. 

Parágrafo único - Ocorrendo fraude, a multa será 
cobrada em dôbro. 

Art. 109 - No caso do inciso XIX do art. 105, 
será ainda aplicada ao responsável pela infração a mul
ta de Cr$ 50.000 (cinqüenta mil cruzeiros) . 

Art. 110 - Todos os valôres expressos em cruzei
ros, nesta lei, serão atualizados anualmente segundo os 
índices de correção monetária fixados pelo Conselho 
N acionaI de Economia. 

Art. 111 - Somente quando procedente do exte
rior ou a êle se destinar, é alcançado pelas normas das 
Seções lU, IV e V, dêste capítulo, o veículo assim de
signado e suas operações ali indicadas. 
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:.. Parágrafo único _. Excluem-se da regra dêste 
artigo os casos dos incisos V e VI do art. 104. 

Art. 112 - No caso de extravio ou falta de mer
cadoria prevista na alínea d do inciso II do art. 106, 
os tributos e multa serão calculados sóbre o valor que 
constar do manifesto ou outros documentos ou sóbre o 
valor da mercadoria contida em volume idêntico do 
manifesto, quando forem incompletas as declarações 
relativas ao não descarregado. 

Parágrafo único - Se à declaração corresponder 
mais de uma alíquota da Tarifa Aduaneira, sendo im
possível precisar a competente, por ser genérica a de
claração, o cálculo se fará pela alíquota mais elevada. 

Art. 113 - No que couber, aplicam-se as disposi
ções dêste capítulo a qualquer meio de transporte vin
do do exterior ou a êle destinado, bem como a seu pro
prietário, condutor ou responsável, documentação, car
ga, tri pulan tes e, passageiros. 

Art. 114 - No caso de o responsável pela infra
ção conformar-se com o procedimento fiscal, poderão 
ser recolhidas, no prazo de 10 (dez) dias, independen
temente de processo, as multas cominadas nos incisos 
lU e V do art. 106, bem como no art. 108. 

Parágrafo único - Não efetuado o pagamento do· 
débito no prazo fixado, será instaurado processo fiscal, 
na forma do art. 118. 

Art. 115 - Ao funcionário que houver apontadt> 
a infração serão adjudicados 4070 (quarenta por cen
to) da multa aplicada, exceto nos casos dos incisos IV 
e V do art. 106, quando a participação será de 2570 
(vinte e cinco por cento) . 

§ r - Quando a infração fór apurada mediante 
denúncia, metade da quota-parte atribuída aos fun
cionários caberá ao denunciante. 
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§ 2~ - Exclui-se da regra dêste artigo a infra
ção prevista no inciso I do art. 107. 

SEÇÃO VI 

PROIBlÇA.O DE TRANSACIONAR 

Art. 116 - O devedor, inclusive o fiador, decla
rado remisso, é proibido de transacionar, a qualquer 
título, com repartição pública ou autárquica federal e 
com estabelecimento bancário controlado pela União. 

§ P - A declaração de remissão será feita pelo 
órgão aduaneiro local, após decorridos trinta dias da 
data em que se tornar irrecorrível, na esfera adminis
trativa, a decisão condenatória, desde que o devedor 
não tenha feito prova de pagamento da dívida ou de 
ter iniciado, perante a autoridade judicial, ação anula
tória do ato administrativo, com o depósito da impor
tância em litígio, em dinheiro ou em títulos da dívida 
pública federal, na repartição competente de seu domi-· 
cHio fiscal. 

§ 211 
- No caso do parágrafo anterior, o chefe 

da repartição fará a declaração, nos 15 (quinze) dias 
seguintes ao término do prazo ali marcado, publicando 
a decisão.no órgão oficial ou, na sua falta, comunican
do-a, para o mesmo fim, ao Departamento de Rendas 
Aduaneiras, sem prejuízo da sua afixação em lugar 
visível de prédio da repartição. 

Art. 117 - No caso de reincidência na fraude 
punida no parágrafo único do art. 108, e no inciso II 
do art. 60 da Lei n'l 3.244, de 14 de agôsto de 1957, 
com a redação que lhe dá o art. 154 desta lei, o Diretor 
do Departamento de Rendas Aduaneiras: 

I - suspenderá, pelo prazo de 1 (um) a 5 ( cin
co) anos, a aceitação, por repartição aduaneira, de de
claração apresentada pelo infrator; 
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II - aplicará· a proibição de transaeionarà;· fir
ma ou sociedade estrangeira que, de qualquer modo, 
concorrer para a prática do ato. 

