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Retenção de mercadorias na importação
O contribuinte se vê compelido a impugnar o auto de infração com a maior
brevidade possível

Por Alexandre T. Jorge, Carolina J. Müller e Giuseppe P. Melotti

06/06/2022 05h04 · Atualizado 

Durante o despacho aduaneiro de importação é comum que a fiscalização divirja

das informações prestadas pelo importador - por exemplo, a classificação fiscal -

exigindo a retificação da Declaração de Importação (DI) e, em caso de discordância

deste, lavrando o auto de infração.

Durante o procedimento, a mercadoria fica retida na alfândega, gerando custos para

o importador, além de impedi-lo de receber os bens de que necessita para suas

atividades. E, mesmo após a autuação e sua impugnação, a Receita Federal exige

garantia para liberar os produtos.

O contribuinte se vê compelido a impugnar o auto de
infração com a maior brevidade possível

A priori, essa conduta estaria respaldada no entendimento do Supremo Tribunal

Federal (STF) fixado no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1.090.591,

segundo o qual “é constitucional vincular o despacho aduaneiro ao recolhimento de

diferença tributária apurada mediante arbitramento da autoridade fiscal.”

Ocorre que sua aplicação vem sendo adotada de forma indiscriminada, como se

abrangesse qualquer hipótese de erro na Declaração de Importação.
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Antes desse julgamento, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) considerava ilegal

condicionar o desembaraço aduaneiro ao recolhimento da diferença de tributos e

multa, ou à apresentação de garantia por parte do importador, quando estivesse em

pauta a pretensão de reclassificação fiscal da mercadoria.

A exemplificar, duas situações bastante conhecidas do público geral: pão de mel é

espécie de bolo ou de pão? E a Crocs, é sapato impermeável ou sandália de

borracha?

O STJ valia-se da jurisprudência histórica do STF (Súmula 323) rechaçando as

chamadas sanções políticas, isto é, restrições administrativas não-razoáveis ou

desproporcionais ao exercício de atividade econômica ou profissional, utilizadas

para coagir o contribuinte ao pagamento de tributos e penalidades.

Após o julgamento do RE 1.090.591, o cenário mudou substancialmente e os

Tribunais Regionais Federais têm aplicado indiscriminadamente esse precedente

vinculante a causas que não apresentam as mesmas particularidades, admitindo

que se condicione a liberação da mercadoria retida ao pagamento dos tributos e

multas ou à prestação de garantia no seu montante, inclusive em casos de infrações

menores como a divergência na classificação fiscal.

E aí o problema: o RE 1.090.591 envolvia um caso de subfaturamento na

importação, situação absolutamente distinta do mero erro ou divergência na

classificação fiscal do produto.

O subfaturamento tem como consequência o arbitramento, pela fiscalização, do

preço das mercadorias importadas, seguido de multa de 100% da diferença entre os

preços e cobrança dos tributos, multa de ofício e encargos legais. Já a divergência na

classificação fiscal enseja multa de 1% do valor aduaneiro, acrescida de eventuais

diferenças tributárias, multa de ofício e juros de mora, de modo que há clara

diferença entre os dois cenários.

Ademais, a retenção dos bens, cujo crédito tributário está com a exigibilidade

suspensa em razão da apresentação de impugnação, opera a favor da lógica do

solve et repete (pague e depois reclame), própria de regimes autoritários e que

ignora que o Fisco dispõe de meios próprios para perseguir seus créditos, inclusive

com a adoção de providências específicas quando há fundado receio de frustração
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no seu recebimento, como o arrolamento de bens e a propositura de medida

cautelar fiscal.

Ainda, o artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN), ao prever que a

impugnação suspende a exigibilidade do crédito tributário, não condiciona tal efeito

à existência ou não de garantia. Admitir a exigência de caução para a liberação das

mercadorias retira os efeitos desse dispositivo, bem como mitiga o direito de defesa

e o devido processo legal. Isso porque o contribuinte se vê compelido a impugnar o

auto de infração com a maior brevidade possível para, em seguida, oferecer uma

garantia a um crédito tributário com exigibilidade suspensa, de modo a viabilizar a

liberação dos bens.

