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RESUMO 

SILVA, D. P.: 0 Regime Aduaneiro Especial Drawback. Tern o presente trabalho 
como prop6sito. Sintetizar apresentar e comentar o conteudo dos procedimentos 
que ocorrem em opera96es de importa96es que envolvem o Regime Aduaneiro 
Especial Drawback, sem se aprofundar em seus procedimentos operacionais, 
principalmente no que tange a obtenvao de Atos Concess6rios, Desembara9o 
Aduaneiro, controle de estoques, e comprova96es, etc. Busca-se assim, despertar 
nos leitores, principalmente empresarios interessados em obter novas ferramentas e 
instrumentos que facilitem suas rela96es comerciais internacionais, a motiva9ao para 
obter ou ampliar seu conhecimento na materia, por muito tempo reservada a publico 
restrito, porem agora fazendo parte da grande maioria dos currlculos academicos 
das ciencias sociais aplicadas. 

Palavras-chaves: Drawback; Comercio Exterior; Exporta9ao; lmporta9ao. 
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1 • INTRODUCAO 

1.1 - APRESENTACAO DO TEMA 

0 assunto objeto deste estudo e o Regime Aduaneiro Especial do Drawback. 

Nome dado a urn "regime aduaneiro" (1) especial que permite a importaQao de 

mercadorias destinadas a exportaQao, para beneficiamento, fabricaQao, 

complementaQao ou acondicionamento, com suspensao, isenQao ou restitui9ao de 

impastos, nos termos do Regulamento Aduaneiro (Zl. 

Este regime tern sua concessao, reconhecida atraves de urn "Ato 

Concess6rio" (3l, expedido pelo DECEX- Departamento de OperaQ6es de Comercio 

Exterior, vinculado a Secretaria de Comercio Exterior do Ministerio do 

Desenvolvimento, Industria e Comercio Exterior. 

Apesar de o Drawback ser considerado urn incentive a exportaQao e gozar de 

uma divulga9ao intensa, ainda ha, dentre os gestores de diversas empresas, 

pessoas que nao o conhecem ou nao conseguem entender certas particularidades 

muito peculiares desta operaQao. 

Este trabalho busca mostrar informaQ6es e caminhos que acredito possam vir a 

ajudar aqueles que pretendam pleitear o beneficia, ou que, mesmo ja tendo aderido, 

possam complementar os conhecimentos de que dispoem. 

Ha para o Drawback tres modalidades. No ambito da SECEX sao duas: 

suspensao, que compreende a importaQao de insumos com suspensao de tributes 

quando destinados a industrializaQao de bern a ser exportado e isenc;ao que 

consiste na isenQao dos tributes na importaQao de insumos, em quantidades e 

qualidades equivalentes aos utilizados na industrializaQao de produto ja exportado. 

Sob o controle da Receita Federal esta a modalidade restituic;ao, que permite 

restituir os tributes federais que gravaram a importaQao de insumos empregados na 

produQao de bens ja exportados. 
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Ah§m destas, existem algumas operac;5es especiais enquadradas dentro 

dessas modalidades, sao eles: 

Concedidos na modalidade isenc;ao dos tributes: 

• Drawback lntermediario; 

• Drawback para Embarcac;ao; 

Concedidos na modalidade suspensao dos tributes: 

• Drawback Generico; 

• Drawback Sem Cobertura Cambial; 

• Drawback Solidario; 

• Drawback lntermediario; 

• Drawback para Embarcac;ao; 

• Drawback para fornecimento no mercado interne; 

• Drawback Agricola e Animal. 

0 Drawback e concedido a empresas fabricantes e comerciais -

exportadoras. Seu objetivo consiste em proporcionar, uma reduc;ao nos custos dos 

produtos vendidos ao exterior, para que assim, possam melhor competir com seus 

similares de outros paises. 

Na realidade, em beneficia da economia nacional, nenhum impasto deve 

incidir sobre os produtos brasileiros destinados a exportac;ao, nem sobre as 

materias-primas e/ou produtos secundarios empregados na sua fabricac;ao. Assim, a 

importac;ao livre de tributes e taxas influira na reduc;ao do custo final dos produtos 

vendidos ao exterior. 0 mesmo nao ocorrera, realizando-se importac;ao normal, pois 

o impasto de importac;ao e as taxas portuarias pagas, nao serao recuperados. 
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0 resultado da utiliza~;ao do regime no transcorrer do tempo, traz em si 

mesmo beneficios, tais como: 

• Estimulo a produ~;ao de bens destinados a produ~;ao; 
• Diminui~;ao do desemprego no Brasil; 

• Atualiza~;ao do Know-how tecnol6gico das empresas exportadoras; 

• Eleva~;ao da qualidade de nossos produtos de exporta~;ao; 

• Maior capacidade de competi~;ao de nossas empresas no mercado externo. 

E importante ressaltar, que atraves deste regime, as empresas exportadoras 

tern total liberdade para importar quando, quanto e como quiser os bens a ser 

utilizados na fabrica~;ao de seus produtos, obedecendo para tanto, a legisla~;ao em 

vigor. 

(1) - "Regime Aduaneiro": Conjunto das imposicoes juridicas e fiscais que regem as operacoes 
alfandegarias arroladas no comercio exterior, no transito de bagagens e demais produtos e 
o~eracoes envolvidas. 
( >-Decreta n° 4.543, de 26 de dezembro de 2002, alterado pelo Decreta n° 4.765, de 24 de junho de 
2003, em seus artigos 335 a 355. 
(3) - "Ato Concess6rio": Autorizacao de carater legal que visa conceder direitos especiais especificos. 
- HOLANDA, Aurelio Buarque de. Novo Dicionario Aurelio da Lingua Portuguesa, Curitiba: Ed. 
Positivo. 2004. 
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1.2- PROBLEMA DE PESQUISA. 

0 presente trabalho tern por escopo a apresentac;ao de forma elucidativa o 

incentive fiscal a exportac;ao via Regime Aduaneiro Especial Drawback. 

Sendo este Regime Aduaneiro Especial, urn explfcito incentive a exportac;ao, 

tao pouco aplicado neste setor, contemplando, assim como qualquer ferramenta 

administrativa uma serie de dificuldades em sua implantac;ao, questiona-se: Ate que 

ponte os gestores das empresas qualificadas a se beneficiar deste Regime 

Aduaneiro Especial, estao cientes dos beneficios que este Regime Aduaneiro 

Especial pode trazer? 

1.3- OBJETIVOS 

1.3.1- GERAL 

Pesquisar e apresentar, de forma clara e facilmente aplicavel, metodologia 

para implantac;ao do Regime Aduaneiro Especial Drawback, de modo que sua 

aplicac;ao, nas empresas qualificaveis a sua utilizac;ao, possa se dar de maneira 

ordenada e lucrativa. 

1.3.2- ESPECiFICOS 

Fornecer literatura adicional acerca deste tema, com profundidade necessaria 

a aplicac;ao pratica deste Regime Aduaneiro Especial, com interpretac;ao facil e 

esclarecedora, de forma a colaborar para a implantac;ao deste Regime Aduaneiro 

Especial. 
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Dispor material suficiente para treinamento de pessoal tecnico de forma a 

qualifica-los e habilita-los no trato e implanta<;ao deste Regime Aduaneiro Especial, 

de modo que as vantagens, as planilhas comparativas de custos, os atos 

concess6rios e demais tramites possam ser claramente expostos aos gestores das 

empresas qualificadas a se beneficiar deste Regime Aduaneiro Especial. 

Expor a burocracia envolvida, de modo a ser possivel se preparar a ela e 

buscar meios de contorna-la, fornecer informa<;oes completas para que os prazos de 

obten<;ao de atos concess6rios se tornem compativeis com a burocracia envolvida. 

1.4- JUSTIFICATIVA 

0 trabalho se justifica por poder apresentar contribui<;5es e conhecimentos 

aos administradores de empresas de modo a poderem oportunizar os beneficios 

trazidos por este Regime Aduaneiro Especial, facilitando sua aplicabilidade, 

propiciando acompanhamento continuo e eficiente ao mesmo e principalmente 

possibilitando as empresas que dele se utilizarem expressiva redu<;ao dos custos 

exportaveis de seus produtos e consequentemente aumentarem sua competitividade 

internacional. 

Visa este trabalho, oferecer informa<;oes atualizadas, essenciais e concisas 

sobre o mecanisme de Drawback, tal como tipificado nas legisla<;oes pertinentes, 

sem, contudo, envolver a preocupa<;ao de entrar em detalhes operacionais de cada 

uma das alternativas admitidas dentro do Drawback, pela sua extensao e 

complexidade. 
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1.5- DELIMITA<;Ao DO TEMA 

0 Drawback tern grande importancia nas opera96es de Comercio Exterior. Tanto 

e fato que, atualmente, mais de 2.700 industrias se beneficiam desse regime. 

No ultimo dia 25 de agosto de 2004 o Ministerio do Desenvolvimento 

publicou novos procedimentos e consolidou em unica portaria nada menos que 11 

atos normativos. 

0 tema que ora se propoe, e atual e pouco explorado pelos doutrinadores da 

area de Comercio Exterior, visto a extensa legisla9ao especifica, a pouca literatura 

disponfvel e a amplitude que o estudo pode tomar. 

Considerando que o Regime Aduaneiro Especial Drawback, pode ser 

concedido as empresas industriais exportadoras, comercias exportadoras e trading 

companies e que, dada a grande competitividade do comercio internacional, suas 

legisla96es pertinentes sao constantemente atualizadas, em razao de tal amplitude 

trataremos apenas da aplicabilidade generica deste Regime Aduaneiro Especial, 

atendendo legisla9ao em vigor a ate de maio de 2005. 
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2 • PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 

0 Metodo (1) a ser utilizado na fase inicial de construvao da monografia sera o 

dedutivo, que consistira na pesquisa em livros e peri6dicos, alem de outros textos, 

formando o conhecimento necessario a elaboravao da reda9ao inicial; 

Na fase de Reda9ao final o metodo utilizado sera o indutivo, que resultara na 

elaboravao do trabalho escrito, sob a forma de monografia. 

Conforme OLIVEIRA (1997). "A lndu9ao separa os enunciados cientificos de 

outros tipos de enunciados que se baseiam na emovao, na autoridade, na tradi9ao, 

na conjectura, no preconceito, no habito, nas manchetes de jornais, nos tftulos de 

filmes e novelas... 0 metodo lndutivo e considerado como elemento distinto da 

ciemcia. 0 seu emprego e considerado como forma ou criterio de demarca9ao entre 

aquilo que e cientifico e aquilo que nao e cientifico ... Na realidade, a lnduyao nao e 

urn raciocinio unico: ela compreende urn conjunto de procedimentos, uns empiricos, 

outros 16gicos e ouros intuitivos .. ". 

Ainda segundo os ensinamentos de Silvio Luiz de Oliveira, "Ao contrario do 

metodo da lnduvao, o metodo Dedutivo procura transformar enunciados complexes, 

universais, em particulares. A conclusao sempre resultara em uma ou varias 

premissas, se fundamentado no raciocinio dedutivo ... A Dedu9ao apresenta duas 

formas: analitica, formal ou silogistica. E utilizada na 16gica formal. Trata-se de urn 

raciocinio puramente formal, no qual a conclusao nao fornece urn conhecimento 

novo, ao contrario da lndu9ao; isto porque a Dedu9ao ja esta implicita nos principios. 

Sua forma mais importante e o Silogismo (Zl, raciocinio composto de tres juizos ou 

preposi96es: duas premissas- maior e menor- e uma conclusao". 
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Considerando-se que o trabalho que desenvolveremos visa proporcionar maier 

familiaridade com o problema, de maneira a torna-lo mais explicito, e de modo que 

possamos buscar solucoes ao mesmo, baseados nas hip6teses apresentadas, nos 

serviremos de pesquisa bibliografica e documental, de consultas a profissionais 

atuantes na area, de consulta a gestores de empresas que utilizam o Regime 

Aduaneiro Especial Drawback e a gestores de empresas que nao utilizam apesar de 

estarem qualificadas para tal. 

Atento aos problemas relacionados ao inlcio, seleciona bibliografia basica, que 

ja foi por nos consultada, e que se relaciona com o tema proposto. 

Basicamente, nosso trabalho consistira em extrair, da literatura, legislacao e 

referencias pertinentes, os conceitos te6ricos, para dar o embasamento tecnico 

necessaria ao trabalho, a analise e interpretacao da legislacao pertinente a materia 

em estudo, e a consultas a profissionais atuantes na area e gestores de empresas 

capacitadas a utilizacao do Regime Aduaneiro Especial Drawback, de modo a que 

possamos esclarecer os problemas postos ao inlcio, para subsidiar as conclusoes 

finais. 

Muitos dos dados necessaries, principalmente os relatives a utilizacao do 

Regime Aduaneiro Especial Drawback, poderao ser extraldos, ainda, dos sistemas 

de processamento de dados (SISCOMEX) de que dispomos no exerclcio de nossa 

funcao profissional. 

Esta pesquisa foi realizada em Curitiba-PR, compreendendo informacoes e 

legislacoes aplicaveis ate maio de 2005. Baseou-se em buscas junto as diversas 

fontes, entre elas salientamos: Secretaria da Receita Federal, DECEX, SECEX. 

Ministerio do Desenvolvimento, Industria e Comercio Exterior. 
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As informac;:6es e dados apresentados referem-se ao universe do comercio 

internacional, em especial ao comercio exterior entre o Brasil e seus parceiros 

comerciais, mais especificamente aos associados e sujeitos as regras e legislac;:6es 

da OMC- Organizac;:ao Mundial do Comercio (3>. 

Esta e uma pesquisa documental que se vale de materiais que ja foram 

analisados e por consequente ja receberam o devido tratamento analitico e tambem, 

materiais que pouco ou ainda nao receberam o devido tratamento analitico, 

documentos de 6rgaos publicos, instituic;:6es privadas, etc. 

Esta pesquisa visa atender o mercado das micros, pequenas e medias 

empresa comerc1a1s e industriais - exportadoras que e especialmente onde este 

regime especial pode ser aplicado com mais facilidade. 

(
1
}- OLIVEIRA, Silvio Luiz de. Tratado de Metodologia Cientifica. Sao Paulo: Ed. Pioneira. 1997. 

(
2

) - Silogismo: Deduc;:ao formal tal que, pasta duas proposic;:oes, chamadas premissas, delas se tira 
uma terceira, nelas logicamente implicitas, chamadas conclusao. - HOLANDA, Aurelio Buarque de. 
Novo Dicionario Aurelio da Lingua Portuguesa, Curitiba: Ed. Positive. 2004. 
(
3

) - De acordo com THORSTENSEN, Vera. As Regras do Comercio lnternacional e a Rodada do 
Milenio. Sao Paulo: Ed. Aduaneiras. 1999. A Organizac;:ao Mundial do Comercio (OMC) e a 
organizac;:ao internacional que tern por func;:oes principais facilitar a aplicac;:ao das regras de comercio 
internacionais ja acordadas internacionalmente e servir de foro para negociac;:oes de novas regras ou 
temas relacionados ao comercio. E dotada tambem de um sistema de soluc;:ao de controversias em 
materia de comercio internacional. Periodicamente revisa as politicas comerciais de cada um dos 
atuais 140 paises membros. A OMC se baseia em principios de comercio internacional desenvolvido 
ao Iongo dos anos e consolidados em acordos comerciais estabelecidos em oito rodadas de 
negociac;:oes multilaterais no ambito do GATT ("General Agreement on Tariffs and Trade"). 0 objetivo 
definido para a OMC e garantir o cumprimento das normas que regulam o comercio internacional. 
Para tanto, procura assegurar que as referidas normas sejam estaveis, transparentes e eqOitativas. 
Os paises em desenvolvimento sao, em geral, criticos, sobretudo quanta a equanimidade das normas 
e suas implementac;:oes, embora as garantias oferecidas pela OMC constituam, ate certo ponto, 
seguranc;:a contra decisoes unilaterais que lhes seriam ainda mais adversas. 



10 

3- 0 COMERCIO EXTERIOR 

3.1 - HIST6RICO. 

Desde os tempos mais remotes que o sentimento egoistico do homem tern 

direcionado sua vontade para a posse, despertando em si urn sentimento de tamar 

do proximo, se assim for necessaria, o objeto de seu desejo. 

Em urn estagio mais elevado da civiliza~ao, o homem substituiu este 

sentimento animalesco pela racionalidade da troca para obter aquila que desejava, 

rabiscando os contornos da forma mais primitiva de comercio. 

Conforme nos ensina LABATUT (1990) (1l, em sua obra Teoria e Pratica de 

Comercio lnternacional, a hist6ria, baseada em achados nas sepulturas da 

Escandinavia, mostrou que ja ha alguns milenios antes da era Crista, chegaram ao 

norte da Europa mercadorias que provieram do Chipre e do Egito. Dai depreende-se 

que estes objetos chegaram de mao em mao ate o Iugar onde foram encontrados. 

Esse comercio de troca foi-se ampliando, bern como aumentando o numero de 

produtos mercantis em decorrencia da expansao dos povos, o que culminou com a 

organiza~ao da divisao do trabalho e a diversifica~ao da atividade economica. 

Cabe salientar que durante a antiguidade e parte da idade media o comercio 

era vista como uma atividade insignificante na vida economica dos povos. Este 

comercio limitava-se a artigos de luxe e pequenos objetos de facil transporte. 

E de vasto conhecimento hist6rico que os primeiros comerciantes que se tern 

conhecimento foram os egipcios, impulsionados pela atividade agricola nacional e 

pela abundante fertilidade da lama do rio Nile. A evolu~ao agricola provocou o 

desenvolvimento da industria, que obteve indices tecnicos excelentes para a epoca. 
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Somente em torno de 600 a.C. foram abertos aos navegantes os portos do 

baixo Nilo, que, aos poucos, foi-se tornando urn dos principais p61os do comercio 

mundial da antiguidade. 

Grande expoente da industria e comercio foram os Fenicios, que tiveram 

nestas modalidades suas principais atividades. Este povo foi educado para a 

navegac;ao e o comercio maritima. Habitavam uma estreita faixa litoranea da Siria, 

entre o mar e as montanhas. 

Ate a aparic;ao dos gregos, na epoca helemica, OS fenicios foram OS unicos 

intermediaries das mercadorias mais procuradas naquele tempo. 0 que se destaca, 

no estudo do comercio dos fenicios, eo fato de que eles, com notavel perspicacia, 

observavam as diferentes modas e costumes dos varios povos com os quais eles 

mantinham contato, e, com grande rapidez, levavam aos mesmos aquilo de que 

tivessem predilec;ao e necessidade. 

A hegemonia fenicia foi quebrada pelos gregos, seus herdeiros no comercio. 

Do seculo XII ao VIII a. C. apenas uma economia vicejou na Gracia: a economia 

domestica. A partir dai, e durante os seculos V, IV e Ill a.Cexpandiu-se urn sistema 

economico de trocas mais amplas. 

0 desenvolvimento filos6fico do povo grego imprimiu uma orientac;ao geral ao 

pensamento, relegando a segundo plano o estudo independente e aprofundado dos 

problemas economicos, devido a ideia de preponderancia do geral sobre 0 

particular, da igualdade e do desprezo pela riqueza. 

Em dada epoca, houve uma mudanc;a na situac;ao mundial e mercantil. A 

Gracia nao mais estava no centro da politica e do trafego. A vida comercial do povo 

grego se diversificou. 
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Os Etruscos acabaram por substituir os gregos; eles se tornaram grandes 

navegadores e comerciantes e constituiam a terceira potemcia maritima da epoca, 

atras dos fenicios e gregos. 

A Etruria imperava sabre a peninsula italica ate o ano de 600 a.C. quando, 

ap6s o enfraquecimento provocado por sucessivos ataques de inimigos externos, foi 

dominada pelos romanos. 

Os romanos, por sua vez, desenvolveram a economia com mais intensidade 

que os gregos. 

0 governo romano cortou a ltalia com excelentes estradas, que davam acesso 

a todas as provincias, formando uma unidade economica baseada nas suas vias de 

comunicac;ao. 

A navegac;ao no Mediterraneo foi fator favoravel a grande expansao do 

intercambio de mercadorias que originou poderosas companhias mercantis e 

sociedades por ac;oes. A linha de pensamento dos romanos concentrava-se 

inteiramente no fato politico, e suas ideias foram, de maneira geral, tomadas de 

emprestimo aos gregos. 

Fato marcante desta epoca ficou a cargo dos jurisconsultos romanos, que em 

seus trabalhos notaveis assentaram as bases do direito e das obrigac;oes, dotados 

de acurado sensa economico. 

Durante a hegemonia romana, todas as regioes litoraneas do mediterraneo 

estavam agrupadas em urn nucleo politico, constituindo uma area mercantil cerrada. 
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0 Ocidente Iatino tinha como opositor o Oriente grego. Nasceu entao, entre as 

duas areas, Constantinopla, que se tornou uma nova capital do comercio mundial. 

Constantinopla absorveu o Direito romano, a arquitetura bizantina, a cultura dos 

gregos e se desenvolveu nas artes industriais, tornando-se, por muitos seculos, a 

rainha economica e cultural do mundo. 

Neste prisma, comecou a engatinhar o comercio no ambito internacional. 

3.2 - EXPORTACOES. 

0 conceito de exportacao e bastante amplo, podendo inclusive estender seu 

alcance aos services secundarios ligados a esse regime de venda de produtos. 

De acordo com RATTI (1994) (2>: "Exportacao vern a sera remessa de bens de 

urn pais para outro. Em sentido amplo poderao compreender, alem dos bens 

propriamente ditos, tambem os services ligados a essa exportacao (fretes, seguros, 

services bancarios, etc.).". Onde o autor ao meu entender o autor consegue 

sintetizar o que seja uma operacao de exportacao. 

Conforme se extrai do Regulamento Aduaneiro (R.A.) (3>, as exportacoes, no 

Brasil, poderao dar-se com cobertura cambial e sem cobertura cambial. 

I - Exportacao com cobertura cambial. 

As exportacoes com cobertura cambial sao aquelas que recebem divisas do 

exterior como forma de pagamento da mercadoria; estes valores sao enviados pelo 

importador no exterior. 

Para que haja a transferencia de divisas de urn pais a outro, como forma de 

pagamento das exportacoes realizadas, alguns aspectos formais sao importantes. 
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Os pagamentos internacionais sao liquidados pela compensa9ao de 

creditos no exterior contra debitos no exterior. 

Na maioria dos paises sao proibidas negocia96es diretas entre particulares, 

devendo as transa96es cambiais ser conduzidas por meio de estabelecimentos 

bancarios. No Brasil, segue-se a linha da maioria dos paises e e vedada ao 

particular a negocia9ao direta, desta forma, obrigatoriamente, a aludida negocia9ao 

deve ser efetuada por uma institui9ao financeira autorizada pelo Banco Central. 

Ensina CASTRO (1998) <
4l que as transa96es cambiais conduzidas pelos 

bancos operam-se da seguinte forma: 

Os exportadores vendem a urn banco localizado em seu pais os 

creditos havidos contra o importador estrangeiro. 0 banco remete o saque para 

cobran9a a urn banco estrangeiro que age como seu correspondente no exterior e o 

total de cobran9as realizadas por este ultimo e creditado na conta do banco 

nacional. Assim, fica o banco nacional dispondo de ativos em moeda estrangeira no 

exterior para, por sua vez, vende-los aos importadores nacionais, a fim de saldar os 

debitos decorrentes de suas compras internacionais. 

Como tal procedimento ocorre inversamente (trocando-se os papeis de 

importadores e exportadores), existe reciprocidade. 

Segundo Robison Gon9alves de CASTRO, constata-se que existem varias 

formas de pagamento que podem ser utilizadas no comercio internacional: 
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a) Remessa antecipada 

0 importador remete previamente o valor da transac;ao, ato continuo, o 

exportador efetua a exportac;ao da mercadoria e o envio da correspondente 

documentac;ao. Modalidade pouco utilizada, pois coloca o importador na 

dependemcia do exportador, criando riscos para o primeiro, de vez que, enquanto 

nao receber a mercadoria, nao tera certeza do cumprimento da obrigac;ao assumida 

pelo exportador. Faz-se necessaria este tipo de pagamento nos cases em que o 

exportador precisa de meios financeiros para atender ao pedido do importador; 

b) Remessa sem saque 

0 importador recebe do exportador os documentos de embarque, efetua o 

desembarac;o da mercadoria na aduana e, ap6s, providencia a remessa da quantia 

respectiva para o exterior. Nesta modalidade de pagamento deve o exportador ter 

confianc;a no importador, porque ele fica sem garantia; 

c) Cobranc;a a vista 

Nesta modalidade o exportador entrega ao banco de sua escolha os 

documentos de embarque, juntamente com saque contra o importador. A instituic;ao 

bancaria remete os documentos acompanhados de carta-cobranc;a a urn 

correspondente na prac;a do importador para cobrar do sacado. Recebidos os 

documentos e o saque pelo correspondente, este os registra para cobranc;a em 

conformidade com instruc;6es vindas do banco remetente e da aviso ao importador 

para que liquide a transac;ao. Operado o pagamento, o banco cobrador transfere a 

moeda estrangeira para o exterior e entrega ao importador a documentac;ao, para 

que ele possa liberar a mercadoria na alfandega; 



16 

d) CobranQa a prazo 

Neste tipo de pagamento os documentos sao acompanhados de saque com 

vencimentos futuros (a prazo). 0 banco remetente instrui o banco cobrador para 

entregar os documentos contra aceite. Com isso, o credor estara financiando o 

importador, que entrara na posse da mercadoria imediatamente, mas efetuara o 

pagamento s6 no vencimento; 

e) Cn3dito documentario (carta de cn3dito) 

Neste caso e emitido urn documento pelo qual o banco emitente, por instruQ6es 

de seu cliente ou em seu proprio nome, compromete-se a efetuar pagamento ao 

beneficiario ou a sua ordem, ou deve pagar ou aceitar saques emitidos pelos 

beneficiaries, contra entrega de documentos, desde que os termos e condiQ6es do 

credito sejam cumpridos. Esta modalidade e a mais utilizada, dado possuir mais 

garantias tanto ao importador como ao exportador. 

II - ExportaQao sem cobertura cambial 

As exportaQ6es sem cobertura cambial sao aquelas que nao recebem as 

divisas do exterior, ou seja, o importador nao efetua pagamentos pelas mercadorias 

recebidas. Tais exportaQ6es acontecem nos seguintes casos: exportaQao 

temporaria, amostras de mercadorias, bagagem de passageiros, mercadorias 

destinadas a feiras e exposiQ6es (desde que nao sejam vendidas) etc. 

As exportaQ6es temporarias sao aquelas que saem do territ6rio aduaneiro para 

o estrangeiro, sob condiQao de retornar a sua origem em determinado prazo, como 

por exemplo, maquinas para uma feira de demonstraQao no exterior. 

Ja as amostras de mercadorias sao as pequenas porQ6es de produtos que sao 

enviadas para o estrangeiro a titulo de demonstraQao para possibilitar urn futuro 

neg6cio comercial, como cinco quilos de polipropileno, por exemplo. 
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As bagagens de passageiros, por sua vez, sao aqueles pertences pessoais, 

desde que nao caracterize fins comerciais, que sao indispensaveis a sua 

manuten9ao pessoal, quais sejam, roupas Intimas, malas, produtos cosmeticos, etc. 