TíTULO V 

PROCESSO FISCAL 

CAPíTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 118 - A infração será apurada mediante 
processo fiscal, que terá por base a representação ou 
auto lavrado pelo Agente Fiscal do Imposto Aduaneiro 
ou Guarda Aduaneiro, observadas, quanto a êste, as 
restrições do regulamento. 

~ .. . 

P~rágrafo único - O regulamento definirá os. 
casos em que o processo fiscal terá por base a represen
tação. 

Art. 119 - São anuláveis: 

I- o auto, a representação ou o têrmo: 

. a}· que não contenha elementos suficientes para 
determinar a infração e o infrator, ressalva
dos, quanto à identificação dêstes os casos de 
abandono da mercadoria pelo próI?rio infrator; 

. b) lavrado por funcionário diferente do indicado 
no art. 118. 

. II . - a decisão ou o despacho proferido por auto
ridade incompetente, ou com preterição do direito de 
defesa. 

Parágrafo único - A nulidade é sanável pela re
petição do ato ou suprida pela sua retificação ou com
plementação, nos têrmos do regulamento . 
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Art. 120 - A nulidade de qualquer ato não pre
judicará senão os posteriores que dêle dependam dire
tamente ou dêle sejam conseqüência. 

Art. 121 - Nas fases de defesa, recurso e pedido 
de reconsideração dar-se-á vista do processo ao sujeito 
passivo de procedimento fiscal. 

Art. 122 - Compete o preparo do processo fiscal 
à repartição aduaneira com jurisdição no local onde 
se formalizar o procedimento. 

Art. 123 - O responsável pela infração será in
timado a apresentar defesa no prazo de 30 (trinta) 
dias da ciência do procedimento fiscal, prorrogável por 
mais 10 (dez) dias, por motivo imperioso, alegado 
pelo interessado. 

Parágrafo único - Se o término do prazo cair 
em dia em que não haja expediente normal na reparti
ção, considerar-se-á prorrogado o prazo até o primeiro 
dia útil seguinte. 

Art. 124 - A intimação a que se refere o artigo 
anterior, ou para satisfazer a qualquer exigência, obe
decerá a uma das seguintes formas, como estabelecer o 
regulamento: 

I - pessoalmente; 

11 - através do Correio, pelo sistema denomina
do "AR" (Aviso de Recebimento) ; 

111 - mediante publicação no Diário Oficial da 
U.nião ou do Estado em que estiver localizada a repar
tição ou no jornal local de grande circulação; 

IV - por edital afixadQ na portaria da reparti-
ção. -
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§ P - Omitida a data no recibo "AR" a que se 
:refere o inciso II dêste artigo, dar-se-á por feita a in
timação 15 (quinze) dias depois da entrada da carta 
de notificação no Correio. 

§ 2Q 
- O regulamento estabelecerá os prazos, 

não fixados nesta lei, para qualquer diligência. 

Art. 125 - A competência para julgamento do 
processo fiscal será estabelecida no regulamento. 

Art. 126 - As inexatidões materiais, devidas a 
lapso manifesto, e os erros de escrita ou cálculo, exis
tentes na decisão, poderão ser corrigidos por despacho 
de ofício ou por provocação do interessado ou funcio
nário. 

Art. 127 - Proferida a decisão, dela serão cienti
ficadas as partes, na forma do art. 124. 

CAPíTULO II 

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÁO E RECURSO 

Art. 128 - Da decisão caberá: 

I - em primeira ou segunda instância, pedido 
de reconsideração apresentado no prazo de 30 (trinta) 
dias, que fluirá simultâneamente com o da interposi
ção do recurso, quando fôr o caso. 

II - recurso: 

a) voluntário, em igual prazo, mediante prevlO 
depósito do valor em litígio ou prestação de 
fiança idônea, para o Conselho Superior de 
Tarifa; 

b) de ofício, na própria decisão, ou posterior
mente em nôvo despacho, quando o litígio, de 
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Art. 135 -" Considera-se findo o processo fiscal 
de que não caiba recurso na via administrativa. 