Com efeito, cria-se um jabuti, pois os importadores autuados durante o despacho

aduaneiro necessitarão impugnar o auto de infração e apresentar uma garantia ao

crédito tributário, ao passo que aos demais contribuintes (inclusive os importadores

autuados em sede de revisão aduaneira, ou seja, após o desembaraço) “bastará”

impugnar o auto de infração para usufruir dos efeitos da suspensão da exigibilidade

do crédito tributário.

Ora, a exigência de garantia para liberação das mercadorias importadas não pode

ser banalizada. A inexigibilidade de garantia, para a hipótese de divergência de

classificação fiscal, coaduna-se com as próprias medidas de facilitação de comércio e

gestão de riscos adotadas pela Receita Federal, segundo as quais o controle no

despacho aduaneiro deve se concentrar em operações de maior risco, enquanto

aquelas de menor risco - como é o caso da divergência na classificação fiscal -

podem ser examinadas em revisão aduaneira, após o desembaraço e até 5 anos do

registro da DI, visando desafogar as alfândegas, agilizar o despacho aduaneiro e

reduzir os custos da operação.

Alexandre Teixeira Jorge, Carolina Jezler Müller e Giuseppe Pecorari Melotti são

sócios do escritório Bichara Advogados, especialistas em Direito Tributário,

Aduaneiro e Comércio Internacional.

Este artigo reflete as opiniões do autor, e não do jornal Valor Econômico. O

jornal não se responsabiliza e nem pode ser responsabilizado pelas

informações acima ou por prejuízos de qualquer natureza em decorrência do

uso dessas informações



06/06/2022 07:20 Retenção de mercadorias na importação | Legislação | Valor Econômico

https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/06/06/retencao-de-mercadorias-na-importacao.ghtml 4/8

Mais do Valor Econômico

Conteúdo Publicitário por taboolaLinks patrocinados

LINK PATROCINADO

R$ 659,12

AMERICANAS.COM

LINK PATROCINADO

NAIL CURE

LINK PATROCINADO

PUZI

LINK PATROCINADO

NOVO ESTUDO SOBRE NÍVEIS DE GLICOSE

LINK PATROCINADO

VERISURE

LINK PATROCINADO

FILM ORACLE

Microondas Electrolux 27 Litros Cinza Espelhado MS37R - 110V

Fungos nas unhas? Trate gastando pouco.