Os produtos para feiras e exposi96es sao enviados atraves da exporta9ao 

temporaria, como ja discorrido anteriormente. 

Ill - Tipos de Exporta9ao: 

a) exporta9ao direta - e aquela em que o proprio fabricante fatura a mercadoria 

em nome do comprador no exterior, mesmo que a venda tenha sido realizado por 

intermedio de urn agente ou representante. A empresa faz todos os passes para a 

exporta9ao e, portanto, tern que dominar os procedimentos legais, assim como 

conhecer os mercados disponlveis para os seus produtos. Geralmente, ela cria urn 

departamento especlfico para a atividade com pessoal preparado para atuar em 

contratos de venda, de frete, de seguro e de cambio. 

b) exporta9ao indireta- o produtor vende a mercadoria a urn interveniente com 

o fim especlfico de exporta9ao e esta opera9ao tern que estar citada na Nota Fiscal. 

A transa9ao e feita com suspensao de impostos, mas se a exporta9ao nao for 

efetivamente realizada, o produtor tera que recolher os tributes. 0 interveniente pode 

ser: 

· empresa comercial exclusivamente exportadora; 

·de atividade mista (importa, exporta e atua no mercado interne); 

· cooperativa ou cons6rcio de produtores ou exportadores; 

· empresa industrial que atua comercialmente com produtos de terceiros. 
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c) exporta9ao indireta via Trading Companies - As Trading Companies, tambem 

conhecidas como empresas comerciais exportadoras, tern tratamento tributario 

diferenciado e as vendas realizadas para elas tern carater de exporta9ao direta. 

Dessa forma, o exportador conta com isen9ao de impostos e deixa de ter qualquer 

responsabilidade sobre a continuidade da opera98o. Criadas pelo decreto-lei 

1.248/72, possuem registro especial concedido pela Secretaria da Receita Federal 

(SRF) e pelo Departamento de Opera96es em Comercio Exterior (Decex). 

Vantagens: 

- Gasto reduzido na comercializaQao do produto; 

- EliminaQao da pesquisa de mercado; 

- EliminaQao dos procedimentos burocraticos e seus custos, ja que a 

documenta98o se resume a Nota Fiscal; 

- Redu9ao de riscos comerciais e de movimentaQao da mercadoria no exterior; 

- Redu9ao do custo financeiro decorrente das vendas a prazo, ja que, via de 

regra, as comerciais exportadoras compram a vista; 

- DedicayaO exclusiva a produyaO. 

Desvantagens: 

- Problemas com o desempenho da empresa comercial; 

- Margem de lucro reduzida, pois muitas vezes o pre90 para exporta9ao e 

menor o que o praticado no mercado interno; 

- Rela9ao distante com o cliente final. 

- lnibi9ao da a9ao exportadora do fabricante, pois as decis6es nem sempre 

serao dele. 

lmportante: A decisao da forma pela qual se processara a exporta9ao deve 

considerar os incentives fiscais e financeiros de que cada uma disp6e. 
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3.2.1 - Roteiro para Exportac;ao. 

I - Registro da Empresa: 

Uma empresa exportadora necessita de dois registros basicos: 

a) Registro de Exportador: 

A empresa deve estar cadastrada no Registro de Exportadores e lmportadores 

(REI) da Secretaria de Comercio Exterior (Secex) do Ministerio do Desenvolvimento, 

Industria e Comercio Exterior (MDIC)- de acordo com a portaria 280 de 12/07/95. 0 

registro pode ser feito pelo Siscomex (veja nesta pagina) informando o CGC, 

constituic;ao societaria, capital social e demais dados cadastrais. No caso de pessoa 

ffsica (artesaos aut6nomos, fazendeiros, artistas plasticos, por exemplo) o 

cadastramento deve ser solicitado diretamente ao Departamento de Operac;oes de 

Comercio Exterior (Decex), tambem no MDI C. 

b) Registro no Sistema lntegrado de Comercio Exterior (Siscomex): 

E o sistema informatizado da Secretaria da Receita Federal (SRF) atraves do 

qual o exportador registra todas as informac;oes da operac;ao comercial e da 

mercadoria para que seja emitido o Registro de Exportac;ao (RE) e a Solicitac;ao de 

Despacho (SD). 

lnstituido pelo Decreta no 660, de 25.9.92, o Siscomex integra as atividades da 

Secex, da SRF e do Banco Central do Brasil (BACEN), nos procedimentos e 

controles das operac;oes de comercio exterior. Desde 93, as solicitac;oes passaram a 

ser registradas e analisadas on line por esses 6rgaos e, em casos especificos, pelos 

anuentes como Ministerio da Saude, Departamento da Policia Federal e Ministerio 

do Exercito. 
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Para habilitar-se, a empresa deve solicitar o credenciamento ao sistema junto a 

SRF apresentado o anexo IV da instruc;ao normativa IN SRF 70/96 sob o titulo 

"lnclusao/Exclusao de Representante Legal", devidamente preenchido. Dessa forma, 

recebera uma senha, que permitira o acesso e a inclusao dos dados no Siscomex. 

Esta senha pode ser vinculada ao CPF do exportador ou ao de urn de seus 

funcionarios. 

0 usuario podera dispor de urn terminal proprio, instalado em sua empresa e 

operado atraves de uma linha dedicada Embratel, conectado diretamente ao Servic;o 

Federal de Processamento de Dados (Serpro), 6rgao federal que controla o fluxo de 

informac;6es. As empresas com pouco volume de exportac;ao, entretanto, podem 

acessar o sistema atraves do terminal de urn despachante aduaneiro, dos 

computadores integrados ao SISBACEN (Bancos e Corretoras de Cambio, 

credenciados pelo sistema do Banco Central) ou ainda da rede disponibilizada pela 

SRF em locais como portos e aeroportos. 

II - Nomenclatura ou Classificac;ao Fiscal: 

Depois da empresa devidamente registrada, o exportador precisa conhecer as 

normas que regulam o comercio internacional e os 6rgaos que as controlam. Os dois 

principais instrumentos da atividade sao as Nomenclaturas ou Classificac;6es Fiscais 

- NCM ou NALADI - que ordenam e codificam as mercadorias de acordo com sua 

natureza e caracteristicas; e a Portaria 02/92 da Secretaria de Comercio Exterior 

(Secex) que da os tratamentos administrativos das operac;6es, de acordo com o tipo 

de produto e o mercado a que se destina. 

A partir disto, o exportador tera uma serie de outras preocupac;6es para que 

sua exportac;ao obedec;a a todos os procedimentos legais e as convenc;6es 

internacionais de comercio. 
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A nomenclatura ou classifica9ao fiscal ordena por c6digos as mercadorias de 

acordo com sua natureza e caracteristicas, relacionando as informa96es basicas 

necessarias a transa9ao comercial, como incidencia de impastos (Tabela de 

lncidencia sobre Produto lndustrializado - TIPI, por exemplo), contingenciamentos, 

acordos internacionais e normas administrativas. 

No Brasil existem dois tipos de nomenclatura. A Nomenclatura Comum do 

Mercosul (NCM) e a Nomenclatura Aduaneira para a ALADI (NALADI-SH). As duas 

sao semelhantes, ja que se baseiam no Sistema Harmonizado de Codifica9ao de 

Mercadorias (S.H.), tern a mesma estrutura e numero de digitos. 

A NALADI-SH e utilizada para transa96es nos moldes do acordo da ALADI. Ja 

a NCM - mais comum - foi criada em 1995 com o prop6sito de substituir as 

nomenclaturas ate entao adotadas pelos membros do Mercosul (no caso do Brasil, a 

NBM/SH). 

Os produtos sao classificados por c6digos numericos de oito digitos. Os 

primeiros referem-se as caracteristicas mais genericas e os ultimos se relacionam a 

detalhes mais especificos. Conforme a estrutura mostrada abaixo: 

a) Se9ao - As 21 se96es dividem as mercadorias de acordo com a sua 

natureza. 

b) Capitulo - Totalizam 96. Os dois primeiros digitos da nomenclatura 

correspondem ao capitulo em que o produto se encontra e identificam as 

caracteristicas de cada produto dentro da se9ao. 

c) Posi9ao- 0 terceiro eo quarto digitos correspondem a posi9ao eo quinto e sexto 

a subposi9ao. Elas indicam o desdobramento da caracteristica de uma mercadoria. 
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d) Subitens - Estao descritos nos dois ultimos digitos e sao empregados as 

mercadorias com maior detalhamento. 

E importante salientar que qualquer produto pode ser classificado na NCM. 

Entretanto, as duvidas podem ser esclarecidas pela Secretaria da Receita Federal

SRF - atraves de formulario especifico, encontrado na unidade da Receita do 

domicilio fiscal do exportador. 

Ill- Tratamentos Administrativos: 

A politica de exporta9ao brasileira tern como principia a liberdade de mercado. 

Entretanto, algumas mercadorias estao sujeitas a procedimentos especiais, sao as 

chamadas exporta96es controladas. Todas as regras que regem a venda de 

mercadorias ao exterior estao descritas nas "Normas Administrativas de 

Exporta9ao", regulamentada pela Portaria Secex no 2, de 22.12.92 e suas altera96es 

(ver legisla9ao). 

Esse documento descreve as varias particularidades da exporta9ao e contem 

anexos que vao da letra A ate J, cada urn sobre uma norma administrativa. 0 

principais sao: 

a) Anexo A: "Remessas ao exterior que estao dispensadas de Registro de 

Exporta9ao - RE"; 

b) Anexo C: "Tratamento administrative das exporta96es - produtos sujeitos a 

procedimentos especiais ou que tenham a exporta9ao contingenciada, suspensa ou 

proibida, em virtude da legisla9ao ou em decorremcia de compromissos 

internacionais assumidos pelo Brasil"; 

c) Anexo E: "Exporta9ao sem cobertura cambial"; 
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d) anexo F: "Produtos passiveis de exporta9ao em consigna9ao"; 

e) anexo H: "Rela9ao de produtos sujeitos a pagamento de impasto de 

exporta9ao". 

E importante verificar sempre o tipo de tratamento administrative que se aplica 

ao produto que sera exportado. 0 6rgao competente para o esclarecimento de 

quaisquer duvidas e o Departamento de Opera96es de Comercio Exterior- Decex 

IV - Documentos 

Os documentos devem atender as exigencias comerciais, oficiais, de seguro e 

de transporte. Normalmente, e o importador que transmite ao exportador a rela9ao 

de documentos necessaries para que a mercadoria entre no pais de destine. A 

maioria das opera96es necessitam des seguintes documentos: 

a) Fatura "Pro Forma" - E emitida pelo exportador com a finalidade de atender 

a uma cota9ao do produto. Deve destacar e descrever claramente todos as itens 

relevantes para a transa9ao como descri9ao da mercadoria, condi9ao de venda, 

condi9ao de pagamento, embalagem, volumes, transporte internacional, seguro, 

pre90, prazo de entrega, validade da cota9ao e as documentos que deverao ser 

expedidos. Ha o case especifico das exporta96es de produtos texteis para as 

Estados Unidos e Porto Rico, onde a fatura tern que ser obrigatoriamente visada 

pelo Banco do Brasil para apresenta9ao na Alfandega. 

b) Registro de Exporta9ao (RE)- E urn des principais documentos da opera9ao, 

onde estao relacionadas as informa96es comerciais, financeiras, cambiais, fiscais e 

aduaneiras para centrale governamental. 0 RE e preenchido eletronicamente pelo 

Siscomex e somente depois de aprovado atraves do proprio sistema o exportador 

podera dar andamento no restante da documenta9ao. 
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E importante lembrar que o RE e obrigat6rio para qualquer tipo de exporta~;ao, 

com exce~;ao apenas dos itens listados no anexo A da Portaria Secex 02/92: 

1. amostras e bens destinados a feiras e exposi~;oes, sem cobertura cambial, 

ate o limite de US$ 5.000,00; 

2. catalogos, folhetos, manuais e publica~;oes semelhantes, de natureza 

tecnica, sem valor comercial. 

c) Registro de Venda (RV) - Restrito a produtos negociados em bolsa ou 

commodities, tambem e preenchido atraves do Siscomex. Deve ser providenciado 

logo ap6s a confirma~;ao da venda no exterior, sempre antes do RE. Os produtos 

sujeitos a RV estao indicados no Anexo "C", da Portaria Secex 02/92. 

d) Registro de Opera~;oes de Credito (RC) - Obrigat6rio nas opera~;oes onde o 

prazo de pagamento seja superior a 180 dias, a contar da data de embarque da 

mercadoria para o exterior. Este registro tambem deve anteceder ao RE. Urn RC 

pode abranger exporta~;ao de diversas mercadorias, com prazo de entrega iguais ou 

distintos, desde que o exportador preste as informa~;oes necessarias ao exame e 

efetiva~;ao do documento. 

e) Nota Fiscal (NF)- A NF, emitida logo ap6s a conclusao do RE, acompanha a 

mercadoria ate o desembara~;o junto a SRF e seu efetivo embarque para o exterior. 

A NF de urn produto para exporta~;ao deve relacionar algumas particularidades: 

1. Para fins fiscais, devera registrar o valor em moeda nacional correspondente 

a conversao pela taxa de compra do dia anterior ao de sua emissao; 

2. Nos casos de contrata~;ao de cambio p6s-embarque, o procedimento e 

idemtico, devendo ser ressaltado, entretanto, que a mercadoria esta sujeita a 

reajuste; 
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3. Taxas de impostos de acordo com a legislac;ao vigente. 

4. 0 numero do RE. 

Ah§m disso, o exportador precisa estar atento ao tipo de exportac;ao que ira 

realizar, ja que cada uma tern urn formulario de NF distinto: 

1. Exportac;oes diretas devem utilizar o Modelo 1, Serie 8, emitida em nome do 

importador. Devera con star o c6digo da natureza da operac;ao (7 .11 - venda de 

produc;ao do estabelecimento), a isenc;ao de IPI (artigo 44 - lnciso I, Decreto 

87981/82) e a nao incidencia de ICMS (artigo 32, lnciso I da Lei Complementar 

87/96). 

2. Exportac;oes indiretas feitas atraves de terceiras empresas utilizam tambem 

o Modelo 1, serie 8, para os casos em que o exportador esta localizado no mesmo 

estado do fabricante. Senao, e usado o Modelo 1, Serie C. A emissao deve ser feita 

em nome da empresa que realizara a exportac;ao. Neste caso o c6digo da operac;ao 

e o 5.11 (vendas para dentro do estado) ou 6.11 (vendas para fora do Estado). A 

suspensao do IPI (artigo 36, lnciso VIII, letra a do Decreto 87.981/82) e a nao 

incidencia de ICMS (artigo 32, lnciso I, Paragrafo Onico da Lei Complementar 87/96) 

devem ser citadas. 

3. Vendas para trading companies tambem utilizam as Series 8 e C do Modelo 

1, nas mesmas condic;oes das exportac;oes indiretas, empregando os c6digos 5.11 

ou 6.11. A NF e emitida em nome da trading, onde devem constar que a operac;ao 

esta sendo realizada de acordo com os termos do Decreto Lei 1248/72, o numero do 

Registro Especial da trading, a isenc;ao do IPI (artigo 44, lnciso II do Decreto 

87.981/82) e a nao incidencia do ICMS (artigo 32 lnciso I da Lei Complementar 

87/96). 
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f) Solicita<;ao de Despacho (SO) - Atraves dessa solicita<;ao, a autoridade fiscal 

faz o desembara<;o da exporta<;ao, ou seja, a conferemcia de documenta<;ao e 

mercadoria para o embarque. 

g) Conhecimento de Embarque (BL - Bill of Landing} - 0 conhecimento de 

embarque e emitido pelo transportador internacional ou seu agente autorizado e 

atesta que este recebeu a carga para embarca-la para o exterior. Deve ser 

preenchido com bastante cautela, com todos os detalhes da transa<;ao, 

principalmente quando o pagamento sera realizado atraves de carta de credito. 

h) Romaneio ou "Packing List" - E uma rela<;ao simples dos volumes 

embarcados e seus respectivos conteudos. Geralmente e utilizado quando a 

opera<;ao envolve mais do que urn volume ou quando urn mesmo volume contem 

varios tipos de produtos, para orientar o importador na chegada da mercadoria. 

i} Certificado de Origem - Os certificados sao exigidos pela legisla<;ao para 

produtos especiais, como os fitos sanitarios, ou por alguns parses de destino. 

Nesses casos, e imprescindrvel tambem sua entrega ao banco que efetua a 

intermedia<;ao da negocia<;ao. Tern a finalidade de atestar a origem do produto para 

o cumprimento de exigencias legais no pars de destino ou para habilita-los as 

isen<;6es ou redu<;6es de impasto de importa<;ao em decorrencia de acordos 

internacionais. Pode ser de varios tipos, de acordo com o pars a que se destina, 

Comum; ALADI; Mercosul; SGPC; SGP. 

Nos tres primeiros casos, os certificados podem ser requeridos pelo exportador 

nas Confedera<;6es ou nas Federa<;6es da Industria, do Comercio e da Agricultura, 

ou ainda nas Camaras de Comercio do pars de destino da mercadoria. Ja para as 

exporta<;6es realizadas no ambito do Sistema Geral de Preferencia (SGP} sao 

emitidos pelas agencias do Banco do Brasil que operam com comercio exterior. 

Cada certificado esta vinculado a uma fatura comercial. Portanto, para cada uma 

delas e necessaria urn certificado diferente. 
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j) Carta de Credito Restrita as operac;6es feitas nesta condic;ao de pagamento, 

onde o exportador tern que apresentar o original para concretizar as negociac;6es 

com os bancos (veja cambio e condic;6es de pagamento). 

I) Certificado ou Ap61ice de Seguro - Quando for exigida a contratac;ao de 

seguro da mercadoria, deve ser providenciado junto a companhia seguradora antes 

do embarque da mercadoria (veja seguro). 

m) Bordero ou Carta de Entrega - 0 banco negociador relaciona neste 

protocolo todos os documentos que lhe foram entregues. 

n) Contrato de Cambio - E por intermedio desse documento que se formaliza a 

troca de divisas, ou seja, a conversao da moeda estrangeira pela nacional (veja 

cambio e condic;6es de pagamento). 

o) Fatura Comercial ("Commercial Invoice") - E o documento internacional 

equivalents a Nota Fiscal, com validade vigente a partir da sa ida do produto do Pais. 

Sem ela, o importador nao consegue liberar a mercadoria. 

3.2.2- Exportac;ao vinculada ao regime de Drawback 

As exportac;6es vinculadas ao Regime de Drawback estao sujeitas as 

normas gerais em vigor para o produto, inclusive no tocante ao tratamento 

administrative aplicavel. 

Urn mesmo RE nao podera ser utilizado para comprovac;ao de Atos 

Concess6rios de Drawback distintos de uma mesma beneficiaria. 

E obrigat6ria a vinculac;ao do RE ao Ato Concess6rio de Drawback, modalidade 

suspensao. 
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Somente sera aceito para comprovac;:ao do Regime, modalidade suspensao, RE 

contendo, o c6digo de enquadramento constante da Tabela de Enquadramento da 

Operac;:ao do SISCOMEX-Exportac;:ao, bern como as informac;:oes exigidas no campo 

dados do fabricante. 

Quando o Ato Concess6rio de Drawback envolver importac;:ao sem cobertura 

cambial, a parcela relativa a mercadoria importada sem cobertura cambial devera 

ser consignada e o valor relative ao efetivo pagamento da exportac;:ao (valor total 

menos a parcela sem cobertura cambial) devera ser consignado, conforme o caso. 

0 valor total (dados do fabricante) devera ser identico ao prec;:o total no local 

de embarque no RE. 

Quando, na industrializac;:ao do produto, houver a participac;:ao de "produto

intermediario", a industria exportadora devera consignar no RE: 

I - CNPJ do fabricante-intermediario; 

II - NCM do produto- intermediario; 

Ill - Unidade da Federac;:ao onde o fabricante-intermediario se situa; 

IV - numero do Ato Concess6rio de Drawback, modalidade suspensao, do 

fabricante-intermediario; 

V - quantidade do produto intermediario efetivamente utilizado no produto final, 

na unidade da NCM; 

VI - valor do produto intermediario efetivamente utilizado no produto final, 

convertido em d61ares dos Estados U nidos, a taxa de cambia para compra 

II ptax" vigente no dia util imediatamente anterior a emissao da Nota Fiscal que 

amparou o fornecimento. 
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A industria exportadora devera consignar no campo 24 (dados do fabricante), 

alem dos dados relatives ao fabricante-intermediario (se houver), as seguintes 

informa<;6es: 

I - seu proprio CNPJ; 

II - NCM do produto final; 

Ill- Unidade da Federa<;ao onde se situa; 

IV - numero do seu Ato Concessorio de Drawback se for o caso; 

V - quantidade do produto final na unidade da NCM; 

VI - valor correspondente a diferen<;a entre o pre<;o total no local de 

embarque e a parcela correspondente ao produto-intermediario, ou pre<;o total no 

local de embarque, quando nao h:>uver fabricante-intermediario. 

Quando a detentora do RE for empresa de fins comerciais que atue na 

exporta<;ao, deverao ser informados os dados relatives ao fabricante-intermediario e 

a empresa industrial. Nesses casos, a empresa devera ainda informar: 

I - seu proprio CNPJ; 

II - NCM do produto; 

Ill- Unidade da Federa<;ao onde se situa; 

IV- quantidade do produto na unidade da NCM; 



-------------------

30 

V - valor correspondente a diferen<;a entre o preco total no local de 

embarque e o valor correspondente a venda no mercado interne da empresa 

industrial, convertido em d61ares norte-americanos, a taxa de cambio para compra 

vigente na data de emissao da Nota Fiscal. 

Quando a beneficiaria de Ato Concess6rio de Drawback for empresa de fins 

comerciais que atue na exporta<;ao, devera ser informado no RE: 

I - seu proprio CNPJ; 

II - NCM do produto a ser exportado; 

Ill- Unidade da Federacao onde se situa; 

IV - numero do Ato Concess6rio de Drawback; 

V- quantidade do produto na unidade da NCM; 

VI - o preco total no local de embarque do produto a ser exportado. 

No Drawback Solidario, a empresa exportadora devera consignar no RE. 

I - numero do CNPJ de cada empresa industrial participante; 

II - NCM do produto a ser exportado; 

Ill- Unidade da Federacao onde se situa cada participante; 

IV - numero do Ato Concess6rio de Drawback; 

V - quantidade na unidade da NCM do produto fornecido por cada participante; 
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VI - valor do produto a ser exportado referente a cada participants. 

No Drawback Solidario, a empresa exportadora devera, ainda, consignar, no 

RE, o numero da Nota Fiscal que amparou o fornecimento de cada participants. 

No caso de venda no mercado interno com tim especifico de exportacao, a 

empresa de fins comerciais que atue na exportacao devera obrigatoriamente 

consignar no RE, o numero da Nota Fiscal da empresa industrial e do fabricante

intermediario, se for o caso. 

Quando se tratar de produto que, por caracterfsticas pr6prias, for exportado 

em varios embarques parciais para montagem no destino final, devera ser 

informada, no RE, a NCM do produto objeto do Ato Concess6rio de Drawback. 

I - A beneficiaria devera, ainda, consignar no RE: "Embarque parcial de 

mercadoria destinada, exclusivamente, a montagem no exterior de (quantidade e 

identificacao do produto), objeto do Ato Concess6rio de Drawback, modalidade 

suspensao, n° _________ ,de _______ .". 

No caso de devolucao ao exterior de mercadoria importada ao amparo do 

Regime, sem cobertura cambial, no RE devera ser consignado: 

I - C6digo da Operacao: 99.199 

II- "Devolucao ao exterior, sem cobertura cambial, de mercadoria- importada 

ao amparo da Declaracao de lmportacao n° ____ , de ___ , vinculada 

ao Ato Concess6rio de Drawback n° ______ , de _____ , conforme 

disposto no art. 159 da Portaria SECEX n° (indicar n.0 e data desta Portaria)". 

No caso de devolucao ao exterior de mercadoria importada ao amparo do 

Regime, com cobertura cambial, no RE devera ser consignado: 
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I - C6digo da Opera((ao: 80.000 

II - "Devolu((ao ao exterior, com cobertura cambial, de mercadoria importada ao 
-

amparo da Declara((aO de lmporta((aO n° ___ , de ___ , vinculada ao Ato 

Concess6rio de Drawback n° , de _____ , conforme disposto no art. 

159 da Portaria SECEX n° (indicar o n.0 e data desta Portaria)". 

3.3 -IMPORTACOES. 

A importa((ao resulta de um conjunto de normas e regras a serem observadas 

no campo de comercio exterior e na area do comercio internacional, disciplinada e 

acompanhada dos documentos necessaries ao desembara9o dos produtos 

estrangeiros, cujo processamento se dara com obediencia as regras emanadas do 

R.A. e as normas complementares da legisla((ao aduaneira. (CAMPOS. Antonio, 

1996, p. 19) (S): 

Para Bruno RA TTl "Denomina-se importa((ao a entrada de mercadorias em um 

pais, provenientes do exterior.". 

No entender de Roosevelt Baldomir SOSA <B> importa((ao assim se define: "E a 

soma dos procedimentos que sao adotados para possibilitar a admissao de uma 

mercadoria de procedencia estrangeira no territ6rio aduaneiro.". 

Dos conceitos existentes nao podemos encontrar uma defini((ao capaz de 

sintetizar o que seja uma opera((ao de importa((ao. 

0 importador, ao decidir realizar uma opera((ao de importa((ao deve determinar 

qual o regime que deseja submeter a mercadoria estrangeira ao chegar ao Brasil. A 

decisao cabe a ele. Em virtude de sua decisao e que surgirao os procedimentos que 

ele devera observar. Por exemplo, se quiser introduzir a mercadoria para ser 

consumida ou fazer parte definitivamente da economia nacional, devera observar os 

procedimentos do regime aduaneiro geral de importa((ao definitiva. 
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Se desejar introduzir a mercadoria temporariamente para fins de exposic;ao em 

feiras e depois reexporta-la ao exterior, devera observar os procedimentos do 

regime aduaneiro especial de admissao temporaria. Por tais observac;6es, Roosevelt 

Baldomir SOSA alega sera importac;ao uma soma de procedimentos. 

0 conceito sintetico de importac;ao funda-se no fenomeno que ocorre quando 

certa mercadoria da entrada em determinado territ6rio aduaneiro. 

Salienta-se que nao irei me aprofundar muito em tais elucidac;6es por nao ser 

tema deste trabalho. Tais aspectos foram apresentados tao s6 para facilitar o 

entendimento da materia. 

<1)- LABATUT, Enio Neves. Teoria e pratica de comercio exterior. Sao Paulo: Aduaneiras, 1990. 
(2)- RATTI, Bruno. Comercio internacional e cambio. 8. ed. Sao Paulo: Aduaneiras, 1994. 
(J) - Regulamento Aduaneiro- (R.A.): Decreto n° 4.543, de 26 de dezembro de 2002, alterado pelo 
Decreto n° 4. 765, de 24 de junho de 2003. 
<
4>- CASTRO Robison Goncalves de. Comercio internacional. Brasilia: Ed. Vest-Con, 1998. 