Art. 136 - Sem prejuízo do disposto no art. 114, 
a apuração das infrações de que tratam as alíneas a e 
b do inciso IV e o inciso V do art. 106, não interrom
perá o despacho da mercadoria, nem impedirá seu fi
nal desembaraço. 

Parágrafo único - O regulamento estabelecerá as 
cautelas a serem observadas no caso de desembaraço 
previsto neste artigo. 

TíTULO VI 

PRESCRIÇÃO 

CAPíTULO ÚNICO 

DISPOSIÇõES GERAIS 

Art. 137 - O direito de reclamação por êrro, 
classificação indevida, ou outra qualquer, cujas provas 
permanecerem em documento próprio, prescreve em 1 
(um) ano, a partir do pagamento dos tributos, para a 
pessoa que despachar a mercadoria. 

Art. 138 - Prescreve em 5 (cinco) anos o direi to 
de cobrar os tributos, a contar do fato que tornar co
nhecido o sujeito da obrigação tributária. 

Parágrafo único - Em se tratando de cobrança 
de diferença de tributos, conta-se o prazo a partir do 
pagamento efetuado. 

Art. 139 - No mesmo prazo do artigo anterior 
se extingue o direito de impor penalidade, a contar da 
da ta da infração. 
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Art. 140 - Interrompem-se os prazós estabelecidos 
nos arts. 137 e 138 por qualquer notificação ou exigên
ciBi administrativa feita ao sujeito passivo, com refe
rência ao impôsto que tenha deixado de pagar ou à in
fração que haja sido apurada, recomeçando a correr a 
partir da data em que êste procedimento se tenha veri
ficado. 

Art. 141 - Não correm os prazos estabelecidos, 
enquanto: 

I - o processo de cobrança depender de exigên
cia a ser satisfeita pelo sujeito passivo; 

11 - a autoridade aduaneira não fôr diretamen
te informada pelo Juízo de Direito, Tribunal ou órgão 
do Ministério Público da revogação de ordem ou deci
são judicial que suspender, anular ou modificar exi-

. gência fiscal, inclusive no caso de sobrestamento do 
processo. 

TíTULO VII 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 142 - O art. 49 da Lei n~ 3.244, de 14 de 
agôsto de 1957, passa a vigorar com a seguinte reda
ção: 

"Quando não houver produção nacional de maté
ria-prima e de qualquer produto de base, ou a produ
ção nacional dêsses bens fôr insuficiente para atender 
ao consumo interno, poderá ser concedida isenção ou 
redução de impôsto para a importação total ou comple
mentar, conforme o caso. 

§ P - A isenção ou redução do impôsto, confor
me as características de produção e de comercialização, 
e a critério do Conselho de Política Aduaneira, será 
concedida: 
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á) mediante comprovação da inexistência de 
produção nacional, e, havendo produção, me
diante prova, anterior ao desembaraço adua
neiro, de aquisição de quota determinada do 
produto nacional na respectiva fonte, ou com
provação de recusa, incapacidade ou impossi
bilidade de fornecimento dentro do prazo e a 
preço não superior ao do similar estrangeiro, 
como definido no inciso I do art. 18; 

b) por meio de estabelecimento de quotas-tarifá
rias globais e ou por período determinado, 
que não ultrapasse um ano, ou quotas percen
tuais em relação ao consumo nacional. 

§ 29 
- A concessão será de caráter geral ou re

gional em relação a cada espécie de produto, garantida 
a aquisição integral da produção nacional, observada, 
quanto ao preço, a definição do inciso I do art. 18. 

§ 4~ - Quando, por motivo de escassez no mer
cado interno, se I tornar imperiosa a aquisição no exte
rjor, de gêneros alimentícios de primeira necessidade, 
de matérias-primas e de outros produtos de base, po
derá ser concedida para a sua importação, por ato do 
Conselho de Política Aduaneira, isenção do impôsto de 
importação e da taxa de despacho aduaneiro, bem como 
sua inclusão, temporária ou quotizada, na categoria 
geral a que se refere o art. 48 da Lei nQ 3.244, de 14 
de agôsto de 1957, ouvidos os órgãos ligados à execução 
da política I do abastecimento e da produção. 