Por que esses quebra-cabeças fazem tanto sucesso?
Leia mais

Glicose abaixo de 99 é possível com esta planta rara

Câmera de vigilância Wi-Fi e sem fio com 40% de desconto

O buraco mais profundo da Terra foi selado após encontrarem um fóssil misterioso

https://popup.taboola.com/pt/?template=colorbox&utm_source=editoraglobo-valoreconomico&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-g:Below%20Article%20Thumbnails:
https://popup.taboola.com/pt/?template=colorbox&utm_source=editoraglobo-valoreconomico&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-g:Below%20Article%20Thumbnails:
https://cat.va.us.criteo.com/delivery/ckn.php?cppv=3&cpp=ojeo7CtfmjG8Y5PlAxf9b35kS5_s4pzm1DQmH_eGEvTI-YUfZLK0mi1ZoWSDYnmAGGcALaGPd8FHsJFu4ot6UXdmaYWL3FQJOB8axoC18zWdKHzfRbSyy2FYFglm2maQQDmauYyCsVHhpOlbKyGv5s1msZYD9slml8k0FCuwbCJxWxq8MvBIFOtnmFB8AHo6OIbUR-mfMGCnMwGm95hO2JaZv1ruVG60af2bRydumZKO3b8S553fayQwNlXL8nTg9adMaTPIDHscBbKLJYgLVgW6-rDzh8DACqoUIStPCvVqVu4l9jp7u7GlNZWYS60G5MOjQD-mZdUTG6wETdO9ddZGwfjYQ4YkEvPQT0YDjAGsBqJ8l6GYiuUrWqeKqsH9Zb5LtU__AuAcftmtio0mfBU9rlm6BIGczYWF8Koos6nj8ACK6abgfJA6Y9esQQurMqAV3HNFsP__6WoocXsJV92Kx0nkDoWhVZdiz3L5cfksjtuEfsQWoHn5ZUnKb7kPl2LB2ydcs7BaRDURKy4kC1VeV7jksc7fEZOJaLA2TmjOBoMYQA8UBGyQjig13WM59BhLmw&maxdest=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Ftrackclk%2FN202401.154378CRITEO%2FB20432489.207828650%3Bdc_trk_aid%3D407624975%3Bdc_trk_cid%3D94336633%3Bdc_lat%3D%3Bdc_rdid%3D%3Btag_for_child_directed_treatment%3D%3Fhttps%3A%2F%2Fwww.americanas.com.br%2Fproduto%2F46416932%3Fepar%3Dds_at_ov_cr_lf%26opn%3DYSMESP%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_source%3Dcriteo%26utm_campaign%3Dmarca%3Aacom%253bmidia%3Adisplay%253bformato%3Aauto%253bsubformato%3Aobjvenda%253bidcampanha%3Alf%26pid%3Dcriteonew_int%26c%3DCriteo-Retargeting-Lower-Funnel%26af_c_id%3D91805%26is_retargeting%3Dtrue%26af_reengagement_window%3D30d&tblci=GiAq4Ixo6OwtV2WEdlGAtFrivI_Sa1VOZy3h_o-InHCkOiDwjE4o9dzVnrH_kJOPAQ#tblciGiAq4Ixo6OwtV2WEdlGAtFrivI_Sa1VOZy3h_o-InHCkOiDwjE4o9dzVnrH_kJOPAQ
https://go.nailcureoficial.com/?flux_fts=tzqaitczoictzxapitcecxoxoictclolzqiqoz3e926&utm_source=taboola&utm_campaign=NC0917D&utm_medium=editoraglobo-valoreconomico&utm_content=2995122361&site=editoraglobo-valoreconomico&site_id=1212302&campaign_id=6256279&campaign_item_id=2995122361&tb_click_id=GiAq4Ixo6OwtV2WEdlGAtFrivI_Sa1VOZy3h_o-InHCkOiDXk1EotLagtumU4-buAQ&title=Fungos+nas+unhas%3F+Trate+gastando+pouco.&thumbnail=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F64dc80284dde550e612dea7e3ee2f4f8.jpeg&platform=Desktop&timestamp=2022-06-06+10%3A25%3A20&tblci=GiAq4Ixo6OwtV2WEdlGAtFrivI_Sa1VOZy3h_o-InHCkOiDXk1EotLagtumU4-buAQ#tblciGiAq4Ixo6OwtV2WEdlGAtFrivI_Sa1VOZy3h_o-InHCkOiDXk1EotLagtumU4-buAQ
https://go.puzi.com.br/base.php?c=413&key=af7b9419ea7446169417e5e46cc78d0d&thumbnail=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F40706854094fd8a8cdcb3a577f866b4d.jpg&site=editoraglobo-valoreconomico&title=Por+que+esses+quebra-cabe%C3%A7as+fazem+tanto+sucesso%3F&tblci=GiAq4Ixo6OwtV2WEdlGAtFrivI_Sa1VOZy3h_o-InHCkOiDYl1Qo3PLxvMfHrdBM#tblciGiAq4Ixo6OwtV2WEdlGAtFrivI_Sa1VOZy3h_o-InHCkOiDYl1Qo3PLxvMfHrdBM