(S)- CAMPOS, Antonio. Comercio lnternacional e lmportacao. Sao Paulo: Aduaneiras, 1990. 
(6) - SOSA, Roosevelt Baldomir. A Aduana e o Comercio Exterior. Sao Paulo: Aduaneiras, 1995. 
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3.3.1 - Roteiro para lmporta<;:ao. 

I - Registro do lmportador. 

As empresas interessadas em efetuar importa<;:oes deverao, em primeiro Iugar, 

inscrever-se no RADAR Registro de Exportadores e lmportadores da lnspetoria da 

Receita Federal. Os novos registros sao efetuados mediante apresenta<;:ao de varios 

documentos e formularies que devem ser entregues a Receita Federal. Para se 

obter a senha que permite ao usuario o acesso ao SISCOMEX, faz-se necessaria, 

apos o credenciamento, a ida do responsavel legal da Empresa pessoalmente a 
SRF, munido de documentos. 

A inscri<;:ao no Registro de Exportadores e lmportadores (REI), da Secretaria de 

Comercio Exterior (Secex), e automatica, sendo realizada no ato da primeira 

opera<;:ao de importa<;:ao em qualquer ponto conectado ao Sistema lntegrado de 

Comercio Exterior (Siscomex). 

- Os importadores ja inscritos no REI terao a inscri<;:ao mantida, nao sendo 

necessaria qualquer providencia adicional. 

- A pessoa fisica somente podera importar mercadorias em quantidades que nao 

revelem pratica de comercio, desde que nao se configure habitualidade. 

0 credenciamento pode ser feito pelo proprio importador, por conta propria, 

mediante habilita<;:ao previa, ou por intermedio de representantes credenciados. 

II - Contato com o Exportador 
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Como exportadores no exterior, poderao ser contatados os fabricantes, uma 

Trading Companies, concessionarios ou qualquer outra pessoa. Esse contato 

podera ser feito por fax, e-mail, carta e ate mesmo por telefone ou pessoalmente, 

pois visa a defini9ao e a escolha do produto, seu pre9o, garantias, condi96es de 

pagamento etc. 

Realizado o contato e definidos os produtos e as condi96es da opera9ao, o 

importador devera solicitar ao exportador estrangeiro a remessa de urn documento 

que formalize o pre90 praticado na opera9ao (faturas pro forma, cartas, e-mail, fax, 

telegramas, ordens de compra ou contratos), porque a qualquer epoca a SECEX 

podera solicitar do importador informa96es ou documenta9ao. Quando do contato 

com o exportador, outro elemento que nao pode ser esquecido e o da defini9ao do 

tipo ou modalidade de transports, o qual devera ser empregado para o embarque da 

mercadoria, bern como a forma de pagamento do frete, se pelo importador ou pelo 

exportador. 

Ill - Licenciamento 

0 licenciamento das importa96es ocorre de forma automatica e nao-automatica 

e e efetuado por meio do SISCOMEX. As informa96es de natureza comercial, 

financeira, cambial e fiscal que caracterizam a opera9ao e definem seu 

enquadramento legal serao prestadas para fins de licenciamento. 

0 sistema administrative das importa96es brasileiras compreende as seguintes 

modalidades: 

l-lmporta96es, dispensadas de Licenciamento; 

II - lmporta96es, sujeitas a Licenciamento Automatico; e. 

lll-lmporta96es, sujeitas a Licenciamento Nao Automatico. 
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Como regra geral, as importa96es brasileiras estao dispensadas de 

licenciamento, devendo os importadores tao-somente providenciar o registro da 

Declara9ao de lmporta9ao (DI) no Siscomex, com o objetivo de dar inicio aos 

procedimentos de Despacho Aduaneiro junto a unidade local da Secretaria da 

Receita Federal (SRF). 

As importa96es dispensadas de licenciamento sao as seguintes: 

-Sob os regimes de entrepostos aduaneiro e industrial. 

- Sob o regime de admissao temporaria, inclusive de bens amparados pelo 

Regime Aduaneiro Especial de Exporta9ao e lmportayao de Bens Destinados as 

Atividades de Pesquisa e de Lavra das Jazidas de Petroleo e de Gas Natural 

(REPETRO). 

- Sob os regimes aduaneiros especiais nas modalidades de Loja Franca, 

Deposito Afian9ado, Deposito Franco e Deposito Especial Alfandegado; 

- De partes, pe9as e demais componentes aeronauticos voltados a manuten9ao 

de aeronaves, novos ou recondicionados, de interesse de empresas autorizadas 

pelo Departamento de Avia9ao Civil (DAC); 

- Mercadorias industrializadas, destinadas ao consume no recinto de 

congresses, feiras e exposi96es internacionais e eventos assemelhados. 

- Produtos e situa96es que nao estejam sujeitos a licenciamento automatico e 

nao automatico. 

A empresa podera solicitar a alterayao do licenciamento, ate o desembara9o da 

mercadoria, em qualquer modalidade, mediante a substitui9ao, no Siscomex, da 

licen9a anteriormente deferida. 
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a) Licenciamento Automatico 

As mercadorias que nao estao sujeitas ao controle previo ou ao cumprimento 

de condi<;6es especiais terao o licenciamento automaticamente concedido na 

ocasiao da formula<;ao da Declara<;ao de lmporta<;ao para fins de Despacho 

Aduaneiro, diretamente no SISCOMEX, 

Estao sujeitas ao Licenciamento Automatico as seguintes importa<;6es: 

- De produtos relacionados no Tratamento Administrative do Siscomex, 

tambem disponiveis no endere<;o eletronico do MDIC; 

-As efetuadas ao amparo do regime aduaneiro especial de Drawback. 

0 Licenciamento Automatico sera efetivado no prazo maximo de dez dias uteis, 

contados a partir da data de registro no Siscomex, caso os pedidos de licen<;a sejam 

apresentados de forma adequada e completa. 

b) Licenciamento Nao-Automatico 

As mercadorias ou opera<;6es, sujeitas a anuencia previa de importa<;ao ou ao 

cumprimento de condi<;6es especiais deverao obter o licenciamento previamente ao 

embarque da mercadoria no exterior, ou antes, do registro da Declara<;ao de 

lmporta<;ao. A titulo de exemplo temos sangue humano e aeronaves, que por suas 

caracteristicas particulares dependem de anuencia previa de importa<;ao, sendo 

sujeitas, portanto, ao L.l., anterior ao embarque. 

Estao sujeitas ao Licenciamento Nao Automatico as seguintes importa<;6es: 
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- De produtos relacionados no Tratamento Administrative do Siscomex e 

tambem disponfveis no endere~;o eletronico do MDIC; onde estao indicados os 

6rgaos responsaveis pelo exame previo do licenciamento nao automatico, por 

produto; 

- Sujeitas a obten~;ao de cotas tarifaria e nao tarifaria; 

- Ao amparo dos beneffcios da Zona Franca de Manaus e das Areas de Livre 

Comercio. 

- Sujeitas a anuencia do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientffico e 

Tecnol6gico (CNPq). 

- Sujeitas ao exame de similaridade. 

- De material usado. 

- Originarias de pafses com restri<;5es constantes de Resolu<;5es da ONU. 

- Em algumas situa~;oes, como as citadas abaixo o licenciamento podera ser 

efetuado ap6s o embarque da mercadoria no exterior, mas anteriormente ao 

despacho aduaneiro. 

- lmporta~;oes ao amparo do regime aduaneiro especial de Drawback; 

- lmporta<;5es ao amparo dos beneffcios da Zona Franca de Manaus e das 

Areas de Livre Comercio, exceto para os produtos sujeitos a licenciamento; 

- Sujeitas a anuencia do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientffico e 

Tecnol6gico-(CNPq). 
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Mediante consulta ao Siscomex, o importador podera obter, a qualquer tempo, 

informac;6es sobre o seu pedido de licenciamento. 

A importac;ao de mercadorias usadas esta sujeita a licenciamento nao 

automatico, previamente ao embarque dos bens no exterior. 

No Licenciamento nao Automatico, os pedidos terao tramitac;ao de, no maximo, 

60 (sessenta) dias corridos. 

IV - lmportac;6es sujeitas a Exame de Similaridade 

Estao sujeitas ao previo exame de similaridade as importac;6es amparadas por 

beneficios fiscais (isenc;ao ou reduc;ao do imposto de importac;ao), inclusive as 

realizadas pela Uniao, pelos Estados, pelo Distrito Federal, pelos Municipios e pelas 

respectivas autarquias. 

0 exame de similaridade sera realizado pelo Decex. Observando os criterios e 

procedimentos previstos no Regulamento Aduaneiro. 

Sera considerado similar ao estrangeiro o produto nacional em condic;oes de 

substituir o importado, quando atenda os seguintes parametros: 

- Qualidade equivalente e especificac;6es adequadas ao tim a que se destine; 

- Prec;o nao superior ao custo de importac;ao, em moeda nacional, da 

mercadoria estrangeira, calculado o custo com base no prec;o CIF, acrescido dos 

tributos que incidem sobre a importac;ao e outros encargos de efeito equivalente; e. 

- Prazo de entrega normal ou corrente para o mesmo tipo de mercadoria. 
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As importa~oes sujeitas a exame de similaridade serao objeto de licenciamento 

nao automatico, previamente ao embarque dos bens no exterior. 

Devera constar do registro de licenciamento, o instrumento legal no qual o 

importador pretende que a opera~ao seja enquadrada para fins de beneficio fiscal. 

Simultaneamente ao registro do licenciamento, a empresa interessada devera 

encaminhar, ao Decex, diretamente ou atraves de qualquer dependencia do Banco 

do Brasil S.A. autorizada a conduzir opera~oes de comercio exterior, catalogo(s) do 

produto a importar ou especifica~oes tecnicas informadas pelo fabricante. 

Caso seja indicada a existencia de similar nacional, a interessada sera 

informada do indeferimento, diretamente via Sistema, com o esclarecimento de que 

o assunto podera ser reexaminado, desde que apresentadas ao Decex: 

- Justificativas comprovando serem as especifica~oes tecnicas do produto 

nacional inadequadas a finalidade pretendida. 

- Propostas dos eventuais fabricantes nacionais que indiquem nao ter o 

produto nacional pre~o competitive, ou que o prazo de entrega nao e compativel 

com o do fornecimento externo. 

Em casos de isen~ao ou redu~ao do ICMS, vinculado a obrigatoriedade de 

inexistencia de similar nacional, devera ser mencionado no registro de licenciamento 

o Convenio ICMS pertinente. 

V - lmporta~oes sem Cobertura Cambial 

Para as seguintes importa~oes sera emitido Licenciamento nao Automatico de 

lmporta~ao sem cobertura cambial: 

- Pe~as e acess6rios abrangidos por contrato de garantia. 
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- Doay6es. 

- Filmes cinematograficos. 

- Retorno de material remetido ao exterior para fins de testes, exames e/ou 

pesquisas, com finalidade industrial au cientifica; 

- Bens importados em regime de admissao temporaria. 

- Amostras, de valor superior a mil d61ares dos Estados Unidos au o 

equivalente em outra moeda. 

- Operayoes cursadas em moeda nacional. 

VI- Embarque da mercadoria 

Concretizada a operayao comercial, o importador podera autorizar o embarque 

da mercadoria ao exterior, ressaltando, que as mercadorias e/ou operayao sujeitas a 

anuencia previa de importayao exigirao o cumprimento antecipado desta condiyao. 

Ap6s o embarque, o exportador (empresa no exterior) remetera, de acordo com 

a modalidade de pagamento convencionada, as documentos que permitirao ao 

importador liberar as mercadorias na alfandega brasileira. 

Dentre esses documentos destacam-se: 

a) Conhecimento de Embarque (8/L au AWB); 

b) Fatura Comercial; 
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c) Certificado de Origem (quando o produto for objeto de Acordos 

internacionais); 

d) Certificado Fito sanitaria (quando exigido pela legislac;ao brasileira). 

VII - Pagamento ao exterior 

Os pagamentos ao exterior podem ser praticados sob as seguintes condic;oes: 

a) Antecipado: 0 pagamento antecipado consiste no fato de o importador 

efetuar a remessa das divisas ao exportador antes do embarque da mercadoria no 

exterior. 

b) Cobranc;a: A cobranc;a consiste em urn ajuste entre o exportador e o 

importador, no sentido de que o primeiro remeta a mercadoria para, ap6s seu 

recebimento, o segundo providenciar o pagamento. A cobranc;a, em sentido 

generico, podera ser efetuada "a vista" ou "a prazo" e, nestas condic;oes, podera ser 

desenvolvida com ou sem saque ou cambial. 

c) Carta de Credito: 0 importador deve dirigir-se a urn banco para que este 

emita uma Carta de Credito, quando esta for a condic;ao de pagamento, cujo 

beneficiario sera o exportador no exterior. Como regra, este documento deve ser 

emitido de acordo com as exigencias do exportador (emissao por urn banco de 

primeira linha, conter clausula de irrevogabilidade etc.) e do importador 

(especificac;ao da mercadoria, transbordo, documentac;ao etc.). 

A Carta de Credito tambem podera ser convencionada como "a vista" ou "a 

prazo". 

VII - Liberac;ao da mercadoria na Alfandega 
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0 Despachante Aduaneiro, com base na documentac;ao correspondente- L.l. 

(se for o caso), Conhecimento de Embarque e Fatura Comercial - elaborara a 

Declarac;ao de lmportac;ao (D.I.) no SISCOMEX e, mediante o pagamento do 

Impasto de lmportac;ao e do IPI em debito automatico no Sistema, efetuara o registro 

da D.l. 

Juntamente com todos esses documentos eo comprovante de recolhimento ou 

exonerac;ao do ICMS, devera o importador apresentar o extrato da Declarac;ao de 

lmportac;ao a Receita Federal do local onde estiver a mercadoria para conclusao do 

Despacho Aduaneiro (autorizac;ao da entrega da mercadoria ao importador), 

mediante a conclusao da conferencia da mercadoria, o cumprimento da legislac;ao 

tributaria e a identificac;ao do importador. Devera ser emitido no SISCOMEX urn 

Comprovante de lmportac;ao (C. I.) que comprovara a liberac;ao alfandegaria. 

Vlll-lnformac;6es importantes. 

Os importadores de mercadorias ongmanas do Mercado Comum do Sui 

(Mercosul) deverao apresentar, sempre que solicitado pelo Departamento de 

Negociac;6es lnternacionais (DEINT), da Secretaria de Comercio Exterior, c6pia dos 

respectivos Certificados de Origem, no prazo de cinco dias uteis, contado do 

recebimento da solicitac;ao. 

0 Decex efetuara o acompanhamento dos prec;os praticados nas importac;6es, 

utilizando-se, para tal, de diferentes meios para fins de aferic;ao, entre eles, cotac;6es 

de bolsas internacionais de mercadorias; publicac;6es especializadas; listas de 

prec;os de fabricantes estrangeiros; contratos de fornecimento de bens de capital 

fabricados sob encomenda e quaisquer outras informac;6es porventura necessarias. 

0 Decex podera, a qualquer epoca, solicitar ao importador informac;6es ou 

documentac;ao pertinente a qualquer aspecto comercial da operac;ao. 
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3.4- PRINCIPAlS ENTIDADES NO COMERCIO EXTERIOR. 

3.4.1 - 6rgaos e Entidades Publicas (1l. 

a) BACEN - Banco Central do Brasil. 

Por meio de sua diretoria de Assuntos lnternacionais e seus Departamentos 

(Departamento de Cambio e Departamento de Capitais Estrangeiros) o BACEN 

estabelece normas sobre as operac;oes de cambio, fiscalizando e controlando suas 

operac;oes. 

SCS quadra 3, bloco B. 

7007 4-900 - Brasilia - DF. 

Fone: (61) 414-2401 

Fax: (61) 321-9453 

www.bacen.gov.br 

b) BNDES- Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social. 

Empresa publica federal vinculada ao Ministerio do Desenvolvimento Industrial 

e Comercio Exterior (MDIC). 

Avenida Republica do Chile, 100. 

20139-900- Rio de Janeiro- RJ. 

Fone: (21) 277-7447 

www.bndes.gov.br 
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c) BANCO DO BRASIL S.A. 

Na qualidade de agente financeiro da Uniao, possui uma serie de produtos e 

servi9os destinados a exporta9ao, destacando-se o Programa de Financiamento a 

Exporta9ao (PROEx). www.bancodobrasil.com.br 

d) FINAME. 

A Agencia Especial de Financiamento Industrial e uma empresa subsidiaria ao 

BNDES e e responsavel pela linha de financiamento BNDES-Exim, que financia a 

exporta9ao de bens e servi9os brasileiros, por meio de institui96es financeiras 

credenciadas. 

Avenida Republica do Chile, 100. 

20139-900- Rio de Janeiro- RJ. 

Fone: (21) 277-7447 

www.bndes.gov.br 

e) MINISTERIO DAS RELA<;OES EXTERIORES- MRE. 

Por intermedio do Departamento de Promoyao Comercial (DPR) o MRE 

planeja, ale de executar, programas e atividades de promoyao comercial no exterior, 

a exemplo de missoes empresariais, seminaries de investimentos e participa9ao de 

empresas brasileiras em feiras e exposi96es. 

Esplanada dos Ministerios, bloco H, anexo I, Sala 220. 

78056-900- Brasilia- DF. 

Fone: (61) 223-5055 

Fax: (61) 223-2392 

www.mre.gov.br 
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f) CAM EX- Camara de Comercio Exterior. 

Faz parte do Conselho de Governo, integrada pelo Ministerio do 

Desenvolvimento Industrial e Comercio Exterior (MDIC) que a preside pelos: Ministro 

Chefe da Casa Civil; Ministro da Fazenda; Ministro do Planejamento, Orc;amento e 

Gestao; Ministro das Relac;oes Exteriores; Ministro da Agricultura e Abastecimento; 

Presidente do Banco Central, como convidado especial, dispondo de Secretaria 

Executiva, incumbida de coordenar encaminhamento e por em pratica o 

cumprimento das decis6es tomadas em seu ambito. 

Esplanada dos Ministerios, bloco J, 7° andar, sala 701. 

70056-900 - Brasilia - OF. 

Fone: (61) 329-7483 

Fax: (61) 629-7061 

www.mdic.gov.br/comext/camex/pag/camex.html 

g) SECEX- SECRET ARIA DE COMERCIO EXTERIOR. 

Subordinada ao Ministerio do Desenvolvimento Industrial e Comercio Exterior 

(MDIC), a SECEX, em parceria com outras instituic;6es vern atuando de forma efetiva 

para que as micro, pequenas e medias empresas possam se engajar ao processo 

exportador. 

Esplanada dos Ministerios, Bloco J, 8° andar. 

70056-900 - Brasilia - DF. 

Fone: (61) 329-7080 

Fax: (61) 329-7075 

www.mdci.gov.br/comext/pag/comext.html 
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h) SECRET ARIA DA RECEITA FEDERAL- SRF. 

6rgao do Ministerio da Fazenda, responsavel pela administravao dos tributos 

internos e aduaneiros da Uniao. Fiscaliza a entrada e saidas de produtos, bens e 

servivos do pais e arrecada os direitos aduaneiros sobre as importav5es e 

exportav5es brasileiras. 

Esplanada dos Ministerios, Bloco P, 7° andar. 

70056-900- Brasilia- DF. 

Fone: (61) 412-2707 

Fax: (61) 321-0488 

www.receita.fazenda.gov.br 

3.4.2- Entidades Privadas. 

a) APEX- Agencia de Promov5es de Exportav5es S.A. 

Criada em 1997 no ambito do Servivo Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE), tern por objetivo principal apoiar as empresas de pequeno 

porte para que aumentem suas exportav5es. 

Em parceira com o setor privado e com os SEBRAE's estaduais, a APEX atua 

na capacitavao e no treinamento de pessoal especializado em comercio exterior, 

pesquisas de mercado, rodadas de neg6cios, informavao comercial e participav5es 

em feiras e seminaries. 

SEPN, quadra 515, bloco C, loja 32, 4° andar. 

70770-503- Brasilia- DF. 

Fone: (61) 348-7396 

Fax: (61) 447-1580 

www.apex.sebrae.com.br 
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b) Aduaneiras. 

Empresa privada especializada na comercializayao de produtos e serviyos na 

area de comercio exterior. 

Fone: (11) 3120-3030 

www.aduaneiras.com.br 

c) CIN- Centro lnternacional de Neg6cios. 

Coordenado pela Confederayao Nacional da Industria, o CIN e urn instrumento 

voltado ao desenvolvimento das relay6es de comercio internacional do pais. Apesar 

de sua pagina na Internet ser escrito na lingua inglesa, proporciona informay6es 

muito uteis aos exportadores brasileiros. Merece destaque a grande quantidade de 

link's e endereyos disponiveis na pagina. 

Fone: (21) 510-5000 

www.cin.org.br 

d) CNI - Confederayao Nacional da Industria. 

Entidade maxima de representayao do setor industrial brasileiro. 

Fone: (61) 617-9543 

www.cni.org.br 

e) Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos- ECT. 

Urn dos serviyos oferecidos pelos Correios e a exportayao de pequenos 

volumes. Hoje e possivel exportar por meio do Regime de Exportayao Simplificada, 

com a entrega sendo efetuada pelos Correios. 

www.correios.com.br 
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f) FUNCEX- Fundac;ao Centro de Estudos de Comercio Exterior. 

Auxilia as empresas que operam no mercado externo, elaborando e divulgando 

estudos sobre os principais aspectos envolvidos nas atividades de importac;ao e 

exportac;ao e oferece suporte tecnico aos empresarios e administradores. 

Fone: (21) 544-0048 

www.funcex.co.br 

g) SBCE - Seguradora Brasileira de Credito a Exportac;ao. 

E uma companhia que oferece garantias as exportac;oes, assegurando ao 

empresario o ressarcimento de eventuais perdas e prejuizos. Efetuar urn seguro de 

credito em uma operac;ao de exportac;ao e viavel quando, por exemplo, ha risco de 

inadimph§ncia por parte do importador estrangeiro. 

Fone: (21) 510-5000 

www.sbce.com.br 

h) SEBRAE - Servic;o Brasileiro de Apoio as Micros e Pequenas Empresas. 

E uma instituic;ao de apoio ao desenvolvimento da atividade empresarial de 

pequeno porte, voltada para o fomento e difusao de programas e pequenos projetos 

que visam a promoc;ao e ao fortalecimento das pequenas e micro empresas. Todos 

os estados da Federac;ao possuem pelo menos uma unidade do SEBRAE, sendo de 

fundamental importancia esta descentralizac;ao. 

www.sebrae.org.br 
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3.4.3- Principais ferramentas do Comercio Exterior. 

a) ALICE -Analise das lnforma~;oes do Comercio Exterior. 

Tern o objetivo de proporcionar a divulga~;ao on-line das informa~;oes do 

comercio exterior brasileiro. De atualiza<;ao mensal quando da divulga~;ao da 

balan<;a comercial brasileira, o sistema ALICE contem mensais e acumulativas das 

exporta~;oes e importa~;oes brasileiras referentes ao ano corrente e aos quatros anos 

anterior. 

aliceweb.desenvolvimento.gov .br 

b) Brazil TradeNet. 

Ferramenta da Internet, disponivel na pagina do MRE e que oferece amplo 

conjunto de oportunidades de neg6cios, informa<;6es e pesquisa sobre produtos e 

mercados, alem de assuntos de interesse para exportadores e importadores e 

investidores estrangeiros. 

www.braziltradenet.gov.br 

c) SISBACEN. 

0 sistema de lnforma~;oes do Banco Central e urn conjunto de recursos de 

tecnologia da informa~;ao, interligados em rede, utilizado pelo Banco Central na 

condu~;ao de seus processes de trabalho. Este sistema, alem de outras fun~;oes, 

controla as opera~;oes de cambio em opera~;oes de importa~;ao e exporta<;ao. 

www.bcb.gov.br/?SISBACEN 
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d) SISCOMEX 

E urn sistema informatizado de registro, controle e acompanhamento das 

informac;oes sobre comercio exterior. Comec;ou a operar em 1993, exclusivamente 

para as exportac;oes e em 1997, passou tambem a controlar tambem as 

importac;oes. 

http://www.receita.fazenda.gov.br/aduana/siscomex/siscomex.htm. 

<
1>- Artigo: Cartilha do Exportador. Publicado por: Rede Nacional de Agentes do Comercio Exterior, 

em 2004. 
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3.5- ESTRUTURA DO COMERCIO EXTERIOR BRASILEIRO. 

A Camara de Comercio Exterior (CAMEX), entidade colegiada supra

institucional do Conselho de Guerra do Governo Federal e composta pelos seguintes 

representantes: 

- Ministro - Chefe da Casa Civil da Presidencia da Republica (Presidente da 

CAM EX); 

- Ministro das Rela96es Exteriores; 

- Ministro da Fazenda; 

- Ministro do Planejamento e Or9amento; 

- Ministro da Industria, do Comercio e do Turismo; 

- Ministro da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrc3ria. 

Podemos dividir a estrutura em duas areas de atua9ao. A primeira e integrada 

por 6rgaos que tratam dos interesses brasileiros no exterior, a saber: 

Ministerio das Rela96es Exteriores (MRE) - atua no marketing externo, voltado 

a promo9ao e a divulga9ao de oportunidades comerciais no estrangeiro, em parceria 

com consulados, embaixadas e chancelarias. Conta com o apoio de sua propria 

area interna, responsavel por "Feiras e Eventos" e "Promo9ao Comercial" e analisa 

as caracteristicas do mercado estrangeiro e do intercambio brasileiro, incentivando 

periodicamente a vinda de importadores estrangeiros ao Brasil. 

Secretaria de Comercio Exterior (SECEX) - 6rgao do Ministerio da Industria, do 

Comercio e do Turismo (MICT}: representa o Brasil em negocia96es de acordos ou 

convenios internacionais, a cargo do Departamento de Negocia96es lnternacionais 

(DEl NT). 
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A SECEX cuida das normas de aplicac;ao dos mecanismos sobre dumping, 

subsidies e medidas compensat6rias e salvaguardas, junto a OMC e responde pelo 

monitoramento e pela defesa brasileira nos processes compensat6rios movidos por 

paises estrangeiros contra exportadores nacionais, no ambito do seu Departamento 

de Defesa Comercial. 

Secretaria de Assuntos lnternacionais (SEAIN) - Entidade vinculada ao 

Ministerio da Fazenda: participa de negociac;oes de creditos brasileiros no exterior, 

de comercio e investimento no ambito da OMC e de outros organismos 

internacionais e tratativas referentes ao MERCOSUL, a ALADI e aos demais blocos 

economicos e acompanha as negociac;oes economicas e financeiras com governos 

e entidades estrangeiras e internacionais. 

A segunda area refere-se aos assuntos gerenciais e reguladores de comercio 

exterior, no Brasil, que sao conduzidos pelos seguintes 6rgaos de competencia: 

6rgaos Gestores. 

Secretaria de Comercio Exterior (SECEX): vincula-se ao Ministerio da Industria, 

do Comercio e do Turismo: normatiza, supervisiona, orienta, planeja, controla e 

avalia as atividades comerciais do Brasil com outros paises, em observancia a 
politica de comercio exterior vigente. 