§ 4Q 
- Será no máximo de um ano, a contar da 

data da emissão, o prazo de validade dos comprovantes 
de aquisição da quota do produto nacional prevista nes
te artigo e nas notas correlatas da Tarifa Aduaneira. 

§ 59 - A isenção do impôsto de importação sô
bre : matéria-prima ou outro qualquer produto de base, 
industrializado ou não, mesmo os de aplicação direta, 
somente poderá beneficiar a importação complementar 
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-da produçâo nacional se observadas aS normas· dêsté 
artigo. " 

Art. 143 - Ficam alteradas as seguintes Notas 
da Tarifa que acompanha a Lei n9 3.244, de 14 de 
agôsto de 1957: 

I - a de nQ 183 é transferida do Capítulo 84, pas
sando a integrar as da Seção XVI, com a numeração e 
redação a seguir: 

"Nota 181 - Aos aparelhos e máquinas do Capí
tulo 84 e aos equipamentos e máquinas pesados do Ca
pítulo 85, que sejam utilizados, exclusiva e diretamen
te, no processo de produção industrial ou agrícola, sem 
similar nacional, bem como seus complementos e peças 
essenciais, destinados à sua montagem ou composição no 
país, poderá ser concedida redução de até 5070 (cin
qüenta por cento) da alíquota geral desta Tarifa, se
gundo critérios estabelecidos pelo Conselho de Política 
Aduanéira. " 

II - as do Capítulo 84 passam a ser apenas duas, 
com a redação a seguir: 

"Nota 182 - Estão excluídos do presente capí
tulo: 

a) ferramenta e utensílios para máquina - Ca
pítulo 82; 

b) ". aparelho eletromecânico de uso doméstico e 
aparelho elétrico - Capítulo 85." 

"Nota 183 - Está incluído neste capítulo o apa
relho ou máquina na qual a eletricidade é agente de 
mero acionamento ou tem apenas atuação secundária 
em seu uso ou emprêgo." 
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ArL 144 - A Nota lS5 da Tarifa Aduaneira, que 
acompanha a Lei n" 3.244, de 14 de agôsto de 1957, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

"O motor elétrico que acompanhar máquina ou apa
relho desta seção pagará impôsto em separado; quando, 
porém, o motor tiver carcaça comum ou fizer corpo 
com a máquina ou aparelho, aplicar-se-á ao motor a 
alíquota da máquina ou aparelho, de acôrdo com as 
normas interpretativas estabelecidas pelo Conselho de 
Política Aduaneira que, inclusive, poderá aplicar cri
térios baseados nos valôres relativos do conjunto e do 
motor. 

Art. 145 - As entidades do direito público e as 
pessoas jurídicas de direito privado que gozem de isen
ção de tributos ficam obrigadas a dar preferência à 
compra do produto nacional, salvo prova de recusa ou 
incapacidade do fornecimento, conforme definido nos 
incisos I e II do art. 18. 

Art. 146 - Poderá ser reduzida, independente
mente dos limites fixados no art. 39 da Lei n9 3.244, 
de 14 de agôsto de 1957, alíquota cujo nível tarifário 
venha a revelar-se excessivo ao adequado cumprimento 
dos objetivos da Tarifa Aduaneira. 

Parágrafo único - Na hipótese de reajustamento 
tarifário compensatório da eventual eliminação gené
rica de gravames de natureza cambial, relacionado com 
o art. 48 da Lei nQ 3.244, de 14 de agôsto de 1957, a 
alíquota poderá ser elevada além dos limites fixados 
no art. 39 daquela lei, observados os objetivos da Tari
fa Aduaneira e o princípio de produtividade satisfató
ria da atividade boneficiada. 

Art. 147 - A alteração da alíquota, quando de
terminada por motivos econômicos de ordem geral, não 
ficará sujeita à norma prevista no parágrafo único do 
art. 22 da Lei nQ 3.244, de 14 de agôsto de 1957. 
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Art. 148 - A isenção prevista nos incisos IV e V 
do art. 15 para a importação de automóvel, poderá ser 
substituída pelo direito de aquisição, em idênticas con
dições, de veículo de produção nacional, com isenção do 
impôsto sôbre produtos industrializados," aplicando-se, 
quanto ao ressarcimento, pelo produtor, do tributo re
lativo às matérias-primas e produtos intermediáriost a 
norma do § lI' do art. 79 da Lei n9 4.502, de 30 de no
vembro de 1964. 