https://track.trlipolabs.com/8ba3f14d-7eb0-48bb-a5ef-7dda8602d867?site=editoraglobo-valoreconomico&site_id=1212302&title=Glicose+abaixo+de+99+%C3%A9+poss%C3%ADvel+com+esta+planta+rara&platform=Desktop&campaign_id=18864590&campaign_item_id=3429223404&thumbnail=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2Fdc22b834b8392cb164122b09a93d9950.jpeg&utm_medium=taboola&click_id=GiAq4Ixo6OwtV2WEdlGAtFrivI_Sa1VOZy3h_o-InHCkOiCI81gon5ymzsCgruNr&utm_source=tb-camp-desk2&utm_medium=referral#tblciGiAq4Ixo6OwtV2WEdlGAtFrivI_Sa1VOZy3h_o-InHCkOiCI81gon5ymzsCgruNr
https://affiliate.across.it/v2/click/2n0yg7x3buu9uheprcu?tab_sub=GiAq4Ixo6OwtV2WEdlGAtFrivI_Sa1VOZy3h_o-InHCkOiCPulQoyc6DnM_W0eSPAQ&tblci=GiAq4Ixo6OwtV2WEdlGAtFrivI_Sa1VOZy3h_o-InHCkOiCPulQoyc6DnM_W0eSPAQ#tblciGiAq4Ixo6OwtV2WEdlGAtFrivI_Sa1VOZy3h_o-InHCkOiCPulQoyc6DnM_W0eSPAQ
https://filmoracle.com/deepest-man-made-hole-portuguese?utm_source=Taboola&utm_medium=CPC&utm_content=editoraglobo-valoreconomico_1212302&utm_campaign=pop_2322288_film-oracle_bra-pt_smartbid_o_buraco_mais_profundo_ja_br_desktop&utm_term=16802499&c=0.0198&o=2-3&as=302i16802499&tblci=GiAq4Ixo6OwtV2WEdlGAtFrivI_Sa1VOZy3h_o-InHCkOiDA4VEoxeLBwcHh4uKuAQ
https://trc.taboola.com/editoraglobo-valoreconomico/log/3/click?pi=%2Flegislacao%2Fnoticia%2F2022%2F06%2F06%2Fretencao-de-mercadorias-na-importacao.ghtml&ri=ba19ecaa2bacc27372e9a07eec04bb2b&sd=v2_8e9efb90b89e7391e7686ded5654fc78_b0d66a90-caa7-480d-a0f1-bf2bcffb4749-tuct8a6db14_1654506491_1654511120_CNawjgYQjv9JGKTUnMSTMCAGKAMwHzjb1AdA-YcQSOLY2QNQ6NEEWABgkwZojrrGt-KnjfgDcAE&ui=b0d66a90-caa7-480d-a0f1-bf2bcffb4749-tuct8a6db14&it=text&ii=~~V1~~7832988133461795798~~ZHXyNNAWm6_4Fx943RzybMnOLXW0In87rDaN-V7N2c_6nH0OabNJtzzP-ddPU2nvK8Bm7FKD2NW1M1BCiW1-kuMDMqg65-jJbi04eURsbtqeHe1S9jo_X4timp5pCZhQiEkkwcH8UkwI6s0VfqALDX5TeoOr3MSpSnac8PfAyIIFZAu7XGPqnpnDy16TYNWI5myFMnMdXocbb_MMv6QVDSGKytWRVQ1JHgtpcV7zXoUt4N2d1UoDleVSFdj6-GEFN32Doq_60Qd1EICrRYbi0TDnfokAcMolhOflmgUQEzjFOtzmjWKd-HyVcHe3X3UvbijGZPI-qR_d-la_4qdJyA&pt=text&li=rbox-t2m&sig=97a0c74b592dd02c9ec6fff80c3faaabd216cb164b09&redir=https%3A%2F%2Fgo.puzi.com.br%2Fbase.php%3Fc%3D413%26key%3Daf7b9419ea7446169417e5e46cc78d0d%26thumbnail%3Dhttp%253A%252F%252Fcdn.taboola.com%252Flibtrc%252Fstatic%252Fthumbnails%252F40706854094fd8a8cdcb3a577f866b4d.jpg%26site%3Deditoraglobo-valoreconomico%26title%3DPor%2Bque%2Besses%2Bquebra-cabe%25C3%25A7as%2Bfazem%2Btanto%2Bsucesso%253F%26tblci%3DGiAq4Ixo6OwtV2WEdlGAtFrivI_Sa1VOZy3h_o-InHCkOiDYl1Qo3PLxvMfHrdBM%23tblciGiAq4Ixo6OwtV2WEdlGAtFrivI_Sa1VOZy3h_o-InHCkOiDYl1Qo3PLxvMfHrdBM&vi=1654510791204&p=megaofertas-puzi-br-sc&r=18&lti=deflated&ppb=CPIF&cpb=EhIyMDIyMDYwMi03LVJFTEVBU0UYl42JwgQgnP__________ASoZdXMudGFib29sYXN5bmRpY2F0aW9uLmNvbTIIdHJjMTAyNDY4gAJA29QHSPmHEFDi2NkDWOjRBGMI1xYQ1R8YI2RjCNAfEJArGCRkYwjSAxDgBhgIZGMIlhQQoBwYGGRjCPQUEJ4dGB9kYwikJxCDNRgvZHIMKAQBTVzvlsEkIA7NeAGAAQKIAfif-cYBkAEc&cta=true