Secretaria da Receita Federal (SRF): vincula-se ao Ministerio da Fazenda: 

fiscaliza as exportac;oes e as importac;oes de mercadorias e a correta utilizac;ao dos 

incentives fiscais concedidos pela legislac;ao em vigor, bern como arrecada os 

direitos aduaneiros incidentes sobre a entrada e saida de mercadorias no Pais. 

Obs.: 0 SERPRO, 6rgao da SRF responsavel pela concepc;ao do SISCOMEX, 

faz a sua manutenc;ao, com base nas alterac;oes oriundas dos 6rgaos gestores. 
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Banco Central do Brasil (BACEN): e uma autarquia federal: efetua o controle de 

capitais estrangeiros; mantem em deposito as reservas oficiais em ouro, em moeda 

estrangeira e em Direitos Especiais de Saque; autoriza as instituicoes financeiras a 

operar em cambio e as fiscaliza; atua no mercado de cambio, financeiro e comercial, 

para manter a estabilidade relativa das taxas de cambio e o equilrbrio no balanco de 

pagamentos. Nas pracas onde nao ha unidade do Banco Central, e delegado ao 

Banco do Brasil o controle e a fiscalizacao das operacoes cambiais. 

6rgaos Anuentes. 

Sao 6rgaos credenciados para auxiliar no controle comercial, quando, pela 

natureza do produto ou pela finalidade da operacao, for necessaria a analise 

especializada da operacao. 

Cada anuente responsabiliza-se, dentro da sua area de atuacao, por atestar o 

cumprimento das condicoes para fins de licenciamento da operacao, a saber: 

Banco do Brasil. 

Por delegacao da SECEX: 

Emissao do Certificado de Origem - FORM "A": documento preenchido pelo 

exportador, no qual o Banco do Brasil certifica a origem brasileira da mercadoria, 

para garantir ao importador os beneffcios fiscais concedidos pelos parses 

industrializados, ao amparo do Sistema Geral de Preferencias (SGP). 

Emissao do Certificado de Origem- Texteis para a Uniao Europeia: documento 

preenchido pelo exportador, no qual o Banco do Brasil certifica a origem brasileira do 

produto a ser exportado para parses que impoem contingenciamento a importacao 

de determinados texteis produzidos no Brasil. 
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Emissao da Licen<;a de Exporta<;ao - Texteis para Uniao Europeia e Canada: 

documento cujos dados sao processados no SISCOMEX, no qual o Banco do Brasil 

certifica, para fins de cobertura de cotas, que o produto textil a ser exportado esta 

enquadrado nos limites contingenciados pela Uniao Europeia e pelo Canada. 

Emissao do VISA - Texteis para os Estados Unidos: documento apresentado 

pelo exportador, no qual o Banco do Brasil atesta, mediante aposi<;ao de carimbo 

especifico VISA na Fatura Comercial, a existencia de margem nas cotas 

estabelecidas pelos Estados Unidos e por Porto Rico para a importa<;ao de produtos 

texteis de origem brasileira. 

Conselho Nacional de Energia Nuclear (CNEN) 

Autoriza<;ao previa: ambligonita, petalita, lepidolita, espodumenio, areia de 

zirconia micronizada, minerios de metais das terras raras - exceto monazita, 

minerios de uranio, t6rio, titanio, zirconia, ni6bio, colombia, tantalo e berflio, metais 

de terras raras, escandio e itrio, di6xido de zirconia, minerio de estanho, silicate de 

zirconia, elementos quimicos radioativos, metais das terras raras de itrio ou 

escandio, p6s de origem minerais do grupo berilo, zirconia e berflio em formas 

brutas, acelerador de particula, aparelhos de raios "x", espectometro de raios "x", 

bomba de cobalto, aparelhos de gamaterapia, aparelhos que usem radia<;6es alfa, 

beta ou gama para fins medicos, cirurgicos, odontol6gicos ou veterinaries ou outras 

finalidades, medidores de radioatividade. 

Departamento de Opera<;oes de Comercio Exterior (DECEX) 

Controle da Utiliza<;ao de Cota de Exporta<;ao: a<;ucar cristal e demerara, 

a<;ucar de beterraba, mel rico invertido, mel residual de mela<;o de cana impr6prio 

para consumo humano, alcool etilico nao desnaturado, madeira serrada ou fendida 

longitudinalmente, de pinho, mogno, imbuia e virola. 
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Conferencia da Vinculac;:ao de Ato Concess6rio de Drawback ao Registro de 

Exportac;:ao: alcool etilico, nao desnaturado. 

Controle de Limite Maximo de Espessura e Especie para Amostra destinada a 

teste ou pesquisa ou originarios de especies ex6ticas obtidas de reflorestamento: 

lenha, madeira em estilhas, serragem e desperdicios de madeira, carvao vegetal, 

madeira em bruto mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada, cavacos de 

madeiras coniferas. 

Departamento Nacional de Combustiveis (DNC) 

Autorizac;:ao previa: combustiveis minerais e produtos de sua destilac;:ao, 

materias betuminosas e ceras minerais, amenia, produtos quimicos organicos, 

solventes para uso combustive!. 

Departamento da Policia Federal (DPF) 

Autorizac;:ao previa: folha de coca, plantas, sucos e extratos vegetais de 

catuaba e 6pio, das quais possam extrair-se substancias entorpecentes que 

determinem dependencia psiquica, cloreto de hidrogenio, acido cloridrico, acido 

sulfurico, anidro e outros sulfates diss6dicos, medicamentos contendo alcal6ides ou 

que possam gerar dependencia fisica ou psiquica. 

Institute Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renovaveis (IBAMA) 

Analise previa, desde que originario de criadouros e viveiros registrados: 

animais silvestres vivos, peixes ornamentais, lagostas, ovos silvestres, asas de 

borboleta, plantas ornamentais silvestres, peles, peleteria, couros e tripas, colec;:6es 

de exemplares de botanica e colec;:6es de exemplares raros de zoologia. 
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Verifica<;:ao do cumprimento do Protocolo de Montreal: produtos quimicos da 

familia propano e metano. 

Fornecimento de Autoriza<;:ao exigida por ocasiao do despacho de exporta<;:ao: 

lenha, madeira em estilhas, serragem e desperdicios de madeira, carvao vegetal, 

madeira em bruto mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada, cavacos de 

madeiras coniferas ou nao coniferas. 

Fornecimento de Certificado de Classifica<;:ao: madeiras de pinho. 

lnstituto Brasileiro de Patrim6nio Cultural (IBPC) 

Autoriza<;:ao Previa: quadros, gravuras, produ<;:oes estatuarias ou de esculturas, 

selos, cole<;:oes e especimes para cole<;:oes, objetos de arte, de cole<;:ao e de 

AntigGidade, exceto cole<;:oes raras de botanica, zoologia, mineralogia e 

paleontologia e, desde que excepcionalmente para fins de intercambio cultural, e, 

para exposi<;:oes temporarias de antiguidades com mais de cern anos, quaisquer 

obras de arte e oficios tradicionais produzidos no Brasil ate o fim do periodo 

monarquico, abrangendo nao s6 pinturas, desenhos, esculturas, gravuras e 

elementos de arquitetura, como obras de talha, imaginaria, ourivesaria, mobiliarios, 

bibliotecas e acervos documentais sobre o Brasil, editados nos seculos XVI a XIX. 

Ministerio da Aeronautica 

Autoriza<;:ao Previa: aeronaves nacionalizadas de emprego militar; e partes e 

pe<;:as. 
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Ministerio da Agricultura e do Abastecimento 

Certificado de Padroniza<;ao: produtos hortfcolas, rafzes, tuberculos, frutas, 

cascas cftricas e de mel6es, castanhas de caju, milho e sorgo em grao, arroz, malte, 

amidos, farinha e fecula de mandioca, palhas, pimenta, soja e derivados, farinhas de 

soja pre-cozida, Hnteres de algodao, cera de carnauba, cacau, tapioca e seus 

sucedaneos, fumo e desperdfcios de fumo, marmores, granitos, arenito, basalto e 

outras pedras de cantaria ou de constru<;ao, rami, malva, sisal nao preparado para 

fia<;ao, estopas e desperdfcios de sisal. 

Ministerio da Ciencia e Tecnologia 

Autoriza<;ao Previa: cole<;6es ou objetos de interesse para mineralogia e 

paleontologia. 

Ministerio do Exercito 

Autoriza<;ao Previa: per6xido de cloro, di6xido de cloro, cloreto de nitrosila, 

brometo de nitrosila, sulfeto de nitrogenio, di6xido de cloro, tricloreto de arsenio, 

fosgenio, fumigerita, cloro-sulfeto de carbona, marguinita, iodeto de cianogenio, 

cloreto e brometo de xilila, ciclita, fraisinita, dinitrotoluol, trinitrobenzeno, benzita, 

dinitrobenzol, hexanitrodifenil, tetranitrometano, nitronaftaleno, adubos e fertilizantes 

com nitrato de amonio, p61voras negras e chocolates, p61voras propulsivas, misturas 

explosivas de uso civil e militar, dinamites, gelatinas explosivas, nitroamido, fogos de 

artiffcio de uso civil, foguetes antigranizo, material para sinaliza<;ao pirotecnica, 

algodao p61vora, col6dio, pirocelulose, prensa para recarga de cartuchos de armas, 

colete a prova de bala, capacete de a<;o, viaturas blindadas, lunetas e acess6rios 

para armas de fogo de uso civil, lan<;a-granada de uso policial, rev61veres de 

qualquer calibre exceto os de 9 ou 45 mm, armas e acess6rios de uso civil, armas 

de gas comprimido, armas industriais, armas para partidas em competi<;6es 

esportivas, armas para uso policial e armas brancas, curtas e longas. 
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Ministerio da Saude 

Autoriza9ao previa: folha de coca, plantas com das quais possam se extrair 

substancias entorpecentes ou que determinem depend€mcia ffsica ou psfquica, 

glandulas e outros 6rgaos humanos, dessecados, mesmo em p6, corneas, ossos, 

peles ou quaisquer outros tecidos humanos, vivos ou conservados, pr6prios para 

realiza9ao de enxertos ou implantes, soro-albumina humano, concentrado fator VIII 

derivado de sangue humano, sangue humano, medicamentos contendo alca16ides 

ou que possam gerar dependencia ffsica ou psfquica. 

Secretaria de Assuntos Estrategicos da Presidencia da Republica (SAE/PR) 

Autoriza9ao Previa: fosgenio, oxicloreto de carbona, cloreto de carbonila, 

perclorato de amonio, fulminate de mercuric, azida de chumbo, rubeno ou 

crizogenio, p61voras de base simples, p61voras de base dupla, explosives plasticos e 

acess6rios, equipamento para controle e dire9ao de tiro embarca96es e estruturas 

flutuantes de uso militar, visores e equipamentos para tiro de artilharia, visores para 

tiro ou bombardeio de emprego militar, canh6es, carabinas, rifles, morteiros, fuzis de 

todos os calibres e tipos, lan9a-chamas, pistolas semi-automaticas calibre 9 ou 45 

mm, silenciadores, armas submarinas ou anti-submarinas, foguetes ou mfsseis, 

estojos de muni9ao e granadas de fuzil. 

Secretaria de Produtos de Base (SPB) 

Pedido e distribui9ao de cota de exporta9ao: a9ucar cristal, demerara e 

refinado, a9ucar de beterraba, mel rico invertido, mel residual de mela90 de cana 

impr6prio para o consume humano. 
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3.6- INCOTERMS 

Toda documenta9ao tern que ser preenchida com cuidado para nao deixar 

duvidas quanto ao tipo de exporta9ao, as regras da transa9ao e as respectivas 

responsabilidades dos contratos firmados entre as partes. Para padronizar os 

procedimentos, a International Chamber of Commerce (ICC) publica desde 1936 o 

International Commercial Terms (lncoterms), traduzido como Termos lnternacionais 

de Comercio. 

Os lncoterms determinam os direitos e obriga96es minimas do exportador e do 

importador quanto a fretes, seguros, movimenta9ao em terminais, libera96es em 

alfandegas e obten9ao de documentos. Essas obriga96es estao diretamente ligadas 

ao custo de uma opera9ao, dai o significado de sua importancia. 

A ultima versao e de janeiro de 2000. 0 lncoterms e dividido em quatro 

categorias. Veja as se96es e o significado de cada urn dos termos: 

3.6.1 - Grupo "E" 

EXW (EX Works) - Neste caso, toda a responsabilidade da carga e do 

importador. 0 exportador tern a obriga9ao apenas de disponibilizar o produto e a 

fatura em seu estabelecimento. A partir dai, despesas ou prejuizos com danos ficam 

a carga de quem esta comprando. Por causa disso, a modalidade e pouco utilizada, 

apesar de ser possivel para qualquer meio de transporte. 

3.6.2 - Grupo "F" 

a) FCA (Free Carrier) - 0 importador indica o local onde o exportador entregara 

a mercadoria, onde cessam suas responsabilidades sobre a carga, que fica sob 

custodia do transportador. Pode ser utilizada por qualquer meio de transporte, 

inclusive multimodal. 
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b) FAS (Free Alongside Ship) - A mercadoria deve ser entregue pelo 

exportador junto ao costado do navio, ja desembarar;ada para o embarque. As 

despesas de carregamento e todas as demais dai por diante seguem por conta do 

importador. Esse lncoterm e usado para transporte maritima ou hidroviario. 

c) FOB (Free on Board) - E a modalidade mais usada. 0 exportador entrega a 

carga ja desembarar;ada a bordo do navio em porto de embarque indicado pelo 

importador. Dessa forma, todas as despesas no pais de origem ficam a cargo do 

exportador. Os demais gastos, como frete e seguro, alem da movimentar;ao da 

carga no destino, correm por conta do importador. A modalidade tambem e restrita 

aos transportes maritima e hidroviario. 

3.6.3 - Grupo "C" 

a) CFR (Cost and Freight) - Sob esse termo, o exportador entrega a carga no 

porto de destino, custeando os gastos com frete maritima. Os riscos, no entanto, 

cessao a partir do momenta em que a mercadoria cruza a amurada do navio, o que 

faz com que o seguro seja pago pelo importador, assim como o desembarar;o no 

destino. Tambem esta restrito aos modais maritima hidroviario. 

b) CIF (Cost, Insurance and Freight)- Essa modalidade e semelhante ao CFR, 

mas o exportador e responsavel tambem pelo valor do seguro. Portanto, ele tern que 

entregar a carga a bordo do navio, no porto de embarque, com frete e seguro pagos. 

A modalidade tambem e restrita aos modais maritima e hidroviario. 

c) CPT (Carriage Paid to)- 0 termo reune as mesmas obrigar;6es do CFR, ou 

seja, o exportador devera pagar as despesas de embarque da mercadoria e seu 

frete internacional ate o local de destino designado. A diferenr;a e que pode ser 

utilizado com relar;ao a qualquer meio de transporte. 
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d) CIP (Carriage and Insurance Paid to) - A modalidade tern as mesmas 

caracteristicas do CIF, onde o exportador area com as despesas de embarque, do 

frete ate o local de destine e do seguro da mercadoria ate o local de destine 

indicado. A diferenya e que pode ser utilizado para todos os meios de transporte, 

inclusive o multimodal. 

3.6.4 - Grupo "D" 

a) OAF (Delivered At Frontier) - A carga e empregue pelo exportador no limite 

de fronteira com o pais importador. Este termo e utilizado principalmente nos casos 

de transporte rodoviario ou ferroviario. 

b) DES (Delivered Ex Ship) - 0 exportador coloca a carga a disposiyao do 

importador no local de destine, a bordo do navio, arcando com todas as despesas de 

frete e seguro, ficando isento apenas dos custos de desembarayo. Utilizado 

exclusivamente para transporte maritima ou hidroviario. 

c) DEQ (Delivered Ex Quay) - A mercadoria e disponibilizada ao importador no 

porto de destine designado, cabendo ao exportador, alem de custos de frete e 

seguro, bancar os gastos com desembarque. 0 importador e responsavel apenas 

pelos gastos com desembarayo. 

d) DDU (Delivered Duty Unpaid) - Essa modalidade possibilita o chamado 

esquema porta-a-porta, uma vez que fica a cargo do exportador entregar a 

mercadoria no local designado pelo importador, com todas as despesas pagos, 

exceyao apenas para os pagamentos de direitos aduaneiros, impastos e demais 

encargos da importayao. Pode ser utilizado para qualquer modalidade de transporte. 
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e) DDP (Delivered Duty Paid)- Esse sistema e exatamente o oposto do EXW, 

pais toda a responsabilidade da carga e do exportador. Ele tern o compromisso de 

entregar a mercadoria no local determinado pelo importador, pagando inclusive os 

impastos e outros encargos de importa~ao. Ele apenas nao arcara com o 

desembara~o da mercadoria. Pode ser utilizado com qualquer modalidade de 

trans porte 

3.6.5 - Quadro Comparative: 

Figura 01 - Quadro comparativo dos lncoterms 
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3.7- CAMBIO E CONDICOES DE PAGAMENTOS 

Todo pagamento de exporta9ao esta vinculado a uma opera9ao de cambio. 

Este procedimento compreende tres fases. A primeira e a contrata9ao ou 

fechamento, quando o exportador assina o contrato de cambio com o banco que fara 

a conversao da moeda estrangeira pela nacional. Nesse memento, e definida a taxa 

cambial que sera utilizada na opera9ao. De acordo com as regras do Banco Central, 

o fechamento pode antes ou depois do embarque da mercadoria, sempre no limite 

maximo de 180 dias. 

A segunda fase e a negociayao, quando o exportador entrega ao banco os 

documentos originais da venda, para que os mesmos sejam enviados ao importador 

para que este efetue o pagamento ou de o aceite (em cases de pagamento a prazo). 

0 Banco Central determina que este procedimento seja feito ate quinze dias 

ap6s a data de embarque. A terceira e ultima fase e a liquidayao, vinculada a 
condi9ao de pagamento negociada entre as partes. 

0 exportador, antes da assinatura do contrato, deve verificar algumas clausulas 

importantes, como: a taxa acertada com o banco e seu referente valor em moeda 

nacional; a identificayao do vendedor; os valores das parcelas que estao sendo 

fixadas, de acordo com as modalidades de venda, seguro e frete internacional; prazo 

para a entrega dos documentos e para liquida9ao do cambio. 

Existem tres formas de pagamento: 

a) Pagamento Antecipado (Advanced Payment ou Down Payment) - Nesta 

modalidade, o importador encaminha as divisas, atraves de ordem de pagamento ou 

cheque, antes do embarque da mercadoria ou do envio da documenta9ao. 
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0 exportador deve providenciar o contrato de cambia e em seguida o Registro 

de Exportagao (RE). Os documentos originais podem ser enviados diretamente ao 

importador, ja que foi eliminado qualquer risco de inadimplencia, enquanto as c6pias 

sao entregues ao banco para que este faga a liquidagao de cambia e encerre a 

operacao. 

b) Cobranca (Sight Draft) - Neste caso o exportador envia a mercadoria para 

depois receber o pagamento. A operagao envolve sempre urn banco no exterior 

como tramitador da operagao. Pode ser executada de duas formas: 

b1) cobranga a vista (Cash Against Documents) - o exportador embarca a 

mercadoria e entrega ao banco nacional a documentagao, que e transferida ao 

agente no exterior. Este convoca o importador a fazer o pagamento e lhe entrega os 

papeis com os quais ele providencia a liberagao da mercadoria. 

b2) Cobranga a prazo (Time Draft) - o exportador embarca o bern e envia a 

documentagao, via banco, ao exterior. 0 agente estrangeiro colhe o aceite do 

importador e lhe entrega a documentagao para liberagao da carga. De acordo com a 

legislagao brasileira, o prazo maximo para a liquidagao numa operagao de cobranga 

e de 180 dias contados a partir do embarque. 

b3) Cobranca livre (Clean Collection) - o exportador remete a documentagao 

direto ao importador. Neste caso, deve haver confianga irrestrita, ja que de posse 

desta o comprador faz o desembarago da mercadoria. 

E importante lembrar que nesses casos, os bancos nacional e estrangeiro 

atuam apenas tramitadores de documentagao e nao como garantidores. Por isso, e 

importante que o exportador previna-se fazendo o levantamento cadastral do 

comprador no mercado, evitando possiveis inadimplencias. 
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c) Carta de Credito (Letter of Credit - UC) - Esta modalidade inclui muitos 

detalhes, envolve pelo menos quatro bancos, onera a operayao, mas e a mais 

segura para operar no comercio internacional - principalmente nas primeiras 

negocia96es com urn importador ou quando o cadastre deste apresentar restri96es -

ja que o banco emitente da carta de credito garante, em nome do importador, o 

pagamento das divisas ao exportador, deste que sejam respeitadas os termos e 

condi96es descritos no documento. 

Alem do importador e exportador, participam ainda da opera9ao o banco 

emitente (Issuing Bank), o banco avisador (Advising Bank), o banco Negociador 

(Negotiating Bank) e o banco confirmador (Confirming Bank). 

A carta de credito pode compreender pagamento a vista ou a prazo. No 

primeiro caso, e recomendavel registre na fatura pro-forma a seguinte clausula: 

"carta de credito a vista, irrevogavel e confirmada par banco de primeira linha". 

Se aceitar as condi96es, o importador providencia o envio da carta de credito 

ao exportador. Para isso, procura urn banco que fara a emissao do credito 

documentario em favor do exportador, responsabilizando-se pelo pagamento. A UC 

passa pelo banco avisador, que dara autenticidade ao documento. 0 exportador, par 

sua vez, devera analisar cuidadosamente a carta de credito e comparar suas 

clausulas com os termos de negocia9ao previamente acertados. 

Ap6s o embarque da mercadoria, este deve procurar urn banco negociador- no 

pais de origem - que fara a conferencia dos documentos originais, confrontando-os 

com as exigencias da UC. Se tudo estiver de acordo, o pagamento e efetuado. 

E importante lembrar que a prepara9ao da documenta9ao deve ser bastante 

criteriosa porque se nao estiver em conformidade com as exigencias da Carta de 

Credito o pagamento pode ser recusado e o exportador tera que arcar como custos 

do retorno da mercadoria. 
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Todas as particularidades de uma Carta de Credito estao na Publicacao n° 500 

da Camara de Comercio lnternacional (CCI), conhecida como Brochura 500, que 

pode ser encontrada nas instituicoes bancarias que operam com cambia. 

lndependentemente de sua origem, a L/C tern informacoes padronizadas, 

conforme abaixo: 

1 - Issue Date - verificar data de emissao da L/C; 

2 - Issuing Bank- localizar o nome do banco emitente; 

3 - Applicant - verificar se a razao social ou endereco do exportador estao 

corretos; 

4 - Beneficiary - verificar se a razao social do exportador e endereco estao 

corretos; 

5 - Numero da L/C - toda carta de credito tern urn numero de controle fornecido 

pelo banco emitente; 

6 - Valor- conferir se valor mencionado corresponde ao negociado; 

7 - Valor/About - verificar se a condi<;ao "About" consta ao lado do valor 

mencionado, pois isto permite ao exportador embarcar e faturar em ate 10% a rna is 

ou a menos que o valor mencionado. A condi<;ao "About" nao e obrigat6ria, portanto 

o importador pode coloca-la ou nao no texto da L/C; 

8 - Condi<;ao de Venda - conferir se o valor mencionado esta de acordo com a 

condi<;ao de venda negociada; 

9 - Condi<;ao de Pagamento - verificar se corresponde a negociada; 

10 - Porto de Embarque - verificar se existe a clausula "any brazilian port" 

(qualquer porto brasileiro), pois facilita e flexibiliza a operacionalizacao do embarque; 

11 - Porto de Destine - verificar se o porto de destine das mercadorias esta 

citado; 

12 - Embarques Parciais - verificar a existencia de uma das clausulas: 

a) Partial Shipment Allowed (embarques parciais permitidos) ou 

b) Partial Shipment not Allowed (embarques parciais nao permitidos); 

13 - Transbordo - verificar se e permitida operacao de transbordo; 
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14 - Descri9ao das mercadorias - verificar se a descri9ao das mercadorias 

corresponde exatamente ao produto. Lembre-se que os bancos examinam 

documentos e nao verificam mercadorias; 

15 - Quantidade - verificar se a quantidade indicada corresponde aquela 

negociada, devendo ser considerada a clausula "About" (item 7). 

16 - Documentos exigidos - verificar a razoabilidade dos documentos 

requeridos. 

Normalmente, uma carta de credito exige, entre outros, os seguintes: 

a) Fatura Comercial (Commercial Invoice); 

b) Conhecimento de Embarque (Bill of Landing); 

c) Romaneio, conhecido como Packing List; 

d) Certificado de Segura lnternacional, no caso de opera9ao CIF, 

e) Certificado de Peso, 

f) Certificado de Origem; 

17 - Prazo de Embarque - verificar a data limite para embarque da mercadoria; 

18 - Prazo de negocia9ao documental - verificar a data limite, contada a partir 

do efetivo embarque, para entrega dos documentos ao Banco Negociador; 

19 - Brochura 500, da Camara de Comercio lnternacional - CCI - verificar se 

existe a clausula da Brochura 500 que, textualmente, se apresenta como: "esta L/C 

esta amparada na Publica9ao 500 da CCI", pois em caso de duvidas sobre qualquer 

item da L/C as partes intervenientes devem seguir o que determina aquela 

Legisla9ao; 

20 - lnstru96es de Reembolso de Banco a Banco - verificar se consta clausula 

relativa a instru96es de reembolso entre os bancos. 
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3.8 • DESPACHOS ADUANEIROS 

0 despacho aduaneiro e 0 procedimento fiscal pelo qual 0 exportador 

desembarac;a a mercadoria para o exterior, seja a titulo definitive ou nao (conforme 

artigos 438 e 443 do Regulamento Aduaneiro aprovado pelo Decreta no 91.030, de 

5.3.85). 0 exportador, ja com o RE deferido, entra com a Solicitac;ao de Despacho 

(SD) junto a Secretaria da Receita Federal (SRF), via Siscomex. A mercadoria tern 

que estar disponivel, normalmente em Recinto Alfandegado, acompanhada da 

seguinte documentac;ao: 

18 via da Nota Fiscal (para embarques maritimes ou aereos); 

1 a via da Nota Fiscal acompanhada dos originais do Conhecimento de 

Embarque e do Manifesto lnternacional de Carga - MIC - (nas exportac;6es por via 

terrestre, fluvial ou lacustre). 

Esses documentos sao conferidos com os dados do RE. Caso a SRF 

determine, pode ser realizada a verificac;ao fisica da mercadoria. Feito isso, inicia-se 

o processo de despacho com autorizac;ao de transito, embarque ou transposic;ao de 

fronteira. 

No final, a fiscalizac;ao ou o embarcador fazem confirmac;ao da documentac;ao, 

chamada de averbac;ao, que e registrada eletronicamente no Siscomex. 

Desde 1994, com a publicac;ao da lnstruc;ao Normativa SRF no 28, urn 

despacho aduaneiro de exportac;ao pode canter urn ou mais Registros de 

Exportac;ao (RE), desde que estes se refiram, cumulativamente: ao mesmo 

exportador; as mercadorias exportadas para urn mesmo pais de destino; as 

mercadorias negociadas na mesma moeda e na mesma condic;ao de venda; as 

operac;6es com o mesmo enquadramento, ou seja, sob o mesmo c6digo (ex.: 

exportac;ao sem cobertura cambial, exportac;ao financiada etc.); 

· a mesma repartic;ao fiscal para despacho. 

