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INTRODUÇÃO

Imposto de Importação
IPI-Importação

PIS-Importação
Cofins-Importação
ICMS-Importação
Frete/Capatazia
Seguro
AFRMM/Taxa Mercante (se navio)
Taxa LI (ANEEL)
Taxa Siscomex (por fora)

Constituição Federal | Inciso II do Art. 155 – Competência dos Estados e DF
Lei Complementar nº 87/1996 e leis estaduais
Regulamentos Estaduais e atos normativos

MATERIALIDADE Art. 155 II e § 2º, inc. X, “a”
Operações de circulação de mercadorias e prestações de serviços de transporte e comunicação, ainda que iniciadas no exterior
Não incide ICMS sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior,
“assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores”
●

COMPETÊNCIA [LOCAL] Art. 155 § 2º IX
Estado onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento do DESTINATÁRIO da mercadoria, bem ou serviço
●

MOMENTO DA INCIDÊNCIA Art. 155 § 2º IX
ICMS sobre a entrada de bem ou mercadoria do exterior
●

SUJEITO ATIVO Art. 155 II
Estados e DF
●

SUJEITO PASSIVO Art. 155 § 2º IX
Pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade
●

BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA Art. 155 § 2º IX “b”, XII “i” e “g”
ICMS incide sobre o valor da operação lei complementar deve fixar a base de cálculo do ICMS para que o montante do imposto a integre,
também na importação ICMS compreende IPI na sua base de cálculo, exceto quando a operação for realizada entre contribuintes com produto
destinado à industrialização ou à comercialização, com incidência dos dois impostos Cabe à lei complementar (LC 24/75) regular a forma como
isenções, incentivos e benefícios fiscais relativos ao ICMS serão concedidos (“GUERRA FISCAL”)
●

●

●

●

ICMS na importação de
bens: sujeição passiva

ICMS não incide nas importações por pessoa física não-contribuinte
[Recursos Extraordinários nº 203.075-9-DF e nº 185.789-7-SP]

Emenda Constitucional nº 33, de 11/12/2001
ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa,
física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio

Tema 297 ● Não incide ICMS no arrendamento mercantil internacional,
salvo na antecipação da opção de compra (transferência da titularidade)
Tema 171 ● Após a EC 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS
sobre importações efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se
dedica habitualmente ao comércio

QUESTÃO DE DIREITO
Réveillon

INTERTEMPORAL

21/12/2001 (SP)
Estados aprovam HI do ICMS
Contornam decisão do STF

VÁLIDA e EFICAZ

VÁLIDA e INEFICAZ
11/12/2001
EC nº 33 expande a HI do ICMS

16/12/2002
LCp editada um ano depois altera Lei Kandir (LCp 114/2002)

TEMA 171 Desobediência ao fluxo de positivação | Art. 146 CR/88 – Após a edição de LCp
●

TEMA 1.094 Lei estadual tem defeito, mas não de VALIDADE, só de EFICÁCIA
Passa a valer a partir da edição da lei complementar
●

ICMS na importação de
bens: sujeição ativa

IMPORTAÇÃO DIRETA

Importador promove a operação, com interesse, recursos e
meios dele, mesmo que com um despachante aduaneiro ou
agente de carga contratado, mas ele é o fomentador da operação

EMPRESA

EXPORTADOR

IMPORTAÇÃO INDIRETA POR CONTA E ORDEM
Em operações indiretas:
TRADING COMPANY ou Comercial Importadora
(empresas com expertise neste tipo de operação)
IN 1861, de 27/12/2018
Requisitos das importações indiretas

TRADING

ES

Importadora contratada para promover EM SEU NOME
despacho de importação de mercadoria estrangeira
adquirida por outra PJ e com recursos do adquirente

EMPRESA

OBJETO | Prestação de SERVIÇO de promoção de despacho
aduaneiro de importação (contrato previamente firmado)
EXPORTADOR