Parágrafo único - O impôsto sôbre produtos in
dustrializados será cobrado na forma dó art, 26, se a 
propriedade ou uso do automóvel fôr transferido, antes 
do prazo de 1 (um) ano, a pessoa que não goze do mes-, 
mo tratamento fiscal. ' 

Art. 149 - A taxá de despacho adua~eiro a qU:~ 
se refere o art. 66 da Lei nQ 3.244, de 14 de agôsto de 
1957, será extinta a partir de P de janeiro de 1968, 
destinando-se, a contar daquela data, 20ro (vinte po~ 
cento) da, arrecadação do impôsto de importação' à~ 
aplicações previstas no § 1 Q daquele artigo. . 

Art. 150 - A isenção dó impôsto de importação 
prevista nesta lei implica na isenção da taxa de.des
pacho aduaneiro.' 

Parágrafo único - N os demais casos, somente 
haverá isenção da taxa quando expressamentepre~ 
vista. 

" 

Art. 151 - O eventual desembaraço de mercado-:: 
ria objeto de apreensão anulada por decisão,' judicial 
não transitada em julgado ou cujo processo fiscal se 
interromp3j por igual motivo, dependerá, sempre, de 
prévia fiança idônea ou depósito do valor das multas e 
das despesas de regularização cambial exigidas pela 
autoridade aduaneira, além do pagamento dos tributos 
devidos. 
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Parágrafo único -- O depósito será convertido 
aOl títulos próprios, de 8CÔrdo com a solução final da 
lide, de que" não caiba recurso com efeito suspensivo . ... 

. --
Art. 152 - A bagagem poderá ser classificada 

por capítulos, para aplicação de alíquota média, con
forme dispuser o regulamento. 

Art. 153 - Deduzido o que couber ao preparador, 
ao escrivão do processo e classificadores, nos têrmos do 
art. 124 da Lei n<l 2.924, de 5 de janeiro de 1915, o 
saldo do produto dâ arrematação de mercadoria apre
endida será adjudicado ao apreensor. 

Parágrafo único - O denunciante participará do 
saldo a que se refere êste artigo, em igualdade de con
dições com o apreensor. 

Art. 154 - O art. 60 da Lei nQ 3.244, de 14 de 
agêsto de 1957, passa a vigorar com a seguinte re
dação: 

"Art. 60 - As infrações de natureza cambial, 
apuradas pela repartição aduaneira, serão punidas 
com: 

I -. multa de 10010 (cem por cento) do respecti
vo valor, no caso de mercadoria importada sem 1icen~ 
de importação ou sem o cumprimento de outro qualquer 
requisito de contrôle cambial em que se exija o paga
mento ou depósito de sobretaxas, quando sua importa
ção estiver sujeita a tais requisitos, revogados os §§ 
3", 4' e 5q do art. 6" e o art. 11 da Lei nQ 2.145, de 
29 de dezembro de 1953; 

II - multa de 10010 (cem por cento) do valor 
da fraude, nos casos de sub ou superfaturamento ou 
qualquer outra modalidade de fraude cambial na im
portação. 
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§ 1~ - Para efeito do disposto neste artigo, o 
valor da mercadoria ou da fraude será calculado com 
base no custo do câmbio, acrescido do valor dos grava
mes exigíveis na importação regular correspondente. 

§ 29 
- Não constituirá infração cambial a dife

rença, para mais ou para menos, não superior alO ro 
(dez por cento), quanto a preço, e a 570 (cinco por cen .. 
to), quanto a quantidade ou pêso. 

§ 3'1 - As infrações a que se refere êste artigo 
serão apuradas e julgadas de acôrdo com as normas 
processuais aplicáveis ao impôsto de importação." 

Art. 155 - Constitui infração cambial, punível 
com a multa de 3070 (trinta por cento) do valor, a 
inobservância dos prazos regulamentares para a che
gada, no ponto de destino, da bagagem e bens de pas
sageiros, salvo quanto a objetos e roupas de uso pes
soal, usados. 