· ao mesmo local de embarque. 
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Sele9ao parametrizada - A sele9ao parametrizada, sob os criterios da SRF, 

encaminha as mercadorias para quatro canais distintos, que determinam o tipo de 

verifica9ao pela qual passara a operavao, antes do embarque. 

Canal verde - a mercadoria tern passagem livre; 

Canal amarelo - e feita a verifica9ao documental. 

Canal vermelho - e feita a verifica9ao ffsica e documental. 

Canal cinza - e feita a verifica9ao ffsica e documental e de valor aduaneiro 

Ap6s o desembara9o SRF emite o Comprovante de Exporta9ao (CE), 

documento que comprova o embarque da mercadoria para o exterior, consubstancia 

a opera9ao e tern for9a legal para fins administrativos, cambiais e fiscais. 

Despacho Sumario - para casas em que, dispensado o preenchimento do RE, 

com a opera9ao sendo registrada pelo proprio servidor da Receita. E destinado as 

exporta96es bagagem, encomendas, dohativos e amostras sem valor comercial, ate 

o limite de US$ 5.000,00. 
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4 • 0 DRAWBACK 

4.1 - CONSIDERACOES SOBRE 0 DRAWBACK. 

0 Drawback e urn institute adotado par diversos paises, designa o sistema 

tributario admitido na importavao para propiciar direitos de compensavao aos 

exportadores, mediante a restituivao de impastos pagos pela materia-prima 

importada, transformada e reexportada. 

No Brasil, alem da restituivao, nossa legislavao contempla ainda as 

modalidades de lsenvao e Suspensao, as quais nao diferem da modalidade 

Restituivao, no que diz respeito ao aspecto finalistico. 

"lmportar para beneficiar, fabricar ou acondicionar, com agregavao de valor no 

Pais, mercadoria a ser reexportada na forma de produto final, causando como 

resultado da operavao saldo positive em divisas" (1). 

Sistema: "Urn conjunto de unidades reciprocamente relacionadas" (2). 

Para se obter sucesso na utilizavao do Drawback, todos os participantes 

envolvidos no processo devem ter conhecimento do assunto e das retinas 

operacionais desse beneficia e, principalmente devem estar consciente de suas 

atribuivoes, individualmente em cada etapa e no conjunto e assim conhecer as 

responsabilidades da Organizavao, assumidas no ambito da dualidade apresentada 

a baixo: 

Figura 02: Dualidade prorrogativa x obrigacoes. 



72 

Desta forma as empresas que busca optar por este benefico devem preparar 

suas estruturas internas a serem adequadas a cumprir as obrigac;oes exigidas, 

controles de produc;ao, engenharia, estoques, importac;oes e exportac;oes, 

faturamento, etc. Empresas sao Sistemas e dessa forma devem atuar em harmonia. 

Em suma, diversos departamentos das empresas devem se interligar para que 

as exigencias possam ser cumpridas sem prejuizo das prorrogativas obtidas. 

De forma resumida: 0 Departamento de Engenharia da Empresa determina o 

pack list de seus produtos, definindo quais podem ser obtidos externamente via 

importac;ao, o Departamento de Comercio Exterior da Empresa, fara a devida 

cotac;ao deste produtos no exterior, uma vez definido pelo Departamento de Custos 

da Empresa que esta importac;ao e economicamente viavel, o Departamento de 

Comercio Exterior da Empresa credenciara representante legal para responder junto 

aos 6rgao envolvidos as questoes relativas ao Drawback e desta, assim que juntada 

a documentac;ao necessaria, obtera a concessao do Ato Concess6rio. 

Uma vez importados estes componentes, o Departamento de Produc;ao e 

Controle de Estoques da Empresa devera alocar estes componentes em local 

adequado, evitando mistura-los a outros componentes produzidos pela Empresa ou 

adquiridos junto ao mercado nacional. 

Finalizada a produc;ao dos produtos da Empresa que agregam itens importados 

sob o regime de Drawback, o Departamento de Comercio Exterior da Empresa se 

encarregara de exporta-los em contrapartida, o Departamento de Faturamento da 

Empresa se encarregara da emissao das devidas Notas Fiscais nas quais deverao 

constar os dados necessaries para a devida comprovac;ao que levara ao fechamento 

do Ato Concess6rio. 

(1}- TAVARES, Neyde Penitente. Tudo sobre Drawback. Sao Paulo: Ed. Aduaneiras. 2004. 
(2}- BERTALANFFY, Ludwig von. Teoria Geral dos Sistemas. Petr6polis: Ed. Vozes. 1977. 
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4.1.1 - Conceitua96es Legais. 

0 regime de Drawback (!) compreende a suspensao ou a isen9ao do Impasto 

de importa9ao - II, do Impasto sobre Produtos lndustrializados - IPI, o Impasto 

sobre a Circula9ao de Mercadorias e Servi9os - ICMS, na forma estabelecida em 

Convenio do CONFAZ pelas unidades da Federa9ao, o PIS/PASEP- lmporta9ao, o 

COFINS -lmportayao, o Adicional ao Frete para Renova9ao da Marinha Mercante

AFRMM, alem da dispensa de recolhimento de outras taxas que nao correspondam 

a uma efetiva contrapresta9ao de servi9os. Pode tambem ocorrer na modalidade de 

Restitui9ao. 

0 institute do Drawback e considerado urn lncentivo a Exportac;ao. Nao deve 

ser, pois, encarado como concessao de "favores" a importa9ao. A teologia do 

Drawback pode ser assim resumida: 

- 0 principia basico e desonerar a importa9ao de insumos empregados na 

produ9ao de bens destinados a exporta9ao, incentivando a exporta9ao e causando o 

ingresso de divisas no Pais. 

- A importa9ao em regime de Drawback influi diretamente na redu9ao do custo 

final do produto, visto que alguns encargos sobre a importa9ao, que nao sao 

recuperaveis, sendo, portanto agregados ao produto, nao sao recolhidos numa 

importa9ao em regime de Drawback. 

- 0 mecanisme de Drawback permite aos exportadores brasileiros melhorar 

seu grau de competitividade no mercado externo ao retirar de seus produtos 

encargos fiscais que incidiriam sobre a importa9ao de insumos, materias-primas, 

partes, etc. 

- Fortalecimento da industria nacional. 
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Sob o aspecto financeiro, a dispensa do pagamento dos impastos e taxas 

incidentes pode ser considerado urn incentive financeiro, pois a empresa 

importadora e exportadora nao mobilizara capital de giro em pagamento de 

encargos fiscais. Esses recursos poderao, assim, serem direcionados para outras 

necessidades previstos nos fluxos de caixa, para as quais deveriam ser buscados 

recursos junto ao mercado financeiro. 

A suspensao e a isen9ao do pagamento dos tributes incidentes na importa9ao 

ficam condicionados a exporta9ao do produto final para o exterior ou sua venda ao 

mercado interne nas situa96es previstas em regulamento (Drawback lntermediario, 

Licita96es lnternacionais e outras) e as comprova96es na forma disposta em 

regulamento. A isen9ao do ICMS somente se aplica se ocorrer efetivamente a 

exporta9ao do produto final ao exterior, nos casos previstos em Convemio do 

CONFAZ pelas unidades da Federa9ao. 

(1)- Decreto n° 4.543, de 26 de dezembro de 2002, alterado pelo Decreto n° 4.765, de 24 de junho de 

2003, em seus artigos 335 a 355. 
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4.1.2 - Comparative Drawback x Aquisic;ao no Mercado Interne: 

Aquisic;ao de lnsumos, materias-primas, etc. A serem utilizados na produc;ao de 

bens destinados a exportac;ao: 

Impastos I Taxas I Custos Mercado lnterno Drawback Suspensao 

1- II Nao incide Suspensao do pagamento 

2-IPI lncide (*) Suspensao do pagamento 

3-ICMS lncide (*) lsenc;:ao do pagamento 

4- PIS/PASEP lncide (*) Suspensao do pagamento 

5- COFINS lncide (*) Suspensao do pagamento 

6-AFRMM Nao incide lsenc;:ao do pagamento 

7 - Frete lnternacional Nao ocorrem Ocorrem 

8- Fretes internos Ocorrem Ocorrem 

9 - Despesas Aduaneiras Nao ocorrem Ocorrem 

10 - Anti-dumping e Compensat6rios Nao aplicavel Recolhidas no momento 

do desembarac;:o aduaneiro 

(*) Recuperavel como cred1to fiscal 

Tabela 01 - Comparativo Drawback versus aquisic;:ao no mercado nacional. 

4.1.3- Tabela de aplicac;ao do Regime Especial do Drawback: 

BASE 

LEGAL 

ORGAO 
CONCEDENTE 

BENEFICIARIOS BENS AQUE REGIME DE VlG~NClA. 

SE APLICA TRIBUTACAO 

. Decrato-lel n•J7, de SECEX -suspensBo . Empresas Industrials 1) mert:adoria importada 

1811111966 e lsen~ . Empresas Comerolais para beneficlamento 

. Regulamento SRF- resUtui~o. Ellpoltadoras. no Pals e 

Aduaneiro: Decreta . Empresas produtoras/ posterior el!pOI'tat;ao; 

n°4.543, de 26112/02 cultivadoras de: 2) mercadorla, materia-

Arts. 335 a 355 frutas, algodio nao prima, produto 

. Decreta n• 4.765, de cardado nem penteado; semi elaborado au 

2410612003 

. Portarla SECEX ne 4, 

de11106f97 

.Portaria SECEXn" 

14,de17/10/01 

. klstru~ Normatlva 

SRF n• 168, de 

18Kl612002 

• Resolur;;io CAMEX 

ne12,de 18106,{12 

.Comunlcado 

DECEX n• 21, de 

11,{17/1997 

.Comunlcado 

DECEXrf2,de 

31.U112000 

camaroes: came acabaclo, utilizada na 

e mludezas, comesllwls, fabricay.!io de outra 

clefrengo; exportadaou a e~ 

e cames e miudezas, 3) peiOB, parte, aparalho 

comasllwis, de sulnos. e mtiqulna complementar 

de aparelho, maquina, 

velculo ou equipamenla 

exportadoouaexportar, 

4)mat8ria-primae 

llulrosprodutosulilizados 

nocullivodosprodutos 

agrloolasounacria.;:Bode 

anlmais,cujode&tinoseja 

a export~. 

(fJutas.algo~onlio 

ca!dado nem penleado; 

camariles;came 

e mludezas, comestfwis, 

de fmngo; e 

cernes e mludezas, 

oom~u;Uwis,desulnos.) 

S)eoutrasmen::adorias 

relaclonadas no AnelO I do 

Comunlcado Decex n" 21f97 

Dnlwback Suspensiio: 

Suspenstiodo II, 

Pl,lCMSedo 

AFRMM. 

Orawback lsenr;;io: 

lsant;Aodoii,PI 

eAFRMM . 

Dnlwback Restitulr;:Ao: 

Reslituir;:iOtotal 

ouparclaldoUe 

Pl. 

SuspensOO: 0 

pmzode wlldade 

doato 

concess6rio8 

peladalalimite 

estabelecida .. ~. 
efetlvar;:Ao 

das&l!pOJtar;:Oes 

vinculadas; 

lsenr;:io:O 

prazode valldade 

doato 

concess6rio8 

de01 ano 

con.tadoda 

data de 

emlssiio, 

podendoser 

"""""" .. 
pormais01 

Resliluir;:iio: 

Asolicitar;:OO 

juntoaSRF ..... ~ 
p~de 

90diasda 

efetlva expo~o 

damen:adoria. 

Tabela 02 - Aplicac;:ao do Regime Especial do Drawback. 

Suspensio: 

Ado9;!o palo beneficiBrio 

das seguintes 

pnMdAncias: 

a)comprovar;io 

da&l!pOJta.;:&o; 

b)de'o!Jiur;8oda 

mercadorfalmportada 

aoeJterior; 

c)desln.llr;:ioda 

mercadorlalmportada, 

ou; 

d) despac:ho para 

consume com recolhlmento 

"'' lributosdeiAdos. 

MECANISMOS 

DE UTIL.IZACAO 

OBSERVAOAO 

Drawback Suspensiio: As Nao poderB ser conoedldo 

empresas dewm ernpostar o regime 

diretamente no SISCOMEX ~ra: 

- M6dJJo Drawback • • lmpoJtaqSo de mercadorlas 

sollcitar;:Aode~t~Qislro utiUzadas 

de diBWback klformando na lnduslrlall~ 

ascaracteristicas deprodutodestinado 

da operar;:io. ao consume na ZFM 

Drawback lsenr;:!o: e em ALC; 

As empresas deYem • el!pOrtar;:Ao ou lmportaQAo 

encaminhar o fo~mul8rio de men:adorias 

depedidode 

dlllWbackpreenchldo 

juntamente com o 

RelatOOo Unificado 

de Drawback- RUD 

ao Banco do Brasll 

S/A. que obseNadas 

aslnst~da 

SECEX,anallsanlie 

emillrilatoconcess61io 

de drawback. 

Drawback Restituil;:io: 

Asempresas 

dewmfo~mallzaro 

pedidomediante 

preenchlmeoto do fo1mu· 

ltirio modele "reslltuiQ!o" 

(em 'IAa llnica) e eotrega-lo 

a R~PSrti~ da SRF, que 

emlllriloCertlflcadode 

Cr&dito!mpo~. 

suspensaou 

prolbida;eJIPOIIac;ao 

contra pagamento 

em moeda naclonal; 

&JIPOitat;SocondUZida 

em moeda coniiAnlo 

ououtranao 

conwrslvel, impo~ 

depetr61eoe 

seusderivados;e 

eliPOI1ar;:io'IAnculada 

aoompr1JV8Qiode 

outros regimes aduaneros 

oulncenHYOS 
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4.1.4 - Os beneficiaries do Drawback. 

Podem se beneficiar do Regime Aduaneiro Especial Drawback, em especial, as 

empresas: lndustriais Exportadoras, Comerciais Exportadoras, Produtoras 

Cultivadoras Exportadoras de frutas, algodao nao cardado nem prensado, 

camaroes, carne e miudezas comestiveis de frango, carnes e miudezas comestiveis 

de sufnos. Alem das Trading Companies (Empresas Comerciais Exportadoras -

empresa que se dedica a operacao de compra e venda de bens e services na area 

do comercio exterior e do comercio interne, agindo por conta propria ou de 

terceiros), devendo neste caso a mercadoria ser industrializada sob encomenda em 

estabelecimento industrial por conta da ordem da beneficiaria. 

Urn fator importante deve ser observado: 

- Exportacao realizada em moeda "real" (R$): somente podera ocorrer se a 

empresa importadora possui sede no Mercosul. 

0 Regime Drawback podera ser concedido a: 

- Mercadoria importada para beneficiamento no Pals e posterior exportacao. 

- Materia-prima, produto semi-elaborado ou acabado, utilizados na fabricacao 

de mercadoria exportada, ou a exportar. 

- Peca, parte, aparelho e maquina complementar de aparelho, de maquina, de 

vefculo ou de equipamento exportado ou a exportar. 

- Mercadoria destinada a embalagem, acondicionamento ou apresentacao de 

produto exportado ou a exportar, desde que propicie, comprovadamente, uma 

agregacao de valor ao produto final. 
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- Animais destinados ao abate e posterior exportac;ao. 

- Materia-prima e outros produtos que, embora nao integrando o produto a 

exportar ou exportado, sejam utilizados em sua industrializac;ao, em condic;oes que 

justifiquem a concessao. 

- Materias-primas e outros produtos utilizados no cultivo de produtos agricolas 

ou na criac;ao de animais a serem exportados, definidos pela Camara de Comercio 

Exterior- CAM EX. 

- Mercadoria utilizada em processo de industrializac;ao de embarcac;ao, 
-

destinada ao mercado interno. 

- Materias-primas, produtos intermediaries e componentes destinados a 
fabricac;ao, no Pais, de maquinas e equipamentos a serem fornecidos, no mercado 

interno, em decorrencia de licitac;ao internacional, contra pagamento em moeda 

conver&ivel proveniente de financiamento concedido par instituic;ao financeira 

internacional, da qual o Brasil participe, ou par entidade governamental estrangeira, 

ou ainda, pelo BNDES, com recursos captados no exterior, de acordo com as 

disposic;oes constantes do art. soda Lei n.0 .032, de 1990, com a redac;ao dada pelo 

art. S0 da Lei n.0 .184, de 2001, nas condic;6es previstas no Anexo "E" desta Portaria. 

0 incentive nao pode ser concedido nas seguintes situac;oes: 

- lmportac;ao de mercadoria utilizada na industrializac;ao de produto destinado 

ao consumo na Zona Franca de Manaus e em areas de livre comercio localizadas 

em territ6rio nacional. 

- Exportac;ao ou importac;ao de mercadoria suspensa ou proibida. 

- Exportac;ao contra pagamento em moeda nacional. 



78 

- Exporta96es conduzidas em moedas nao conversiveis, inclusive moeda

convenio, contra importa96es cursadas em moeda de livre conversibilidade. 

- lmporta9ao de petr61eo e seus derivados, exceto coque calcinado de petr61eo. 

4.1.5 - 6rgaos envolvidos no processo de Drawback 

Para que seja possivel a realiza9ao do drawback, varies 6rgaos estao 

fortemente envolvidos para o acompanhamento e desenvolvimento do processo, 

para auxiliar, atualizar e prestar consultoria as empresas interessadas no pleito e 

utiliza9ao deste beneficia. Os principais 6rgaos em questao sao: o Ministerio da 

Fazenda, a Receita Federal, o Banco do Brasil, o Decex e o Siscomex; estando 

estes dois ultimos mais envolvidos no assunto deste trabalho, discorreremos entao, 

urn pouco mais a respeito dos mesmos. 

4.1.5.1 - Sistema lntegrado de Comercio Exterior- SISCOMEX 

0 Sistema lntegrado de Comercio Exterior - SISCOMEX, instituido pelo 

Decreta no 660, de 25.9.92, e a sistematica administrativa do comercio exterior 

brasileiro, que integra as atividades afins da Secretaria de Comercio Exterior -

SECEX, da Secretaria da Receita Federa I - SRF e do Banco Central do Brasil -

BACEN, no registro, acompanhamento e controle das diferentes etapas das 

opera96es de exporta9ao e importa9ao. 

A partir de 1993, com a cria9ao do SISCOMEX, todo o processamento 

administrative relative as exporta96es foi informatizado. As opera96es passaram a 

ser registradas via Sistema e analisadas "on-line" pelos 6rgaos que atuam em 

comercio exterior, tanto os chamados 6rgaos "gestores" (SECEX, SRF e BACEN) 

como os 6rgaos "anuentes", que atuam apenas em algumas opera96es especificas 

(Ministerio da Saude, Departamento da Polfcia Federal, Comando do Exercito etc.). 
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Na concep<;ao e no desenvolvimento do Sistema, foram harmonizados 

conceitos, c6digos e nomenclaturas, tornando possivel a ado<;ao de urn fluxo unico 

de informa<;5es, tratado pela via informatizada, que permite a elimina<;ao de diversos 

documentos utilizados no processamento das opera<;5es. 

0 sistema de registro de exporta<;5es totalmente informatizado permitiu urn 

enorme ganho em agiliza<;ao, confiabilidade, rapidez no acesso a informa<;5es 

estatisticas, redu<;ao de custos etc. 

0 acesso ao SISCOMEX IMPORTA<;AO e feito por meio de conexao como 

Serpro (Servi<;o Federal de Processamento de Dados) a fim de que as opera<;5es 

que necessitam de Licenciamento de lmporta<;ao- Ll, possam ser efetuadas. 

0 SISCOMEX tern sido constantemente aprimorado, tendo incorporado o 

Modulo Drawback Eletronico, em novembro de 2001 (assunto do capitulo 7.0, neste 

trabalho). 

Anterior a data de implanta<;ao do projeto de drawback eletronico, citada acima, 

todas as solicita<;5es e comprova<;5es, eram efetuados atraves de documentos 

escritos, os quais seriam enviados ao Banco do Brasil, para que este analisasse e 

interviesse junto ao DECEX as autoriza<;5es para utiliza<;ao do beneficio. 

4.1.5.2 - Departamento de Comercio Exterior- DECEX 

0 DECEX - Departamento de Opera<;5es de Comercio Exterior e o 6rgao 

responsavel pelo acompanhamento e controle operacional do comercio exterior, 

assim como pela elabora<;ao e regulamenta<;ao de normas e procedimentos a serem 

adotados nas atividades relacionadas as opera<;5es de importa<;ao e exporta<;ao. 

Entre suas atribui<;5es, inclui-se o exame administrative das opera<;5es de comercio 

exterior via SISCOMEX, mediante analise visando ao deferimento de documentos 

como Registro de Exporta<;ao- RE, Registro de Venda- RV, Registro de Opera<;5es 

de Credito- RC e Licenciamento nao-automatico- Ll. 
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Figura 03: Estrutura organizacional do DECEX e suas competencias. 

SEPLA - Setor de Planejamento. 

GERIS • Geremcia de lnformac;ao e Desenvolvimento de Sistemas 

Operacionais 

ASINF- Assessoria de lnformac;ao de Comercio Exterior. 

ASDES - Assessoria de Desenvolvimento de Sistemas Operacionais 

(SISCOMEX) 

CONOR- Coordenac;ao de Normas e Suporte Tecnico 

SEJUR- Setor de Suporte Tecnico. 

SENOR - Setor de Normas. 

ASFIL- Assessoria de Financiamento, Assuntos lnternacionais e Logistica. 

CGAB - Coordenac;ao-Geral de Produtos Agropecuarios e Basicos 

SEAPE - Setor de Produtos Agropecuarios. 

SERIN - Setor de Produtos Intermediaries. 

SETEC - Setor de Produtos Texteis e Calc;ados. 

CGME - Coordenac;ao-Geral de Maquinas e Equipamentos 

SEMEC - Setor de Produtos da Industria Mecanica. 

SETEL- Setor de Produtos das lndustrias de Transports e Eletroeletronica. 

SEINA- Setor de Produtos da Industria de Aparelhos e lnstrumentos 

CGOC - Coordenac;ao-Geral de Operac;oes Comerciais 

ASEXP - Assessoria de Operac;oes de Exportac;ao. 

ASIEX- Assessoria de lncentivo a Operac;oes de Exportac;ao. 



81 

SEIMP - Servico de Operacoes de lmportacao 

CGFL - Coordenacao-Geral de Logistica, Regimes Aduaneiros, Credito e 

Financiamento. 

4.1.6- A Legislacao Aplicada. 

As legislacoes pertinentes ao Comercio Exterior e ao Comercio lnternacional 

entre o Brasil e seus parceiros comerciais e bastante dinamica, adequando-se com 

agilidade as necessidades deste mercado bastante competitive. Ate o momento da 

conclusao deste trabalho, o Regime Aduaneiro Especial Drawback e, entao, regido 

pelas seguintes legislacoes: 

- Ato Declarat6rio COANA n° 16, de 06/03//99. 

- Ato Declarat6rio (Normative) CST n° 11/90. 

- Comunicado DECEX n° 5, de 01/11/01. 

- Comunicado DECEX n° 21 de 11/07/97 e seus anexos. 

- Comunicado DECEX n° 2, de 31/01/00. 

- Decreto n° 4.543, de 26/12/02. 

- Decreto n° 4.544, de 26/12/02. 

- Decreto n° 3.904, de 31/008/01. 

- Decreto-Lei n° 37/66. 

- Decreto-Lei 4. 765/03 

- Decreto-Lei n° 1.248/72. 

- Decreto Lei n° 1.248/72 

- Decreto 2.412, de 03/12/97. 

- lnstrucao Normativa SRF n° 417, de 20/04/04. 

- lnstrucao Normativa SRF n° 30/72. 

- lnstruyao Normativa SRF n° 81/98. 

- lnstrucao Normativa DpRF n° 84, de 03/07/92. 

- lnstrucao Normativa SRF n° 168/02. 

- lnstrucao Normativa SRF n° 4, de 10/01/01. 

- lnstrucao Normativa SRF n° 30, de 18/08/72. 
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- lnstruyao Normativa SRF n° 10, de 10/03/782. 

- lnstruyao Normativa SRF n° 81, de 27/07/98. 

- lnstruyao Normativa SRF n° 168, de 18/06/02. 

- Lei 8.032/90. 

- Lei 8.402, de 08/01/92. 

-Lei 9.430, de 27/12/96 

- Lei n° 10.865, de 30/04/04. 

-Lei 10.637, de 30/12/02. 

- Lei 10.833, de 29/12/03. 

- Lei 10.893/04 

- Lei n° 10.893/04 

- Portaria Secex n° 14/04, 

- Portaria DECEX n°08/91 

- Portaria lnterministerial MT/MF n° 754/78. 

- Resoluyao CPA n° 1,227/72. 

- Resolu980 CAMEX n° 12/02. 
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4.2 - MODALIDADES DO DRAWBACK. 

0 Regime Aduaneiro Especial do Drawback poderc:~ ser concedido a operacao 

que se caracterize como industrializacao, nos termos da legislacao pertinente. 

A legislacao pertinente ao Drawback entende como operacao de 

industrializacao, qualquer operacao que modifique a natureza, o funcionamento, o 

acabamento, o funcionamento, a apresentacao ou a finalidade do produto, ou o 

aperfeicoe para consume, como tal: 

a) Transformacao: A que, exercida sobre a materia-prima ou produto 

intermediario, importe na obtencao de especie nova. 

b) Beneficiamento: A que importe em modificar, aperfeicoar ou, de qualquer 

forma, alterar o funcionamento, a utilizacao, o acabamento ou a aparencia do 

produto. 

c) Montagem: A que consista na reuniao de produtos, pecas ou partes de que 

resulte urn novo produto ou unidade, ainda que sob a mesma Classificacao Fiscal. 

d) Renovacao ou Recondicionamento: A que, exercida sobre produto usado ou 

parte remanescente de produto deteriorado ou inutilizado, renove ou restaure o 

produto para utilizacao. 

e) Acondicionamento ou Re-acondicionamento: A que importe em alterar a 

apresentacao do produto, pela colocacao de embalagem, ainda que em substituicao 

da original, salvo quando a embalagem colocada se destine apenas ao transporte do 

produto. 

Devemos considerar tambem, que o beneficia do Drawback nao retira dos 

custos dos insumos e materias-primas importadas, beneficiadas e reexportadas as 

sobretaxas dos direitos Anti-dumping ou Compensat6rios (cotas, etc.). 
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Deve-se observar que em primeira instancia, num impeto de se credenciar 

junto a este beneficia, as Empresas nao julguem com a devida considerac;ao seus 

custos de produc;ao, desta forma, as empresas devem seriamente considerar os 

custos dos insumos importados em comparac;ao aos fornecidos nacionalmente 

verificando seu incremento ou nao de competitividade internacional. 

A concessao desse regime nao assegura a obtenc;ao de cota de importac;ao ou 

de exportac;ao para produtos sujeitos ao contingenciamento, bern como nao exime a 

importac;ao e a exportac;ao da anuencia previa de outros 6rgaos ou entidades, 

quando exigivel. 