RECURSOS são do adquirente/interessado que
contrata a comercial importadora ou a trading
Adquirente contrata terceiro prestador de serviços

IMPORTAÇÃO INDIRETA POR ENCOMENDA
IN 1861, de 27/12/2018
Requisitos das importações indiretas
Importadora é contratada para promover em seu nome
com recursos próprios despacho de importação de
mercadoria estrangeira adquirida para revenda a
encomendante predeterminado
Importação com posterior revenda

TRADING

CÂMBIO | Pagamento ao fornecedor estrangeiro realizado
exclusivamente pelo importador por encomenda

EMPRESA

EXPORTADOR

Insegurança: ANTECIPAÇÃO de valores e “recursos próprios”
IN RFB 1937/2020 | Permite recebimento de pagamento
antecipado parcial ou total do encomendante
Pagamento antecipado não desconfigura recursos próprios

EQUIPARAÇÃO PARA FINS DE IPI
Art. 9º, IX, RIPI/2010
EQUIPARAÇÃO A INDUSTRIAL
Estabelecimentos, atacadistas ou varejistas, que
adquirirem produtos de procedência estrangeira,
importados por encomenda ou por sua conta e ordem,
por intermédio de pessoa jurídica importadora

OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE

TRADING
EMPRESA

EXPORTADOR

Quebra na cadeia do IPI | Inviabiliza a regra da
equiparação e, ao não ser equiparado, impede nova
incidência do IPI na saída no mercado interno
Fraude ao controle aduaneiro | Adquirente e
encomendante devem estar identificados no Siscomex
(art. 4º IN 1861/2020 e IN 1603/2015)

Burla ao controle| Inviabiliza controles pré,
durante e pós-despacho como parametrização

DEFINIÇÃO DO SUJEITO ATIVO DO ICMS

DANO AO ERÁRIO E PERDIMENTO DA MERCADORIA
Decreto-lei nº 1.455/1976 – Art 23. Consideram-se DANO AO ERÁRIO as infrações relativas às mercadorias:
(...) § 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo será punido com a
pena de PERDIMENTO das mercadorias (...) § 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa
equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota
fiscal ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for localizada, ou tiver sido
consumida ou revendida, observados o rito e as competências estabelecidos no Decreto no 70.235/1972
Alegação comum de não ter havido prejuízo ao erário
PJ ocultada industrial, o que implica não haver quebra da cadeia do IPI
CONTROLE ADUANEIRO VAI ALÉM DO CONTROLE TRIBUTÁRIO
Súmula CARF nº 160 | A aplicação da multa substitutiva do perdimento a
que se refere o § 3º do art. 23 do Decreto-lei nº 1.455, de 1976 independe
da comprovação de prejuízo ao recolhimento de tributos ou contribuições.

Resp nº 602.615, Min. José Delgado e Resp nº 639.252 | Se foram pagos
todos tributos incidentes na importação e não foram utilizados meios
fraudulentos para burlar encargos tributários, é exorbitante o perdimento

COMPETÊNCIA DO ESTADO DE DESTINO
IMPORTAÇÕES POR CONTA E ORDEM
Importador em SP que se valia de Trading Company estabelecida em SC ou ES
DESTINO JURÍDICO E FÍSICO | EC 33/2001: Estado competente para cobrança do ICMS-Importação
IMPORTAÇÃO POR ENCOMENDA
Trading Company adquire a mercadoria do exterior
FG ocorreria no estado da Trading, que será competente para cobrar o ICMS
Depois haverá uma segunda operação para o estado de destino
Sequência de atos entre SP e ES após a criação da importação por encomenda | pacificação
Protocolo ICMS 23/2009 e Convênio ICMS 36/2010
Resolução SF 13/2013 e Convênio ICMS 38/2013

Tema nº 520| O sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS
incidente sobre mercadoria importada é o Estado-membro no qual
está domiciliado ou estabelecido o DESTINATÁRIO LEGAL da operação que
deu causa à circulação da mercadoria, com a transferência de domínio