Art. 156 - A mercadoria estrangeira importada 
a título de bagagem, e que, por suas características e 
quantidade, não mereça tal conceito, se sujeita ao regi
me da importação comum. 

Art. 157 _. Independem de licença ou de cum
primento de qualquer outra exigência relativa a con .. 
trôle cambial: 

I _. a bagagem a que se apliquem as disposições 
constantes do art .. 13 e seus parágrafoe; 

11 - a importação de que tratam os incisos IV, 
V, VII do art. 15. 

Art. 158 ........ Serão reunidas núm só documento a 
a tual nota de importação, a guia de importação à que 
se refere o Decreto nQ 42.914, de 27 de dezembro da 
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1957; e a guia de recolhimento do impôsto sôbre produ
tos industrializados. 

Art. 159 - Dentro de 2 (dois) anos, a partir da 
publicação desta lei, fica:rá revogada tôda e qualquer 
isenção ou redução do impôsto de importação concedi
da por leis anteriores. 

Parágrafo único - Não estão compreendidas na 
revogação prevista neste artigo as isenções ou redu-
ções: ' ,,' , ' , 

I - que beneficiem ,nominalmente entidades não 
industriais prestadoras de serviço público ou de as
sistência social, centros de pesquisas científicas e mu
seus de arte; 

H - que beneficiem nominalmente entidades por 
,prazo fixado em lei, vedada a prorrogação; 

IH - previstas na legislação específica de órgãos 
federais incumbidos por lei da execução de programas 
regionais do desenvolvimento econômico, da execução 
'da' política e programas de energia nuclear, de ener
gia elétrica, petróleo e carvão; 

IV - previstas nas Leis n.OS 1.815, de 13 de fe
vereiro' de 1953, 2.004, de 3 de outubro de 1953, e 
'3. 890-A, de 25 de abril de 1961, 4.287, de 3 de dezem
bro de 1963, e 5.173, de 27 de outubro de 1966; 

V .:......,; previ~tas na Lei nQ 3.244, de 14 de agôsto 
de 1957, não especificamente modificadas ou revogadas 
por esta lei. 

Art. 160 - Fica o Poder Executivo' autorizado a 
abrir um crédito especial de Cr$ 3. 000 . 000 . 000 (três 
:bilhões de crUzeiros) 'destinado a atender, nos exercí
cios de 1967 a 1969, às despesas indispensáveis ao rea
~pare-lhamento e à reestruturação do Conselho de Polí-
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tica Aduaneira e do Departamento de Rendas Aduanei
ras, inclusive as decorrentes do provimento das fun
ções gratificadas. 

Parágrafo único - O crédito especial de que trata 
êste artigo será automàticamente registrado pelo Tri
bunal de Contas e distribuído ao Tesouro Nacional. 

Art. 161 - O Poder Executivo regulamentará as 
disposições desta lei dentro do prazo de 90 (noventa) 
dias, a contar da data de sua publicação. 

Art. 162 - Ficam revogadas, a partir de 30 
(trinta) dias da publicação do regulamento a que se 
refere o artigo anterior, as seguintes disposições legais 
e regulamentares: Nova Consolidação das Leis das Al
fândegas e Mesas de Renda; Decretos-Leis n9s 300, de 
24 de fevereiro de 1938, 8.644, de 11 de janeiro de 
1946, 9.179, de 15 de abril de 1946, e 9.763, de 6 de 
setembro de 1946; art. 7'1 da Lei nQ 2.145, de 29 de 
dezembro de 1953; arts. 5~ e seu parágrafo único, 69 e 
seus parágrafos, 79

, 89 e seu parágrafo único, 99
, 10, 12, 

13, 14, 17, 33, 34 e 35, da Lei n~ 3.244, de 14 de agôsto 
de 1957, art. 15 da Lei nq 4.131, de 3 de setembro de 
1962. 

Parágrafo único - O art. 11 da Lei nq 3.244, de 
14 de agôsto de 1957, ficará revogado a partir da vi
gência da nomenclatura a que se refere o art. 152. 

Art. 163 - Esta lei entrará em vigor em }9 de 
janeiro de 1967, salvo quanto às disposições que depen
dam de regulamentação, cuja vigência será fixada no 
regulamento. 
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