As importac;oes efetuadas nesse regime nao estao sujeitas ao exame de 

similaridade e a obrigatoriedade de transporte em navio de bandeira brasileira. 

A concessao do Regime podera ser condicionada a prestac;ao de garantia, 

limitada ao valor dos tributos suspensos de pagamento, a qual sera reduzida a 
medida que forem comprovadas as exportac;6es. 

A mercadoria objeto de Pedido de Drawback nao podera ser destinada a 
complementac;ao de processo industrial de produto ja contemplado por Regime de 

Drawback, concedido anteriormente. 

No exame do Pedido de Drawback, sera levado em conta o resultado cambial 
da operac;ao: 

- - A relac;ao basica a ser observada e de 40% (quarenta por cento), 

estabelecida pela comparac;ao do valor total das importac;6es, ai incluidos o prec;o 

da mercadoria no local de embarque no exterior e as parcelas estimadas de seguro, 

frete e demais despesas incidentes, com o valor liquido das exportac;6es, assim 

entendido o valor no local de embarque deduzido das parcelas de comissao de 

agente, eventuais descontos e outras deduc;6es. 
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- - Outros percentuais poderao ser praticados, desde que observados o ganho 

cambial, a natureza da opera9ao, ah~m das normas dispostas nesta Portaria, em 

situa96es que justifiquem a concessao. 

- - Quando da apresenta9ao do pleito, a interessada devera fornecer os valores 

estimados para seguro, frete, comissao de agente, eventuais descontos e outras 

despesas. 

Podera ser solicitada a inclusao de mercadoria nao prevista quando da 

concessao do Regime, desde que fique caracterizada sua utiliza9ao na 

industrializa9ao do produto a exportar. 

Somente sera admitida a altera9ao de titular de Ato Concess6rio de Drawback 

no caso de sucessao legal, nos termos da legisla9ao pertinente, mediante 

apresenta9ao de documenta9ao comprobat6ria do ato de incorpora9ao, fusao ou 

cisao. Em se tratando de cisao, devera constar do ato de cisao a declara9ao 

expressa da sucessao especifica dos direitos e obriga96es referentes ao Regime. 

(1)- Decreto n° 4.543, de 26/12/02, alterado pelo Decreto n° 4.765, de 24/06/03. 

(Z) - Entende-se como "embalagem para transporte" a que se destina exclusivamente a tal fim e for 
feita em caixas, caixotes, engradados, sacaria, barricas, latas, tambores, embrulhos e semelhantes, 
sem acabamento ou rotulagem de fun9ao promocional e que nao objetive valoriza9ao do produto em 
razao da qualidade e do material nele empregado, da perfei9ao de seu acabamento ou de sua 
utilidade adicional. 
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4.2.1 - Modalidades de Drawback. 

Nos termos e condiyoes estabelecidas no Regulamento Aduaneiro, o beneficia 

do Drawback, podera ser concedido nas seguintes modalidades: 

SUSPENSAO 

lmportac;ao de produtos com suspensao de 
impostos, para serem utilizados na exportac;ao 

ISENQAO 

Reposic;ao de estoques de produtos importados utilizados na exportac;ao 

RESTITUIQAO 

Recuperac;ao de impostos pagos por produtos importados na exportac;ao sob 
a forma de credito fiscal 

Figura 04 - Os Regimes do Drawback 
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4.2.2 - Suspensao: 

Esta modalidade (de carater futuristico) suspende o pagamento dos tributes 

exigiveis na importa«;ao de mercadorias a serem exportadas ap6s beneficiamento ou 

destinadas a fabricacao, complementacao ou acondicionamento de outra a ser 

exportada. 

0 importador, em operacao amparada por ato concess6rio, Iibera a mercadoria 

importada, ficando o pagamento dos tributes incidentes suspensos ate que seja 

comprovada a exportacao do produto final. 

Existe, neste caso, uma importacao de mercadorias vinculada a urn 

compromisso futuro de exportacao, o que implica entao, que devera ser obtida, 

previamente a importacao, produ«;ao e exportacao, uma autorizacao, chamada de 

Ato Concess6rio de Drawback, emitido pelo DECEX. 

0 insumo importado deve necessariamente participar da producao do bern a 

ser exportado. 

0 Drawback Suspensao pressup6e a industrializacao de insumos importados 

nesse regime e exportados, ap6s sua industrializacao, guardando-se a identidade 

fisica entre o produto importado e o exportado. 

0 adimplemento do compromisso de exportacao, firmado em Ato Concess6rio 

de Drawback, pressup6e o emprego da totalidade dos insumos importados nos 

produtos exportados. 

Se o fabricante ou lmportador nao comprovar a exortacao, por retina propria 

exigida nas circunstancias, conclui-se que utilizou o material importado em produtos 

vendidos no mercado interne, convertendo-se a importacao em operacao normal de 

importacao, sujeita a todos os tributes e acrescimos legais. 
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Deve-se observar que, na importac;ao, o fato gerador dos impastos e a entrada 

da mercadoria estrangeira no Pais, constituindo-se Credito Tributario. Emerge-se, 

entao, na figura do Drawback Suspensao, a suspensao tributaria para afastar, sob 

condic;6es, a exigibilidade do credito tributario configurado. 

A modalidade Drawback Suspensao esta sujeita a prazos que devem ser 

rigorosamente observados, quais sao: 

a) Segundo o Regulamento Aduaneiro, o pagamento dos tributes exigiveis nas 

importac;6es efetuadas no regime de Drawback Suspensao podera ser suspenso 

pelo prazo de ate urn ano, prorrogavel por periodo nao superior a urn ano, desde 

que devidamente justificado e respeitado o limite de dois anos para a permanencia 

da mercadoria importada no Pais. 

0 termo inicial do regime suspensive sera o da data do registro da primeira 

Declarac;ao de lmportac;ao- Dl, vinculada ao Ato Concess6rio de Drawback. 

0 termo final sera aquele fixado para efetivar a exportac;ao no respective Ato 

Concess6rio. 

No caso de importac;ao de mercadorias destinadas a industrializac;ao de bens 

de capital de Iongo ciclo de produc;ao, o prazo de validade do Ato Concess6rio do 

Drawback podera ser compativel com o ciclo de industrializac;ao e de exportac;ao, 

prorrogavel ate o limite de cinco anos. 

b) Ocorrendo o descumprimento do prazo para efetiva exportac;ao, dispora o 

interessado de urn prazo de 60 dias, contados da data limite para exportac;ao, para o 

pagamento dos tributes suspensos, ou, ainda, devolver ou destruir a mercadoria 

restante mediante autorizac;ao do DECEX e controle da fiscalizac;ao. 
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0 pagamento dos tributes dar-se-a com os acrescimos legais previstos na 

legisla<;ao (1l. 

Desde o dia 1° de novembro de 2001, a analise e a concessao do Ato 

Concess6rio de Drawback Suspensao sao processadas por meio de transa<;6es 

disponiveis no SISCOMEX, que podem ser acessadas por meio da fun<;ao 

Drawback Eletr6nico. 

Nesta modalidade, perante o SEFAZ- Secretaria da Fazenda, o ICMS e isento 

na importa<;ao desde que o exportador seja o proprio importador, ou seja, Rela<;ao 

de Exporta<;ao (RE) emitida em nome do mesmo importador que registrou a 

Declara<;ao de lmporta<;ao (DI), mantendo o mesmo CNPJ e a mesma lnscri<;ao 

Estadual. 

0 Roteiro para a Habilita<;ao na modalidade de Drawback lsen<;ao se da por 

meio do Drawback Eletr6nico, assunto do capitulo 7.0 deste trabalho. 

4.2.3 - lsen<;ao: 

Esta modalidade preve, no forma de credito para o futuro, a isen<;ao dos 

tributes exigiveis na importa<;ao de mercadorias, na quantidade e qualidade 

equivalente a utilizada no beneficiamento, fabrica<;ao, complementa<;ao ou 

acondicionamento do produto exportado. 

Esta modalidade de Drawback acontece em momenta oposto a modalidade de 

Drawback Suspensao. Nessa modalidade nao se trata da importa<;ao de insumos 

para produ<;ao de bens a serem exportados, mas sim da importa<;ao de insumos, 

destinados a reposi<;ao de estoques de mercadorias importadas, que ja tenham sido 

efetivamente aplicadas em produtos que vieram a ser exportados. 

(1)- Vide capitulo 4.5 deste trabalho. 
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Para que ocorra a isenyao, serao necessarias duas importayoes: 

a) A primeira tera sido uma importayao normalmente tributada, pois a 

mercadoria foi importada para processo de industrializayao e revenda ao mercado 

interno: 

b) Ocorre que, tendo sido incorporada a urn produto que veio a ser exportado 

para o exterior, podera o fabricante ou importador, requerer Ato Concess6rio de 

Drawback isenyao, pelo qual podera importar igual quantidade dos produtos 

anteriormente importados e essa segunda importayao, que tern finalidade de repor 

seus estoques, dar-se-a com isenyao dos impostos. 

Portanto, a modalidade lsenyao envolve tributos que ja foram pagos e que 

estao vinculados as exportayoes ja realizadas. 

Os insumos novamente importados poderao ser utilizados livremente. 

Nesta modalidade nao ha isenyao do ICMS. 

- 0 valor do produto exportado nesta modalidade deve corresponder ao valor 

lfquido da exportayao, assim entendido o preyo total no local de embarque, 

deduzidas as parcelas relativas a fornecimento do fabricante - intermediario, 

comissao de agente, descontos e eventuais deduyoes. 

Na pratica, a melhor forma de a empresa levantar seu direito ao 

enquadramento nesse regime e efetuar o levantamento e fazer a verificayao dos 

produtos importados e exportados atraves das Notas-Fiscais, pois a Nota-fiscal e 

considerada documento irrefutavel. 

Nesse regime, os exportadores podem pedir o deferimento de pedido de 

isenyao de ICMS junto as Secretarias Estaduais de Fazenda. 
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Nao perdera direito ao Regime, a mercadoria submetida a despacho aduaneiro 

ap6s o vencimento do respective Ato Concess6rio de Drawback, desde que o 

embarque no exterior tenha ocorrido dentro do prazo de sua validade. 

Na modalidade lsenc;ao, a concessao do Regime de Drawback e condicionada 

a comprovac;ao de exportac;oes, ja realizadas, de produtos em cujo processo de 

industrializac;ao tenha sido utilizadas mercadorias importadas equivalentes aquelas 

para as quais estejam sendo pleiteadas as isenc;oes. 

lgualmente, nessa modalidade, podera ser autorizada, desde que devidamente 

justificada, a importac;ao de mercadoria equivalents, adequada a tecnologia do 

memento, com a mesma finalidade daquela originalmente importada, ficando o total 

da importac;ao limitada ao valor da mercadoria substitufda e obedecidos os 

coeficientes tecnicos de utilizac;ao. 

Assim como na modalidade Drawback Suspensao, a modalidade lsenc;ao 

tambem esta sujeita a determinados prazos que devem ser rigorosamente 

observados, quais sao: 

a) Na habilitac;ao ao Drawback isenc;ao, somente sera permitida a utilizac;ao de 

Declarac;oes de lmportac;ao- Dl's com data de registro nao anterior ha dois anos, 

contados da data de apresentac;ao do respective pedido de Drawback ao DEC EX; 

b) Para o em barque da mercadoria no exterior referente a importac;ao 

consequents, devera ser obedecido prazo maximo de urn ano, contado a partir da 

data de emissao do Ato Concess6rio, prorrogavel a criterio, porem limitado ao 

maximo de dois anos, a partir da emissao do Ato Concess6rio. 

0 Roteiro para a Habilitac;ao na modalidade de Drawback Suspensao nao esta 

disponfvel por meio eletronico. Tanto o pedido do Ato Concess6rio quanto as 

comprovac;6es devem ser feitas por meio de formularies pr6prios. 
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Deverao ser utilizados os seguintes formularies, (conforme anexos II; Ill; IV; V; 

VI; VII; VIII, no final deste trabalho) disponiveis nas dependemcias bancarias 

habilitadas ou confeccionados pelos interessados, observados os padr6es 

especificados: 

I - Pedido de Drawback. 

II - Aditivo ao Pedido de Drawback. 

Ill- Anexo ao Ate Concess6rio ou Aditivo, se foro case. 

IV - Relat6rio Unificado de Drawback (RUD), identificando os documentos 

registrados no SISCOMEX, relatives as opera96es de importayao e exportayao, bern 

como as Notas-Fiscais de venda no mercado interne vinculados ao regime, ficando o 

beneficiario dispensado de apresentar documentos impresses. 

Devem ser anexados ao Pedido de Drawback: 

- Valores estimados para o frete, seguro e demais despesas incidentes na 

importa9ao pretendida. 

E, somente nos cases em que seja solicitado pelo DECEX: 

- Laude Tecnico discriminando o processamento industrial, bern como a 

participa9ao quantitativa e qualitativa da mercadoria importada no processo 

industrial do produto exportado ou a ser exportado, existencia ou nao de subproduto, 

residue ou sobra com valor comercial de revenda, emitido per: 

a) Profissional responsavel com sua identifica9ao e o numero de registro no 

Conselho Regional da profissao a que pertence ou per entidade reconhecida pelo 

respective Conselho Regional. 
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b) Entidade de reconhecida capacidade tecnica, especializada e idonea. 

No formulario Pedido de Drawback, na modalidade isen9ao, fica dispensada o 

preenchimento dos campos a seguir indicados: 

I- Pedido de Drawback: campo 11 e 23 (pre9o unitario); 

II- Anexo ao Ato Concess6rio ou Aditivo: campo 9 (pre9o unitario) 

No caso de importa9ao e/ou exporta9ao cursada em moeda conversivel 

diferente de d61ar dos Estados Unidos, devera tambem ser informado, nos campos 

15 e 27 do formulario Pedido de Drawback, o valor em d61ar dos Estados Unidos da 

importa9ao e da exporta9ao. 

Quando os espa9os pr6prios do formulario Pedido de Drawback forem 

insuficientes, devera ser utilizado o formulario Anexo ao Ato Concess6rio para 

discrimina9ao da mercadoria a importar e do produto exportado. 

E obrigat6rio o preenchimento do campo 33 da via I do formulario Pedido de 

Drawback, de forma a registrar a existencia ou nao de subproduto ou residua no 

processo produtivo do produto exportado. 

Sera desprezado o subproduto ou residua, quando o montante nao exceder 5% 

(cinco por cento) do valor da mercadoria importada. 

No Drawback lntermediario, devera ser consignada, no campo 22 do Pedido de 

Drawback, alem da discrimina9ao do produto intermediario, a indica9ao do produto 

final em que foi utilizado. 
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4.2.4 - Restituic;ao: 

Esta modalidade preve, para credito futuro, a Restituic;ao Total ou Parcial dos 

tributes que tenham side pages na importac;ao de mercadoria exportada ap6s 

beneficiamento, ou utilizac;ao na fabricac;ao, complementac;ao ou acondicionamento 

de outra exportadora. 

0 lmportador/Fabricante, nao se interessando em fazer uma segunda 

importac;ao sob a modalidade lsenc;ao para repor os estoques, podera pleitear a 

restituic;ao dos impastos pages na importac;ao de mercadorias, antes discriminadas 

ao mercado interne, porem exportadas ap6s o processo de industrializac;ao. 

Cabe lembrar que somente serao objetos de restituic;ao os impastos federais -

de lmportac;ao e IPI, visto que os regulamentos do ICMS nao contemplam a 

possibilidade de restituic;ao deste tipo de imposto, salvo situac;oes em que o ICMS 

tenha side recolhido indevidamente. 

A Restituic;ao do valor correspondente aos tributes sera feita mediante credito 

fiscal a ser utilizado em qualquer importac;ao posterior. 

Reconhecido o direito a restituic;ao dos impastos pages na importac;ao, sera 

expedido o Certificado de Credito Fiscal na importac;ao, englobando os valores do 

lmposto de lmportac;ao e do I Pl. 

Deve-se observar que a Restituic;ao nao se darci em especie. 

A utilizac;ao do Credito Fiscal consignado em Certificado de Credito Fiscal a 
lmportac;ao (Drawback Restituic;ao) sera feita mediante credito na conta corrente 

bancaria na qual tenham side debitados os valores dos tributes devidos na 

importayao. 
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A competencia pelo Credito Fiscal e de competencia da Secretaria da Receita 

Federal (SRF/MF), mediante requerimento protocolado pelo interessado no prazo de 

90 dias ap6s realizada a exporta~;ao. 

Devera, entao, o interessado comprovar o desembara~;o aduaneiro da 

mercadoria importada, a utiliza~;ao no produto exportado, os tributes pages e a 

rela~;ao insumo aplicado no produto exportado. 

A modalidade de Drawback Restitui~;ao e de exclusiva competencia da 

Secretaria da Receita Federal- SRF, para onde o devido processo administrative de 

requerimento de enquadramento no regime deve ser encaminhado. 

Pontes importantes a serem observados no regime: 

- Caso a fiscaliza~;ao verifique que o IPI referente a venda de produto ao 

mercado interne ja foi creditado, o beneficia sera concedido somente ao II. 

- 0 prazo de deferimento da solicita~;ao e de aproximadamente 6 meses. 
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4.3- REGIMES DE DRAWBACK 

Os Regimes de Drawback pod em ser conduzidas como segue: 

a) Drawback Individual - E a forma tradicional em que o beneficiario e o unico 

envolvido na operacao. Pode ser praticado nas tres modalidades (Suspensao, 

lsencao e Restituicao). 

No Drawback individual, toda a documentacao, mo memento da habilitacao ao 

regime, devera ser assinada apenas pela empresa importadora I exportadora, bem 

como cabera a ela assumir e cumprir todos os compromissos firmados perante as 

autoridades, tanto em nfvel federal quanto em nfvel estadual. 

b) Drawback Solidario- E aquele no qual participam (como um cons6rcio) duas 

ou mais empresas, solidariamente vinculadas a um unico contrato de exportacao, 

devendo o pedido ser assinado por todas as participantes ou ser credenciada 

apenas uma firma no documento. Pode ser pratica apenas na modalidade 

Suspensao. 

Na formulacao do Pedido de Drawback havera termo de responsabilidade 

firmado por todas as empresas participantes, definindo a participacao de cada 

empresa signataria. 0 Ato Concess6rio sera emitido em nome de uma das empresas 

industriais participantes, desde que devidamente credenciada pelas demais. 

Cada participante sera responsavel pela: 

- lmportacao de mercadoria destinada exclusivamente a industrializacao de sua 

parcela do produto a exportar. 

- A exportacao de sua parcela do produto final, conforme declarado no termo 

de responsabilidade. 
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A exportac;:ao tambem podera ser realizada por apenas uma das empresas 

participantes credenciadas, desde que ela seja a detentora do Ato Concess6rio de 

Drawback. 

Esta operac;:ao nao se confunde com o Drawback lntermediario, nem com 

operac;:ao envolvendo "industrializac;:ao sob encomenda", bern como nao sera 

admitida a revenda de mercadoria importada entre as participantes, nem a venda no 

mercado interno com o tim especffico de exportac;:ao a Trading Companies e a 

empresa de fins comerciais habilitadas a operar em Comercio Exterior. 

c) Drawback lntermediario- E aquele no qual intervem empresas denominadas 

"fabricantes - intermediaries" que tenham necessidade de importar insumos para 

industrializar produtos intermediaries, fornecidos diretamente a empresas "industriais 

- exportadoras", para emprego na industrializac;:ao de produto final destinado a 
exportac;:ao (e que opere nas modalidades Suspensao e lsenc;:ao). 

Uma mesma exportac;:ao podera ser utilizada para comprovar o Ato 

Concess6rio de Drawback do "fabricante - intermediario" e da empresa industrial 

exportadora, proporcionalmente a participac;:ao de cada urn no produto final 

exportado. 

E obrigat6ria a menc;:ao expressa da participac;:ao do "fabricante - intermediario" 

no registro de Exportac;:ao (RE). 

Os processos de habilitac;:ao ao regime e as respectivas comprovac;:oes 

deverao ser conduzidas individualmente por cada uma dos estabelecimentos 

"fabricantes- intermediaries". 
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d) Drawback Realizado par Empresa Comercial ou Trading Companies - Neste 

caso, a mercadoria devera ser industrializada sob encomenda em estabelecimento 

industrial, par conta e ordem da beneficiaria do regime e posteriormente exportada 

pela propria empresa comercial, detentora do Ato Concess6rio. 

e) Drawback para Fornecimento do Mercado lnterno- Este regime e concedido 

exclusivamente na modalidade Suspensao, envolvendo a importac;ao de materias

primas, produtos intermediaries e componentes destinados a fabricac;ao no Pais de 

maquinas e equipamentos a serem fornecidos, no mercado interno, em operac;ao 

resultante de licitac;ao internacional, contra pagamento em moeda conversivel 

proveniente de financiamento concedido par instituic;ao financeira internacional da 

qual o Brasil participe au par entidade governamental estrangeira, ou ainda, pelo 

BNDES- Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social, com recursos 

captados no Exterior (1>. 

Empresa estabelecida em territ6rio nacional, abre licitac;ao internacional para a 

aquisic;ao de maquinas e equipamentos. Para que outras empresas estabelecidas 

em territ6rio nacional possam competir nesta licitac;ao em pe de igualdade 

competitiva, estas empresas abrem o Pedido de Drawback para Fornecimento ao 

Mercado lnterno e caso venc;am a licitac;ao fornecem o produto fruto da licitac;ao e 

produzido com materias-primas, insumos, componentes ou partes importadas a 
empresa que abriu a licitac;ao. 

Na solicitac;ao de enquadramento neste regime deverao ser apresentados os 

seguintes documentos: 

- C6pia do edital da licitac;ao internacional, bern com prova de sua publicidade; 

- C6pia da proposta au do contrato do fornecimento, em portugues, ou em 

traduc;ao juramentada; 
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- Catalogos tecnicos e/ou especificac;:6es e detalhes do material a ser 

importado; 

- Declarac;:ao da empresa licitante certificando que a empresa foi vencedora da 

licitac;:ao e que o Regime de Drawback foi considerado na formayao do prec;:o 

apresentado na proposta; 

- C6pia do contrato de financiamento, em traduc;:ao juramentada; 

Podera ser concedido o Regime, para empresas industriais subcontratadas 

pela empresa vencedora da licitac;:ao, desde que sua participac;:ao esteja 

devidamente registrada na proposta ou no contrato de fornecimento. 

No caso de subcontratac;:ao, tambem deverao ser apresentados os seguintes 

documentos: 

- C6pia do edital da licitac;:ao internacional, bern com prova de sua publicidade; 

- C6pia da proposta ou do contrato do fornecimento, em portugues, ou em 

traduc;:ao juramentada; 

- Catalogos tecnicos e/ou especificac;:6es e detalhes do material a ser 

importado; 

- Declarac;:ao da empresa licitante certificando que a empresa subcontratada 

consta expressamente da proposta ou do contrato de fornecimento vencedor da 

licitac;:ao e que o Regime de Drawback foi considerado na formac;:ao do prec;:o 

apresentado na proposta; 

- C6pia do contrato de financiamento, em traduc;:ao juramentada; 
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- C6pia da encomenda feita pela empresa vencedora da licitac;ao. 

0 prazo de validade do Ato Concess6rio de Drawback e determinado pela 

data-limite estabelecida para a efetivac;ao do fornecimento vinculado. 

A empresa beneficiaria do Regime de Drawback podera solicitar alterac;ao no 

Ato Concess6rio de 

Drawback, desde que justificado e amparado no contrato de fornecimento. 

A Nota Fiscal de fornecimento do produto, objeto do Ato Concess6rio de 

Drawback devera conter, sem prejufzo das normas especfficas em vigor, 

obrigatoriamente: 

- Declarac;ao expressa de que o produto contem mercadoria importada ao 

amparo do Regime de Drawback, modalidade suspensao; 

- Numero e data de emissao do Ato Concess6rio de Drawback vinculado; 

- Quantidade da mercadoria, importada sob o Regime, empregada no produto; 

- Valor da mercadoria, importada sob o Regime, utilizado no produto, assim 

considerado o somat6rio do prec;o no local de embarque no exterior e das parcelas 

de frete, seguro e demais despesas incidentes, em d61ares norte-americanos; 

- Valor da venda do produto, convertido em d61ares norte-americanos, a taxa 

de cambio para compra Ptax vigente no dia util imediatamente anterior a emissao do 

documento fiscal de venda; 
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Quando do recebimento do produto, a empresa licitante ou contratante devera 

remeter c6pia da 1a via (via do destinatario) para a empresa industrial, contendo 

declara<;ao original, firmada e datada, do recebimento em boa ordem do produto 

objeto da Nota Fiscal. 

Os bens importados sob esta modalidade nao podem ser exportados. 

f) Drawback Generico- Opera<;ao autorizada em condi<;6es especiais e apenas 

na modalidade Suspensao, em que e admitida a discrimina<;ao generica da 

mercadoria a importar e o seu respective valor, dispensada a classifica<;ao na NCM 

- Nomenclatura Comum do Mercosul, a quantidade e o pre<;o unitario (nao sera 

necessaria detalhar os itens que a empresa vai importar). 

No compromisso de exporta<;ao, deverao constar sempre a classifica<;ao NCM, 

descri<;ao, quantidade e o valor total do produto a ser exportado, em moeda 

conversivel, sendo dispensado a referencia a pre<;os unitarios. 

A opera<;ao sera analisada pelo compromisso global, mediante a compara<;ao 

do custo total da importa<;ao com o valor lfquido da exporta<;ao, tendo em vista a 

quantidade e qualidade das mercadorias definidas no respective Laudo tecnico. 

g) Drawback para Embarca<;6es - Esta opera<;ao e conduzida somente nas 

modalidades de Suspensao e lsen<;ao e que envolvem a importa<;ao de mercadorias 

destinadas a fabrica<;ao de embarca<;6es para fins de venda no mercado interne, por 

parte da industria naval (2l. 

h) Drawback Sem Cobertura Cambial - Concedido exclusivamente na 

modalidade Suspensao. Caracteriza-se pela ausencia de cobertura cambial, parcial 

ou total, da importa<;ao. 



102 

Nesta alternativa, a empresa devera anexar ao Pedido de Drawback carta, 

fatura ou mensagem por fac-simile do fornecedor estrangeiro (este ultimo, 

documento autenticado pelo proprio importador), informando a mercadoria a ser 

importada sem cobertura cambial, bern como as condi96es em que serao 

conduzidas as opera96es de importa9a0 e exporta9ao. 

0 valor total da exporta9ao (FOB) sera representado pela soma dos valores 

com cobertura da exporta9ao e os valores sem cobertura das importa96es, conforme 

demonstrado a seguir, no preenchimento dos campos pr6prios do formulario de 

Pedido de Drawback: 

22 24 
Discriminayao Total 
Descriyao do Produto Valor do efetivo ingresso de divisas 

Exporta~ao Sem Cobertura Cambial 
Valor correspondente as importac;:5es sem cobertura cambial 

127 
Valor total FOB Valor Total (soma das parcelas anteriores) 

Figura 05 - Preenchimento formulario Pedido de Drawback - Drawback Sem Cobertura Cambial 

Em resumo, o produto importado sem cobertura cambial devera ter valor 

agregado em territ6rio nacional e posteriormente exportado com cobertura cambial. 