ARE 665134
Circulação com remessa física

2
4

3

Envolvia não 2 pessoas jurídicas, mas dois
estabelecimentos da mesma PJ

Importação pela PJ-SP, destinada a outro
estabelecimento da mesma PJ-MG
MG realiza a cobrança do ICMS-Importação
DESTINAÇÃO da mercadoria importada como
matéria-prima para produção de defensivos
agrícolas definidor da fixação do sujeito ativo

1

Negócio jurídico tem como vetor
a industrialização em MG
Exportador

Circulação com remessa física

3
2

4

1

Exportador

ACOs 854, 1.076 e 1.093 | Placar 5x4
MS tem legitimidade para cobrar
ICMS-Importação sobre gás natural
importado da Bolívia pela Petrobras

DESAFIOS QUANTO AOS EFEITOS DA CONSIDERAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE
Lei nº 10.637/2002 | Inciso V do art. 23 do DL 1.455/1976 (Dano ao erário)
Ocultação do sujeito passivo, real comprador/vendedor ou responsável
mediante fraude ou simulação, inclusive interposição fraudulenta de terceiro
Operação aparente que destoa daquela de fato ocorrida
Ocultação que se vale de fraude ou simulação (elemento subjetivo do tipo) | Pressuposto de intenção dolosa

ASPECTOS INDICIÁRIOS DE INTERESSE
➢
➢
➢
➢
➢

Aporte financeiro do adquirente em favor do importador em valores e datas próximos à operação de importação
Importação de fachada (sem estrutura física, capacidade econômica ou operacional)
Margem de lucro nula ou irrisória
Comunicação direta entre adquirente de fato e exportador (quebras de sigilo etc.)
Baixo tempo de permanência no estoque

BAD SANTACLAUS!

POLO NORTE
ON-LINE

ATACADÃO
PONTO QUENTE

CHRISTMAS
TRADING

EXPORTADORA
NOS EUA

OCULTAÇÃO DE SEGUNDO NÍVEL
Solução de Consulta COSIT RFB nº 158
Caso LASA AMERICANAS (Acórdão CARF nº 3402-007.150)
A partir da ideia de que se trata de um grupo econômico,
considerou-se que se tratava de uma interposição

Ainda que haja encomendante do encomendante, não é
necessário que ele apareça e isso não caracteriza ocultação
do real comprador pois há necessidade de fraude/simulação
Ônus probatório é do fisco que deve identificar a patologia
Curto tempo de mercadoria em estoque ou simples vínculo societário
não descaracteriza isoladamente a modalidade de importação indireta

Compatibilidade da capacidade financeira de todos
os envolvidos e análise contratual do quanto pactuado

https://youtu.be/cvM1j_UJ-sI
PRIMEIRA RODADA | CONTROLE ADUANEIRO, CANAL CINZA, COMBATE ÀS FRAUDES
ADUANEIRAS E PERDIMENTO

Questões
1. Quais critérios hoje são utilizados pelo CARF para a constatação de uma
operação fraudulenta no comércio internacional?
2. As mudanças no canal cinza impactam o julgamento de casos de fraude
CARF? Qual a opinião de cada palestrante sobre a ausência do duplo grau de
jurisdição no caso de discussão a respeito da pena de perdimento?
3. Qual a extensão da responsabilidade solidária das partes intervenientes em
operações de comércio internacional, em especial do despachante aduaneiro
e do agente de carga?

SEGUNDA RODADA | INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA NO CARF
Questões
1. Quais são os critérios obrigatórios para identificação de uma operação de
interposição fraudulenta? O fluxo financeiro é o caminho? Qual o papel da
demonstração do dolo?
2. O que muda entre uma interposição real e uma presumida?
3. Quais os efeitos da Solução de consulta do “encomendante do
encomendante”
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