Neste processo havera duas Notas-Fiscais, a primeira sem cobertura, com o 

valor correspondente a Nota-Fiscal de entrada. A segunda com a devida cobertura 

cambial e com o valor agregado. 

i) Drawback Agropecuario - Concedido mediante condi96es especificas 

estabelecidas pela CMAEX/SRF/DECEX. 

E uma opera9ao especial concedida, exclusivamente na modalidade 

suspensao, para importa9ao de materia-prima e outros produtos utilizados no cultivo 

dos produtos agricolas ou na cria9ao dos animais a seguir definidos, cuja destina9ao 

e a exporta9ao: 
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- Frutas, suco e polpa de frutas; 

- Algodao nao cardado nem penteado; 

- Camar6es; 

- Carnes e miudezas, comestiveis, de frango; e. 

-Carnes e miudezas, comestiveis, de suinos. 

Ap6s a imposta9ao dos dados de importa9ao e exporta9ao no modulo 

especifico Drawback do SISCOMEX, deverao ser apresentados ao DECEX os 

seguintes documentos: 

- Laudo tecnico emitido por 6rgao ou entidade especializada da Administra9ao 

Publica Federal: e 

- C6pia do termo de abertura do Livro Fiscal de Controle da Produ9ao e do 

estoque, modelo 3, na forma da legisla9ao vigente, com o registro na Junta 

Comercial, que comprove o controle contabil da produ9ao. 

As materias-primas e outros produtos a serem importados deverao estar 

relacionados no campo "descri9ao complementar" do Ato Concess6rio de Drawback. 

j) Drawback Financeiro - Podera ser concedido com base na analise dos fluxos 

financeiros de importa96es e exporta96es, observados os ganhos cambiais e 

respeitada a compatibilidade entre as mercadorias a importar e os produtos a 

exportar. E aplicado somente na modalidade Suspensao. 
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Cabe salientar que esta modalidade e somente concedida a grandes 

exportadores e, sem a devida emissao de Ato Concess6rio e sem o limite percentual 

de agrega9ao de valor para exporta9ao, porem, esta modalidade ainda nao possui 

regulamentac;ao e desta forma nao pode ser utilizado. 

I) REPETRO - Regime Aduaneiro Especial de Explora9ao e lmporta9ao de 

Bens Destinados as Atividades de Pesquisa e de Lavras das Jazidas de Petr61eo e 

de Gas Natural (3l. Aplica-se ao REPETRO o seguinte tratamento aduaneiro: 

- lmporta9ao, sob o regime de Drawback, na modalidade de Suspensao do 

pagamento dos impastos incidentes, de produtos semi-elaborados e de partes e 

pe9as, para a produ9ao de bens a serem exportados com saida ficta do territ6rio 

nacional e posterior concessao do Regime Temporario de Admissao dos bens 

exportados. 

Na exporta9ao com saida ficta, os bens exportados serao entregues no 

territ6rio nacional, sob controle aduaneiro, ao comprador estrangeiro ou a sua 

ordem. 

0 pagamento deve ser realizado em moeda de livre conversibilidade. 

(
1
)- Conforme lei 8.032/90, em seu artigo 5°. 

(
2
)- Conforme lei 8.402 de 08//01/92, § 2°, artigo 1°. 

(3)- 0 REPETRO aplica-se somente aos bens listados na lnstru'):ao Normativa SRF no 4 da SRF, de 
10/01/01 
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4.4- COMPROVACOES 

Como regra geral, fica dispensada a apresentacao de documentos impresses 

na habilitacao e na comprovacao das operacoes amparadas pelo Regime de 

Drawback. 

Para eventual verificacao pelo DECEX, as empresas deverao manter em seu 

poder, pelo prazo de 5 anos, as Declaracoes de lmportacao - Dl, os Registros de 

Exportacao - RE averbados, os Registros de Exportacao Simplificados - RES 

averbados, bern como as Notas Fiscais de venda no mercado interne. 

Ah§m das exportacoes realizadas diretamente por empresa beneficiaria do 

Regime de Drawback, poderao ser consideradas, tambem, para fins de 

comprovacao: 

I - Vendas, no mercado interne, com o fim especifico de exportacao, a empresa 

comercial exportadora constitufda na forma do Decreto-Lei n° 1.248, de 1972; 

II - Vendas, no mercado interne, com o fim especffico de exportacao, a 

empresa de fins comerciais habilitada a operar em comercio exterior; 

Ill - Vendas, no mercado interne, com o fim especifico de exportacao, no caso 

de Drawback lntermediario, realizada por empresa industrial para: 

a) Empresa comercial exportadora, nos termos do Decreto-Lei n° 1.248, de 

1972; 

b) Empresa de fins comerciais habilitada a operar em comercio exterior. 

IV - Vendas, nos casos de fornecimento no mercado interne, de que tratam os 

incises VIII e IX do art. 60. 
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Na comprova9ao ou habilita9ao ao Regime de Drawback, os documentos 

eletronicos registrados no SISCOMEX utilizarao somente urn Ato Concess6rio de 

Drawback. 

0 produto exportado em consigna9ao somente podera ser utilizado para 

comprovar o Regime ap6s sua venda efetiva no exterior, devendo a empresa 

beneficiaria apresentar a documenta9ao da respectiva contrata9ao de cambio. 

Os documentos que comprovam as opera96es de importa9ao e exporta9ao 

vinculadas ao Regime de Drawback sao os seguintes: 

I - Declara9ao de lmporta9ao (DI); 

II - Registro de Exporta9ao (RE) averbado; 

Ill- Registro de Exporta9ao Simplificado (RES) averbado; 

IV - Nota Fiscal de venda no mercado interne. Observando: 

- Nas vendas internas, com fim especffico de exporta9ao, de empresa industrial 

beneficiaria do Regime para empresa comercial exportadora constituida na forma do 

Decreto-Lei no 1.248, de 1972, a empresa devera manter em seu poder c6pia da 1 a 

via da Nota Fiscal (via do destinatario) contendo declara9ao original do recebimento 

em boa ordem do produto, observado o disposto no Anexo "I" desta Portaria; 

- Nas vendas internas, com fim especffico de exporta9ao, de empresa industrial 

beneficiaria do Regime para empresa de fins comerciais habilitada a operar em 

comercio exterior, a empresa devera manter em seu poder c6pia da 1a via da Nota 

Fiscal (via do destinatario) contendo declara9ao original do recebimento em boa 

ordem do produto e declara9ao observado o disposto no Anexo "L" desta Portaria; 
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- Nas vendas internas de empresa industrial beneficiaria do Regime para 

fornecimento no mercado interne, a empresa devera manter em seu poder c6pia da 

1a via da Nota Fiscal (via do destinatario) contendo declarac;ao original do 

recebimento em boa ordem do produto, observado o disposto nos Anexos "D" e "E" 

desta Portaria; 

- Nas vendas internas, nos cases de Drawback lntermediario, a empresa 

beneficiaria do Regime devera manter em seu poder: 

a) 2a via (via do emitente) da Nota Fiscal de venda do fabricante-intermediario; 

b) C6pia da 1a via (via do destinatario) de Nota Fiscal de venda da empresa 

industrial a Empresa Comercial 

Exportadora, nos termos-do Decreto-Lei no 1.248, de 1972; e. 

c) C6pia da 1a via (via do destinatario) de Nota Fiscal de venda da empresa 

industrial a empresa de fins comerciais habilitada a operar em comercio exterior, 

observado o disposto no Anexo "L" desta Portaria. 

No Drawback Solidario, quando a exportac;ao ocorrer por apenas uma das 

participantes, a empresa exportadora devera manter em seu poder o RE averbado, 

em campos adequados seja indicado o fornecimento de cada empresa industrial 

participante e o numero da respectiva Nota Fiscal. As demais participantes deverao 

manter em seu poder a c6pia da 1a via da Nota Fiscal que amparou a safda do 

produto para a empresa exportadora, contendo: 

I - Declarac;ao de que o produto destinado a exportac;ao contem mercadoria 

importada ao amparo de Regime de Drawback, modalidade suspensao; 

II - Numero e data de emissao do Ato Concess6rio de Drawback vinculado; 
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Ill - Quantidade da mercadoria, importada sob o Regime, empregada no 

produto destinado a exportac;ao; 

IV - Custo total da mercadoria importada sob o Regime e utilizada no produto 

destinado a exportac;ao; 

V - Valor da venda, convertido em dolares norte-americanos, a taxa de cambio 

para compra Ptax vigente na data util imediatamente anterior a emissao do 

documento fiscal de venda. 

Nos cases de venda para empresa de fins comerciais habilitada a operar em 

comercio exterior, para empresa industrial ou para Industrial - Exportadora essas 

tambem deverao manter os RE averbados em seu poder. Esses RE deverao estar 

devidamente indicados no modulo especifico Drawback do SISCOMEX ou no RUD 

da beneficiaria do Ato Concessorio, conforme a modalidade. 

4.4.1 - Modalidade Suspensao 

Na modalidade suspensao, as empresas deverao comprovar as importac;6es e 

exportac;6es vinculadas ao Regime, por intermedio do modulo especifico Drawback 

do Siscomex, no prazo de ate 60 (sessenta) dias contados a partir da data limite 

para exportac;ao. 

A utilizac;ao do RES podera ser efetuada por empresa beneficiaria de Atos 

Concessorios cuja soma dos compromissos de exportac;ao nao ultrapasse o 

montante de US$ 120.000,00 (cento e vinte mil dolares dos Estados Unidos), ou o 

equivalents em outra moeda, no ano civil. 

As Dl e os RE indicados no modulo especifico Drawback do SISCOMEX 

deverao estar necessariamente vinculados ao Ato Concessorio em processo de 

comprovac;ao. 
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Nao serao aceitos para comprovac;ao do Regime, RE que possuam urn unico 

CNPJ vinculado a mais de urn Ato Concess6rio de Drawback. 

Para fins de comprovac;ao, sera utilizada a data de registro da Dl. 

4.4.2 - Modalidade lsenc;ao 

Na modalidade isenc;ao, as empresas utilizarao o RUD, identificando os 

documentos eletronicos registrados no SISCOMEX, relativos as operac;oes de 

importac;ao e exportac;ao, bern como as Notas Fiscais de venda no mercado interno, 

vinculadas ao Regime, ficando as empresas dispensadas de apresentar documentos 

impressos. 

Sera utilizada a data de registro da Dl para a comprovac;ao das importac;6es ja 

realizadas, a qual devera ser indicada no RUD. 

0 RE nao podera ser utilizado em mais de urn Pedido de Drawback. 

4.4.3 - Devoluc;ao ao Exterior ou Destruic;ao de Mercadoria lmportada 

- A beneficiaria do Regime de Drawback, nas modalidades de suspensao e de 

isenc;ao, podera solicitar a devoluc;ao ao exterior e a destruic;ao de mercadoria 

importada ao amparo do Regime, estando esta devoluc;ao da mercadoria se sujeita a 

previa autorizac;ao do DECEX. 

- Pedidos de devoluc;ao da mercadoria importada somente serao passfveis de 

analise quando formulado dentro do prazo de validade do Ato Concess6rio de 

Drawback. 

- A destruic;ao da mercadoria sera efetuada sob controle aduaneiro, as expensas 

do interessado. 
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Na modalidade suspensao, a beneficiaria devera apresentar declara~;ao 

consignando os motives para a devolu~;ao ao exterior da mercadoria nao utilizada no 

processamento industrial vinculado ao Regime. 

Na modalidade isen~;ao, a beneficiaria devera apresentar declara~;ao 

consignando os motives para a devolu~;ao ao exterior da mercadoria importada ao 

amparo de Ate Concess6rio de Drawback. 

Na devolu~;ao ao exterior de mercadoria importada com cobertura cambial, a 

beneficiaria devera apresentar, tambem, compromisso de promover o ingresso no 

Pafs de: 

I - Divisas em valor correspondente, no mfnimo, ao custo total da importa~;ao 

da mercadoria a ser devolvida ao exterior, inclufdos os valores relatives a frete, 

seguro e demais despesas incorridas na importa~;ao, ou; 

II - Mercadoria correspondente ao valor no local de embarque no exterior da 

mercadoria devolvida. 

Na devolu~;ao ao exterior de mercadoria importada ao amparo de Ate 

Concess6rio de Drawback, sem cobertura cambial, modalidade suspensao, a 

beneficiaria devera apresentar, tambem, documento no qual o fornecedor 

estrangeiro manifeste sua concordancia e se comprometa a remeter: 

I- divisas correspondentes a todas as despesas incorridas na importa~;ao, ou; 

II - Mercadoria em substitui~;ao a mercadoria devolvida. 

A substitui~;ao de mercadoria devolvida ao exterior ou destrufda devera ser 

efetivada sem cobertura cambial, correndo todas as despesas incidentes na 

importa~;ao per conta do fornecedor estrangeiro. 
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A liquidac;ao do compromisso de exportac;ao vinculado ao Regime, modalidade 

suspensao, dar-se-a: 

I - No caso de substituic;ao de mercadoria: pela comprovac;ao de exportac;ao de 

produto em cujo processo de industrializac;ao tenha sido utilizada a mercadoria 

substituta; 

II - No caso de devoluc;ao ao exterior de mercadoria importada: pela 

comprovac;ao da exportac;ao da mercadoria originalmente importada e do 

ressarcimento por parte do fornecedor estrangeiro; 

Ill - No caso de destruic;ao de mercadoria importada: pela apresentac;ao do 

termo de verificac;ao e destruic;ao da mercadoria, emitido pela Secretaria da Receita 

Federal (SRF). 

4.4.4- Outras Ocorrencias 

0 sinistro de mercadoria importada ao amparo do Regime, danificada por 

incendio ou qualquer outro sinistro, devera ser comprovado ao DECEX, mediante 

apresentac;ao dos seguintes documentos: 

I - Certidao expedida pelo corpo de bombeiros local ou pela autoridade 

competente; 

II - C6pia autenticada do relat6rio expedido pela companhia seguradora. 

0 furto de mercadoria importada ao amparo do Regime devera ser comprovado 

ao DECEX, mediante apresentac;ao dos seguintes documentos: 

I - Boletim de ocorrencia expedido pelo 6rgao de seguranc;a local; 



112 

II - C6pia autenticada do relat6rio expedido pela companhia seguradora. 

Na modalidade de suspensao, o DECEX podera promover a liquidacao do 

compromisso de exportacao vinculado ao Regime, referents a parcela de 

mercadoria sinistrada ou furtada. 

Na modalidade de suspensao, a beneficiaria podera pleitear, dentro do prazo 

de validade do Ato Concess6rio de Drawback, nova importacao para substituir a 

mercadoria sinistrada ou furtada, desde que apresente prova do recolhimento dos 

tributos incidentes na importacao original. 
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4.5- LIQUIDACAO DO COMPROMISSO DE EXPORTACAO 

4.5.1 -A Liquidayao. 

A liquidayao do compromisso de exportayao no Regime de Drawback, 

modalidade suspensao, ocorrera mediante: 

I- Exportayao efetiva do produto previsto no Ato Concess6rio de Drawback, na 

quantidade, valor e prazo nele fixados; 

II - Adoyao de uma das providemcias abaixo, no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados a partir da data-limite para exportayao: 

a) Devoluyao ao exterior da mercadoria nao utilizada; 

b) Destruiyao da mercadoria imprestavel ou da sobra, sob controle aduaneiro; 

c) Destinayao da mercadoria remanescente para consumo interno, com a 

comprovayao do recolhimento dos tributes previstos na legislayao. Nos casos de 

mercadoria sujeita ao controle especial na importayao, a destinayao para consumo 

interno dependera de autorizayao expressa do 6rgao responsavel. 

Nos respectivos comprovantes de recolhimento deverao constar informay6es 

referentes ao numero do ato concess6rio, da Declarayao de lmportayao, da 

quantidade e do valor envolvidos na nacionalizayao. 

Podera a beneficiaria apresentar declarayao contendo as informay6es acima 

requeridas, quando nao for possivel o seu detalhamento no respective comprovante 

de recolhimento, por forya de legislayao vigente. 
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Ill - Liquida<;ao ou impugna<;ao de debito eventualmente lan<;ado contra a 

beneficiaria 

Podera ser autorizada a transferencia de mercadoria importada para outre Ato 

Concess6rio de Drawback, modalidade suspensao, mediante pedido da beneficiaria, 

no modulo especffico Drawback do SISCOMEX. 

- A transferencia devera ser solicitada antes do vencimento do prazo para 

exporta<;ao do Ato Concess6rio de Drawback original. 

- A transferencia sera abatida das importa<;6es autorizadas para o Ato 

Concess6rio de Drawback receptor. 

- 0 prazo de validade do Ato Concess6rio de Drawback, modalidade suspensao, 

para o qual foi transferida a mercadoria importada, observara o limite maximo de 2 

(dois) anos para a permanencia no Pais, a contar da data da Dl mais antiga 

vinculada ao Regime, principalmente quanto a mercadoria transferida de outre Ato 

Concess6rio de Drawback. 

4.5.2- 0 lnadimplemento 

Sera declarado o inadimplemento do Regime de Drawback, modalidade 

suspensao, no caso de nao cumprimento do compromisso de exporta<;ao, 

apresentado no item 4.5.1 acima. 

0 inadimplemento do Regime sera considerado: 

I - Total: quando nao houver nenhuma exporta<;ao que comprove a utiliza<;ao 

da mercadoria importada; 
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II - Parcial: se existir exporta9ao efetiva que comprove a utiliza9ao de parte da 

mercadoria importada. 

0 inadimplemento podera ocorrer em virtude do descumprimento de outras 

condi96es previstas no ato de concessao, como a nao observancia do prazo de 60 

(sessenta) dias previsto neste regime. 

0 inadimplemento do Regime sera comunicado a Secretaria da Receita 

Federal e aos demais 6rgaos ou entidades envolvidas, por meio de modulo 

especffico Drawback do SISCOMEX, podendo futuras solicita96es do mesmo titular 

ficar condicionadas a regulariza9ao da situa9ao fiscal. 

4.5.3- Multas e Outros Encargos 

Descaracterizando o Regime de Drawback em virtude do descumprimento das 

obriga96es assumidas, aplicar-se-a o tratamento legal previsto para a importa9ao 

em regime comum. Deverao ser recolhidos com os acrescimos legais previstos na 

legisla9ao os tributes devidos na importa9ao, cujo pagamento estivera suspenso 

com base no Ato Concess6rio. 

Para efeito dos calculos dos acrescimos legais devidos, os tributos a 

serem recolhidos consideram-se vencidos a partir dos fatos geradores 

ocorridos na data do registro da Declarac;ao de lmportac;ao e do Desembarac;o 

Aduaneiro respectivos. 

Para recolhimento espontaneo, os valores do II, do IPI, do PIS/PASEP -

lmportayao, da COFINS - lmporta9ao e do AFRMM serao acrescidos dos seguintes 

encargos: 

a) multa de mora de 0,33% ao dia, por dia de atraso, limitada a 20%. 
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b) Juros de mora calculados pela taxa SELIC, acumulados ate o mes anterior 

ao do pagamento e de 1% no mes do recolhimento. 

Como a taxa SELIC acumula-se mes a mes e no mes em que o pagamento 

dos impastos devera ser feito ainda nao se conhece o seu percentual, aplica-se 1% 

neste mes. 

c) Para o ICMS, devem ser recolhidas multas de mora e juros acumulados da 

SELIC. 0 percentual da multa pede ser diferenciado em cada Estado. Sendo estes 

calculados a partir da data da ocorrencia do fate gerador. 

d) Todos e quaisquer outros encargos incidentes em uma operayao normal de 

importayao passam a ser devidos e exigiveis no case de descumprimento do Ato 

Concess6rio. 

As multas, se devidas, serao aplicadas independentemente de outras 

penalidades administrativas e/ou criminais cabiveis. 
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4.6- OUTROS REGIMES ADUANEIROS ESPECIAIS. 

0 Regime Aduaneiro Especial do Drawback nao deve ser confundido com 

outros Regimes Aduaneiros Especiais previstos no Regulamento Aduaneiro <1l 

Assim, entre outros Regimes Aduaneiros Especiais: 

a) Admissao Temporaria: 

0 regime de Admissao Temporaria eo que permite a importac;ao de bens que 

devam permanecer no Pais durante prazo indeterminado, com suspensao total dos 

pagamentos dos tributes ou com suspensao parcial nos casas de utilizac;ao 

financeira. 

De forma semelhante ao Drawback, a importac;ao em regime de Admissao 

Temporaria podera ter a isenc;ao ou pagamento do ICMS, seguindo o Regime 

Tributario adotado pela autoridade federal. 

Poderao ser admitidos em regime de Admissao Temporaria, com suspensao 

total dos pagamentos dos tributes, os bens destinados a seu proprio beneficiamento, 

montagem, renovac;ao, recondicionamento ou re-acondicionamento 

aperfeic;oamento ativo. 

A Admissao Temporaria com Finalidade Economica e aplicada para bens que 

irao gerar valores economicos, como par exemplo, maquinas que fabricarao pec;as a 

serem vendidas tanto para o mercado externo como para o mercado interne. Neste 

processo, o recolhimentos dos tributes se da proporcionalmente ao periodo de vida 

util do bern. 
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b) Entreposto Aduaneiro: 

0 regime de Entreposto Aduaneiro e o que permite, na importac;:ao e na 

exportac;:ao, o deposito de mercadorias em local determinado, com suspensao dos 

pagamentos dos tributes e sob o controle fiscal. Na importac;:ao, este regime e 

utilizado para as operac;:6es de consignac;:6es (2l. Na exportac;:ao, sera o local onde as 

mercadorias poderao permanecer depositadas ate que ocorra o embarque para o 

exterior. 

0 Entreposto Aduaneiro e operado em area alfandegada, sob o controle da 

autoridade aduaneira, podendo ter suas atividade operacionais administradas pela 

iniciativa privada. 

E condic;:ao para admissao no regime que a mercadoria seja importada sem 

cobertura cambial. Podera ser admitida no regime a mercadoria importada com 

cobertura cambial, desde que destinada a exportac;:ao. 

No regime de Entreposto Aduaneiro, podem ser realizadas atividades de 

industrializac;:ao. A func;:ao do Entreposto Aduaneiro e, na importac;:ao, possibilitar o 

ingresso de mercadorias no Pais, sem o recolhimento dos tributes que permanecem 

suspensos, ate sua nacionalizac;:ao ou reexportac;:ao para o exterior. 

Podera ser solicitada, por meio do DTR - Documento de Transferencia de 

Regime Aduaneiro, a transferencia para o regime de Drawback de mercadoria 

depositada sob o Regime Aduaneiro Especial de Entreposto Aduaneiro na 

importac;:ao, observadas as disposic;:6es aplicaveis a cada urn destes regimes. A 

transferencia sera realizada mediante a extinc;:ao, parcial ou total, do regime anterior 

e a admissao, no novo regime, da quantidade de mercadorias transferidas. 

0 prazo de permanencia da mercadoria no regime e de ate urn ano, 

prorrogavel por periodo nao superior a urn ano. 
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A permissao para explorar entreposto de uso publico ou de uso privado e de 

competencia do Ministro da Fazenda, ou de outra autoridade por delega9ao prevista 

no Regulamento Aduaneiro e legisla96es regulamentadoras. 

c) Regime Aduaneiro Especial de Entreposto Industrial sob Controle 

lnformatizado- RECOF: 

0 RECOF (3) permite importar, com suspensao do pagamento de tributos (II, 

IPI, PIS/PASEP - lmporta980, COFINS - lmportayao e AFRMM), mercadorias a 

serem submetidas a opera96es de industrializa9ao de produtos destinados a 

exporta9ao. 

Parte das mercadorias admitidas no RECOF, no estado em que foram 

importadas ou incorporadas ao produto resultante do processo de industrializa9ao, 

podera ser despachada para o consumo. 

As mercadorias poderao ser importadas com ou sem cobertura cambial. 

As mercadorias admitidas no regime poderao ter, ainda, uma das seguintes 

destina96es: 

- Exporta9ao, no estado em que foram importadas. 

- Reexporta9ao, desde que admitidas sem cobertura cambial. 

- Destrui9ao, as expensas do interessado e sob o controle aduaneiro. 

Neste ultimo caso, para mercadorias admitidas no regime e com cobertura 

cambial, sera exigido o previa pagamento dos tributos suspensos. 

0 prazo de suspensao do pagamento dos tributos incidentes na importa9ao 

sera de ate urn ano, prorrogavel por no maximo mais urn ano. 



120 

0 Controle Aduaneiro da entrada, permanencia e saida de mercadorias sera 

efetuado por estabelecimento importador da empresa, mediante processo 

informatizado, com base em software desenvolvido pelo beneficiario, que possibilite 

a interligac;ao como os sistemas informatizados de controle da Secretaria da Receita 

Federal, a quem cabera homologar o aplicativo e a interface de comunicac;ao. 

A partir do desembarac;o aduaneiro para admissao ao no regime, a empresa 

(por intermedio de seus representantes legais) respondera pela custodia e guarda 

das mercadorias na condic;ao de fiel depositario. 

0 RECOF, tambem conhecido como "Entreposto Industrial Virtual" (4l, e urn 

Regime Aduaneiro Especial instituido pelo Governo Federal para agilizar os 

processes de importac;ao de mercadorias que, ap6s submetidas a industrializac;ao 

no Pais, destinar-se-ao a exportac;ao. 

Poderao habilitar-se operar nesta modalidade de RECOF as empresas 

industriais de reconhecida idoneidade fiscal, com patrimonio Liquido igual ou 

superior a 25 milh6es de Reais e, entre outras condic;6es, que assumam 

formalmente o compromisso de exportar. Nas seguintes condic;6es: 

- Valor minimo anual equivalents a 10 mil hoes de d61ares dos Estados Unidos 

(lndustrias ligadas a informatica e produc;ao de semicondutores). 

- Valor medio anual de 20 milh6es de d61ares dos Estados Unidos (Industria 

Aeronautica e Setor Automotive). 

- Assumam o compromisso de aplicar anualmente, pelo menos, 80% das 

mercadorias estrangeiras admitidas no regime RECOF, na produc;ao dos bens que 

industrializa. 
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Este regime esta atualmente, disponivel para os setores de Informatica, 

Semicondutores, Aeronautico e Automotive, com caracteristicas especificas para 

cada urn. 

0 RECOF permitira, simplesmente, o registro eletronico das importa<;6es de 

insumos, componentes e materias-primas que serao utilizadas na fabrica~;ao, no 

Pais, de produtos finais a serem exportados. 

A empresa importadora, previamente cadastrada pela Secretaria da Receita 

Federal, informara no momenta do despacho aduaneiro que sua opera~;ao esta 

amparada no RECOF, sendo entao registrada no SISCOMEX- lmporta<;ao, como 

beneficia da suspensao dos tributes. 

De forma semelhante ao que ocorre no Regime Aduaneiro Especial do 

Drawback, no RECOF, findo o prazo de permanencia das mercadorias no regime, 

serao devidos os tributes suspensos, correspondentes ao estoque existents na data 

do vencimento, que deverao ser pagos com os acrescimos legais previstos na 

legisla<;ao. 

(1)- Decreta n° 4.543, de 26 de dezembro de 2002, alterado pelo Decreta n° 4.765, de 24 de junho de 

2003. 

(2) - No momenta do encerramento deste trabalho academico, este artificio estava revogado pela 

portaria MICT n° 94/97. 
<
3
)- Decreta n° 2.412 de 03/12/97. 

(
3
) - lnstruc;:ao Normativa SRF n° 417 de 20/04/04 - RECOF Informatica, RECOF, Aeronautico, 

RECOF Automotive e RECOF Semicondutores. 
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5-0 DRAWBACK VERDE E AMARELO. 

5.1 - CONCEITOS. 

"As compras internas com fim exclusivamente de exportacao serao 

comparadas e observarao o mesmo regime e tratamento fiscal que as importacoes 

desoneradas com fim exclusivamente de exportacao feitas sob o regime de 

Drawback" (1). 

0 Drawback Interne (2), que ficou conhecido como Drawback Verde e Amarelo, 

consiste na aquisicao de insumos, material intermediario no mercado interne, por urn 

estabelecimento industrial ou comercial, para industrializacao de produtos 

destinados a exportacao, com suspensao do IPI. 

0 estabelecimento industrial ou equiparado podera assim dar saida com 

suspensao do IPI as materias-primas de fabricacao nacional, em operacao que 

destine esses materiais a estabelecimentos industriais para fins de industrializacao 

de produtos a serem exportados para o exterior. 

Uma vez exportado o produto final, estara alcancado o objetivo da operacao: 

exportacao e geracao de divisas. 

A Suspensao estara, pois, transfigurada em isencao de I Pl. 

Devemos observar que o Drawback "Verde e Amarelo", nao suspende ICMS, o 

PIS, a COFINS e o Impasto de lmportacao- 1.1., suspendendo somente o IPI, pois 

os insumos e materias-primas devem ser obrigatoriamente adquiridos junto ao 

mercado nacional. 
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5.1.1 - Plano de Exporta<;ao. 

0 Exportador devera, mediante requerimento dirigido ao Superintendente da 

Receita Federal, apresentar o seu Plano de Exporta<;ao, do qual, constarao, entre 

outras, as seguintes informa<;6es: 

- ldentifica<;ao completa do exportador, dos estabelecimentos fornecedores 

industrializadores que receberem mercadorias para industrializa<;ao por encomenda. 

- lndica<;ao dos produtos a serem exportados e das materias-primas a serem 

adquiridas, com valores expresses em d61ares dos Estados Unidos. 

- Prazo para execu<;ao do Plano de Exporta<;ao. 

- Declara<;ao expressa que se responsabiliza pelo pagamento do IPI e dos 

acrescimos legais, caso venha a descumprir os termos e condi<;6es fixadas na 

concessao do regime. 

5.2- OS TRIBUTOS NO DRAWBACK VERDE E AMARELO. 

No Drawback Verde e Amarelo, os impastos serao devidos a exce<;ao do IPI. 

Em cada situa<;ao, temos entao: 

5.2.1 -lmposto sobre Produtos lndustrializados -IPI. 

Os estabelecimentos industriais ou equiparados poderao dar safda, nas 

opera<;6es com vinculo ao Drawback Verde e Amarelo, com Suspensao do IPI, 

cabendo a empresa adquirente a responsabilidade, conforme declarado em 

Declara<;ao de Responsabilidade de efetuar a exporta<;ao do produto final para o 

exterior. 
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A suspensao passa a lsenc;ao ap6s a exportac;ao efetiva. E assegurado ao 

estabelecimento remetente o direito a manutenc;ao e utilizac;ao do credito pelas 

aquisic;6es de insumos (creditos de entrada). 

5.2.2 - lmposto Sobre Operac;6es Relativas a Circulac;ao de Mercadorias e sobre 

Prestac;6es de Servic;os de Transporte lnterestadual, lntermunicipal e de 

Comunicac;ao -ICMS. 

Nao existe tratamento diferenciado no campo do ICMS em operac;6es de 

Drawback Verde e Amarelo. Portanto o ICMS incidira normalmente nas operac;6es, 

aplicadas as respectivas aliquotas das operac;6es internas e interestaduais. E 
assegurado o direito a manutenc;ao e utilizac;ao do credito do ICMS pago nas 

aquisic;6es, recuperavel no sistema "debito e credito" do imposto. 

5.2.3 - Programa de lntegrac;ao Social - PIS. 

Programa de Formac;ao do Patrimonio do Servidor Publico- PASEP 

Contribuic;ao Social para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS. 

Na venda de insumos em operac;6es autorizadas por concessao do Drawback 

Verde e Amarelo, incidirao normalmente as contribuic;6es para o PIS/PASEP e 

COFINS. 

0 estabelecimento industrial exportador podera apurar e utilizar os creditos do 

PIS/PASEP e da COFINS, sobre a entrada de bens e servic;os utilizados como 

insumo na fabricac;ao de produtos destinados a venda ou prestac;ao de servic;os (3l. 
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5.2.4- Impasto de Renda. 

Contribuicao Social sobre o Lucro Uquido - CSLL 

Nenhum tratamento diferenciado e aplicado ao Drawback Verde e Amarelo, no 

que diz respeito ao Impasto de Renda das pessoas jurldicas. Assim, o lucro apurado 

sera normalmente calculado pelo IRPJ - Impasto de Renda da Pessoa Jurldica e 

pela CSLL - Contribuicao Social sobre o Lucro Uquido, o mesmo acontecendo com 

as receitas no caso do regime de lucro Presumido. 

5.3- EXPORTACAO DO PRODUTO FINAL. 

Naturalmente, as situacoes anteriores se aplicam as aquisicoes, no mercado 

interno, de materias-primas, material intermediario e de embalagens destinados a 

industrializacao de produtos destinados a exportacao. Na exportacao, salda para o 

exterior, o exportador gozara de todos os incentives deferidos as exportacoes: 

lmunidade do IPI, nao incidencia do ICMS, do PIS/PASEP e da COFINS e dos 

direitos as manutencoes dos creditos incentivados- IPI, ICMS e Lucro Presumido 

PIS/COFINS. 

5.3.1 - Roteiro para Habilitacao e Procedimentos. 

0 Exportador interessado em operar no Regime de Drawback Verde e Amarelo 

- ou lnterno- devera adotar os seguintes procedimentos: 

a) Elaborar o Plano de Exportacao, contendo os elementos de identificacao 

mencionados anteriormente e as empresas que irao participar: fornecedor de 

materia-prima, exportador (adquirentes da materia-prima), que podera ser industrial 

ou comercial, e os estabelecimentos industrializadores, se for o caso. Devera indicar 

pormenorizadamente as materias-primas a serem adquiridas, os produtos a serem 

exportados e o prazo de execucao do plano. 
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b) Documentos a anexar: 

- A criterio da Repartic;ao Federal, laudo elaborado pelo contribuinte em que 

sejam indicados a relac;ao insumo x produto, a classificac;ao fiscal, etc. 

- Declarac;ao expressa que se responsabiliza pelo pagamento do IPI e dos 

acrescimos legais, caso venha a descumprir os limites e condic;oes fixadas na 

concessao do Regime (Anexo IX, deste trabalho). 

- Certidao Negativa de Debitos- CND. 

c) Protocolar o Requerimento junto a unidade da Secretaria da Receita Federal 

de sua jurisdic;ao. 

d) Aguardar a aprovac;ao do pedido de Drawback Verde e Amarelo. 

e) Emitir as ordens de compra ao vendedor, indicando o numero do processo 

em questao. 

g) lndustrializar as mercadorias e providenciar a exportac;ao diretamente ou por 

Trading Companies (4l. 

5.4- COMPROVACAO. 

0 exportador devera apresentar a unidade da Receita Federal de sua 

jurisdic;ao, ate 30 dias ap6s o termino do prazo de execuc;ao do Plano de 

Exportac;ao, relat6rio de comprovac;ao final da utilizac;ao do Regime, com as 

seguintes informac;6es. 

- Numero e data das notas-Fiscais de aquisic;ao de insumos, Tabela de 

lncidencia do IPI- TIPI, quantidade e valor em d61ares dos Estados Unidos. 
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- Discrimina<;ao dos produtos exportados, de forma identica a anterior. 

- Numero e datas das Notas-Fiscais de exporta<;ao e dos Comprovantes de 

Exporta<;ao. 

- Circunstancialmente, numero e data das Notas-Fiscais de venda a Trading 

Companies. 

- Outras informa<;6es, caso se trate de estabelecimento comercial que tenha se 

utilizado dos servi<;os de industrializa<;ao de terceiros. 

5.4.1 - Fornecedor. 

0 fornecedor das materias-primas somente podera dar salda com suspensao 

do IPI, se for atendida a discrimina<;ao constante no pedido de compra do 

exportador. Alem disso, devera indicar em sua Nota-Fiscal de venda, sem prejulzo 

das indica<;6es prescritas no RIPI - Regulamento do lmposto sobre Produtos 

lndustrializados e no ICMS, a suspensao do IPI e tambem o numero do processo 

relative ao Plano de Exporta<;ao, data do deferimento e da unidade da Secretaria da 

Receita Federal. 

5.4.2- Prazo de Exporta<;ao. 

A exporta<;ao dos produtos industrializados, pela empresa adquirente ou 

exportadora, devera ser efetivada no prazo de ate urn ano, contado da aprova<;ao do 

Plano de Exporta<;ao, prorrogavel uma unica vez, por identico perlodo, a criterio da 

autoridade. 

(
1
) - Decr~to n° 4.544, de 26/12/02, artigos 42, XIV, § 2° e lnstruc;:ao Normativa DpRF n° 84 de 

03/07/97 (atual SRF), que trata de seu modos operantes. 
(
2
)- Lei n° 8.402 de 08/01/92, artigo 3°. 

(
3
)- Lei n° 10.637 de 30/12/02 e Lei n° 10.883 de 29/12/03. 

(
4

) - Decreto-Lei n° 1,248 /72. 
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6- 0 DRAWBACK ELETRQNICO. 

A Secretaria de Comercio Exterior concebeu sistematica informatizada para 

controle das opera96es denominada Sistema Drawback Eletronico, implantada no 

dia 01.11.2001, que opera em modulo proprio integrado ao SISCOMEX - Sistema 

de comercio Exterior, para permitir o controle agil e simplificado daquelas opera96es. 

0 Sistema constitui notavel avan9o na operacionaliza9ao do regime, 

integrando-se ao SISCOMEX nas vertentes de importa9ao e exporta9ao. Alem de 

agilizar e modernizar o sistema, esta sistematica facilita o acesso ao regime, 

conferindo maior seguran9a ao controle dessas opera96es. A concep9ao e defini9ao 

das regras negociais do modulo DRAWBACK e da responsabilidade da Secretaria 

de Comercio Exterior- SEC EX. 

6.1 • FUNCOES DO MODULO. 

0 Modulo de Drawback Eletronico apresenta as seguintes fun96es: 

- Registro do Drawback em documento eletronico, com todas as etapas 

(solicita9ao, autoriza9ao, consultas, altera96es, baixa) informatizadas; 

- Tratamento Administrative automatico nas opera96es parametrizadas; 

- Acompanhamento das lmporta96es e Exporta96es vinculadas ao sistema de 

Drawback eletronico. 

6.2 • REQUISITOS OPERACIONAIS: 

Sao os mesmos recursos exigidos para acessar o Siscomex Exporta9ao. 
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6.3 • VANTAGENS DO PROJETO: 

a) Para as empresas: 

- Agilizac;ao I automaticidade I eficiencia I reduc;ao de custos I simplificac;ao 

b) Para o Governo: 

- Reduc;ao de custos I seguranc;a I agilidade 

6.4 • HABILITACAO DE USUARIO: 

A habilitac;ao para o acesso ao Sistema Drawback Eletr6nico e concedida aos 

representantes legais das empresas, autorizados a operar na exportac;ao, nao sendo 

necessaria nenhuma providencia para os atuais usuaries habilitados no Perfil 

Exportador do Siscomex. 

6.5 • ACESSO AO SISTEMA. 

As transac;6es do Sistema Drawback Eletr6nico estao disponibilizadas na Rede 

SERPRO - Servic;o Federal de Processamentos de Dados, e podem ser acessadas 

como opc;ao do Sistema lntegrado de Comercio Exterior- SISCOMEX. 

6.6 • TRATAMENTO ADMINISTRATIVO. 

0 Tratamento Administrative do Drawback Eletr6nico e constituido de tabelas 

necessarias a validac;ao das informac;6es prestadas pelo usuario, nas fichas de 

dados de importac;ao e exportac;ao e fornece todos os elementos pertinentes as 

diversas criticas inerentes ao Regime de Drawback, desde o momenta da 

concessao ate o da comprovac;ao das condic;6es pactuadas. 



130 

Estao alimentadas no referido tratamento administrative, diversos parametres 

de compatibilidade entre: itens importados e produtos exportados; prazo concedido 

para o cumprimento do compromisso e ciclo produtivo do produto a exportar; NCM -

Nomenclatura Comercial do Mercosul, e tipo de Drawback, alem de indices de 

participac;ao dos itens importados sabre os exportados; percentual de subprodutos e 

residues; dentre outros. 

6. 7 - ADITIVO AO ATO CONCESS6RJO. 

Qualquer alterac;ao das condic;6es consignadas no Ato Concess6rio devera ser 

solicitada por meio do Drawback eletronico, o Aditivo ao Pedido de Drawback. Toda 

alterac;ao e feita via aditivo e sempre apresentando justificativa. Atenc;ao para os 

prazos de protocolo dos aditivos de prorrogac;ao: ate o ultimo dia do vencimento. 

Quando este ocorrer em dia util, o documento devera ser protocolado no primeiro dia 

util subsequente, o qual e utilizado caso haja necessidade de alterac;oes dos dados 

ja computados no sistema na primeira etapa. Ap6s a inclusao do Aditivo, o Ato 

Concess6rio alterado, ficara sob analise do DECEX para deferimento ou nao dos 

dados computados. 

6.8 - ATO CONCESSORIO. 

Para a obtenc;ao do Ato Concess6rio junto ao Sistema Drawback Eletronico, 

serao necessarias as seguintes informac;6es/documentac;6es: 

- Carta da empresa contendo informac;6es sabre o frete e o seguro de 

transporte internacional na importac;ao, alem da descric;ao do ciclo produtivo do 

produto a ser exportado; 

- Termo de responsabilidade (somente para drawback solidario); 

- Relat6rio unificado de drawback. 
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- Documenta9ao complementar - A empresa beneficiaria devera manter sob 

sua guarda, durante 5 anos, os seguintes documentos, que poderao ser solicitados 

a qualquer tempo pelo DEC EX, para eventual verifica9ao: 

- Laudo tecnico, sendo este assinado pelo engenheiro ou profissional 

responsavel pelo desenvolvimento do produto; 

- Declara96es de importa9ao (documento informatizado que contem o conjunto 

de informa96es gerais de uma determinada opera9ao de importa9ao, com as 

informa96es especfficas de cada mercadoria); 

- Registros de exporta9ao averbados (documento obtido atraves do 

SISCOMEX, do qual consta o conjunto de informa96es de natureza comercial, 

cambial e fiscal, que caracteriza a opera9ao de exporta9ao de uma mercadoria e 

que define seu enquadramento). A averba9ao e a comprova9ao de que a mercadoria 

realmente foi remitida ao seu local de destino; 

- Registro de exporta9ao simplificado averbado, ou seja, podemos citar como 

exemplo uma exporta9ao realizada via courier, a qual se permite remessas 

expressas com limite de ate US$ 5,000. 00. A empresa contratada para realiza9ao 

do frete, emite urn Registro de Exporta9ao simplificado que comprova o despacho da 

mercadoria ao local de destino; 

- Notas fiscais de venda no mercado interno. 
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6.9 • DOCUMENTACAO NECESSARIA. 

Os pedidos de Drawback serao feitos mediante preenchimento das 

informa96es junto ao sistema de drawback eletronico, com base no laudo tecnico, o 

qual nao precisara ser apresentado ao banco. 

6.9.1 Drawback Suspensao 

Serao necessarias as seguintes informa96es: 

-Declara9ao de frete e seguro estimados na importa9ao, bern como a comissao 

de agente e outras dedu96es na exporta9ao. 

- A classifica9ao tarifaria, de acordo com a Nomenclatura Comum do 

MERCOSUL- NCM; 

- Sua descri9ao; 

- As quantidades envolvidas 

- Os valores das mercadorias a importar e dos produtos a serem exportados. 

A empresa devera consignar no Pedido de Drawback: 

- De forma resumida, informa96es da exporta9ao ao valor liquido da exporta9ao 

a ser realizada, sendo que o valor do produto exportado correspondera ao valor 

liquido da exporta9ao, assim entendido o pre9o total no local de embarque (valor 

FOB) registrada em Registro de Exporta9ao (RE), deduzindo a parcela relativa ao 

fornecimento do fabricante-intermediario, a comissao de agente, a descontos e a 

eventuais dedu96es. 
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- A importa9ao pretendida, consignando uma proje9ao do seu programa, 

dispensada a referencia a pre9os unitarios; 

Os valores de Drawback poderao ser apresentados com valores expresses em 

qualquer moeda conversivel, hip6tese em que devera ser informado, o valor em US$ 

(d61ar), da importa9ao e/ou da exporta9ao. 

6.9.1.1 lnterveniencia de mais de urn estabelecimento. 

Podera constar do Pedido de Drawback, importa9ao e/ou exporta9ao 

realizada par mais de urn estabelecimento industrial ou equiparando a industrial de 

uma empresa. 

Sao estabelecidos industriais ou equiparados a industrial de uma mesma 

empresa, aqueles cujos oito primeiros digitos do Cadastre Nacional de Pessoas 

Juridicas (CNPJ) sejam identicos. 

Neste caso, serao indicados no Anexo ao Pedido de Drawback: 

- 0 numero de registro no CNPJ de cada urn dos estabelecimentos industriais 

ou equiparados; 

- A unidade da Secretaria da Receita Federal (SRF) com jurisdi9ao sabre cada 

estabelecimento industrial. 

0 Ato Concess6rio podera ser emitido em nome do estabelecimento industrial 

ou equiparado a industrial detentor: 

- Da Declara9ao de lmportayao- Dl; 

- Do Registro de Exporta9ao - RE. 
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6.9.2 Drawback lsenc;ao 

Serao necessaries as seguintes documentac;5es/informac;5es: 

- Declarac;ao, onde constara os valores totais das importac;oes a realizar e das 

exportac;oes efetivadas (valores totais); 

- Relat6rio unificado de drawback, contendo declarac;ao de importac;ao (DI) e 

registro de exportac;ao (RE) averbado; 

- lnformac;oes sobre os valores estimados para frete, seguro e demais 

despesas incidentes na importac;ao pretendida. 

6.9.3 Drawback Restituic;ao 

Nessa modalidade, as empresas interessadas deverao procurar diretamente a 

Secretaria da Receita Federal para solicitac;ao do beneflcio. 

0 Laudo Tecnico devera discriminar o processo industrial a que foi ou sera 

submetida a mercadoria objeto da importac;ao, contendo: 

- Participac;ao quantitativa e qualitativa (tipo, modele, referencias) nos produtos 

exportados; 

- Existencia ou nao de subprodutos, residue ou sobra, com valor comercial ou 

nao; 

- Descric;ao de todos os insumos necessaries (importados ou nacionais) para 

produzir-se a mercadoria exportada. 

0 Laudo Tecnico devera ser assinado por: 



135 

- Profissional responsavel, com sua identifica<;ao e numero correspondente do 

registro no Conselho Regional da profissao a que pertence, ou; 

- Entidade reconhecida pelo respective Conselho Regional, ou; 

- Entidade de reconhecida capacidade tecnica, especializada e idonea. 

A qualquer tempo o DECEX podera exigir a apresenta<;ao do laudo tecnico, 

sendo aconselhavel mante-lo nos arquivos da empresa para eventual verifica<;ao. 
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7- CONSIDERACCES. 

0 Drawback tern grande importancia nas operac;6es de Comercio Exterior. 

Tanto e fato que, Conforme dados do Ministerio do Desenvolvimento, Industria e 

Comercio Exterior.- MDIC atualmente, 2.700 industrias se beneficiam desse regime. 

No ana de 2003, dos US$ 70 bilh6es exportados, US$ 20 bilh6es utilizaram o 

sistema. No ana de 2004, 6.000 operac;6es foram registradas e 75% dos pedidos 

foram aprovados automaticamente, sem intervenc;ao dos tecnicos. 

Quanta a relac;ao do insumo importado sob o regime de drawback e o valor 

FOB, que sera au foi praticado nessa operac;ao, apesar de ser mantida a relac;ao de 

40% para o CIF importado sabre o FOB liquido, a portaria traz alga bastante 

animador para as exportadores, uma vez que preve a possibilidade de analise 

para casas especiais, cujo percentual do insumo importado se apresente mais 

elevado. 

A nova Portaria Secex n° 14, de 17 de novembro de 2004, veio revogar a 

Portaria n° 11, de 25 de agosto de 2004, esta tentou ser uma resposta aos apelos do 

empresariado de simplificac;ao das normas que regem o drawback. Revogou, 

consolidando, quatro Portarias Secex e sete Comunicados DECEX. A nova Portaria, 

afora pequenas inclus6es, permaneceu a mesma. 

0 Estado tern par obrigac;ao procurar apoiar as legitimas ac;6es de operadores 

economicos, simplificando procedimentos, desobstruindo e desburocratizando, 

procurando estabelecer regras simples e eficazes, no sentido de zelar para que a 

atividade fim - o comercio externo- disponha de meios habeis e legitimos para seu 

desenvolvimento e sucesso, sem a burocracia que o engessa e que dificulta o 

usufruto do incentive. 
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E not6rio que a consolidayao de normas, na colcha de retalhos que e o 

comercio exterior, e sempre bem-vinda. Consolidar inumeros atos, que 

periodicamente sao editados para atualizar o regime, certamente deve ser 

aplaudido. E talvez seja este, o merito da Portaria Secex n°11/04 e logo ap6s a de n° 

14/04 no que tange ao drawback. 

Procurou-se colocar urn pouco de ordem na parafernalia de dispositivos 

fragmentarios, que o usuario comum tern dificuldade em compreender e cumprir. 

Mas, inovayao nao trouxe. Mas como inovar se o Decreto-Lei 37/66, que o criou, e 

velho e anterior mesmo a Convenyao de Kioto - "Convenyao lnternacional para a 

Simplificayao e Harmonizayao dos Regimes Aduaneiros" - nome dado por ter sido 

Kioto, cidade do Japao, a sediar a convenyao em 1973. 0 Brasil tornou-se membro 

do Conselho de Cooperayao Aduaneira, somente em 1985, explica-se porque a 

nossa legislayao aduaneira relativa aos regimes aduaneiros especiais, 

especialmente ao drawback, utilizou-se de terminologia diversa da aceita 

internacionalmente, uma vez que o texto basico da Lei Aduaneira que regem as 

nossas relay6es como Comercio Exterior, teve como matriz o Decreto-Lei 37/66 que 

pouco foi alterado, haja vista o novo Regulamento Aduaneiro que trata do regime 

nos artigos 335 a 355 e cita como matriz legal o Decreto-lei 37/66 e a Lei 

8.402/92(editada para restabelecer o drawback e outros incentives fiscais). 

0 dinamismo e fator imprescindivel, deveria haver a possibilidade da 

regulamentayao do drawback ser periodicamente reexaminada em virtude do 

desenvolvimento tecnol6gico. 

Nao e admissivel que urn incentive de tal importancia, se veja engessado pelo 

obsoletismo de suas normas, uma vez que e crescente o interesse das empresas 

neste regime. 
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Por tudo isso, vemos que a Portaria limitou-se a simplificar procedimentos, 

abdicando de flexibilizar conceitos legais (que nao poderia ser efetuado atraves de 

Portaria) ou estabelecer linhas decis6rias pr6ximas ao centro dos acontecimentos, 

mantendo as decisoes num longlnquo DECEX, radicado no Rio de Janeiro, 

mantendo a centraliza9ao excessiva e a impotencia ante a dispersao de 

competencias concorrentes entre 6rgaos administrativos diversos. 

0 que ocorreu nas Portarias mencionadas, foi uma pequena simplificayao, de 

forma alguma ela foi mais profunda de forma a reduzir os custos do exportador. Eis 

as altera96es tao amplamente divulgadas e que mereceram tao prodigiosas 

manchetes: 

Na modalidade suspensao, a altera9ao se refere ao prazo de comprovayao no 

modulo especlfico do Siscomex - drawback eletronico - as importa96es e 

exporta96es utilizadas para fins de comprova9ao de drawback deverao ser 

comprovadas, em ate sessenta dias, ao inves dos trinta dias anteriores. 

Ainda na modalidade "suspensao", a altera9ao da empresa titular do ato 

concess6rio de drawback, em cases de sucessao legal, sera admitida, nos termos 

da legisla9ao societaria vigente, mediante apresenta9ao de documentos 

comprobat6rios do ato jurldico de incorporayao, fusao ou cisao. A transferencia 

passa a ser automatica, o comprador garante o usufruto do incentive a que fazia jus 

a empresa comprada. 

Apenas nos cases de cisao societaria, devera ficar consignada a empresa que 

assumira os direitos e deveres pertinentes ao regime. Anteriormente nao havia a 

possibilidade de transferencia automatica, esse direito s6 era garantido se ficasse 

registrado expressamente na constitui9ao da nova companhia. 0 que possivelmente 

s6 era lembrado depois da transa9ao ja ter sido efetuada. 
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No Drawback intermediario e nas empresas que operam com comercial 

exportadora, a conversao do valor da nota fiscal para d61ar americana devera ser 

efetuada pela taxa de cambia vigente na data util anterior a emissao da nota fiscal e 

nao mais pela data de emissao da mesma. Adotando o cambia flutuante. 

A portaria menciona a possibilidade de varios estabelecimentos da mesma 

empresa poderem utilizar-se de urn mesmo Ato Concess6rio para suas operac;:oes 

de importac;:ao e exportac;:ao, nao falando da anterior necessidade de mencionar as 

empresas participantes no Ato Concess6rio. 

Nao menciona mais a proibic;:ao de vinculac;:ao simultanea dos documentos 

utilizados na comprovac;:ao do drawback em mais de urn Regime Aduaneiro Especial 

ou Incentives a Exportac;:ao: Drawback mais RECOF ou Drawback mais Regime 

Automotive. 

Mudaram tambem as normas para entreposto industrial. Podendo estas 

empresas optar por utilizar-se das novas regras do "drawback", conforme o seu 

interesse. 

Reitero que e ao Estado que compete encontrar o modo de levar o produtor 

nacional a participar do esforc;:o exportador e o Drawback desponta como 

instrumento fundamental neste processo. Para isso, alem do esforc;:o de marketing, 

crediticio e de apoio mercadol6gico, imperative sera fazer mais do que simplificar 

procedimentos. 

Urge revisar conceitos legais, adapta-los as convenc;:oes internacionais, 

estabelecer linhas decis6rias pr6ximas ao centro dos acontecimentos e eliminar os 

fatores de ineficacia estatal, tal como a centralizac;:ao excessiva e a dispersao de 

competencias concorrentes entre 6rgaos administrativos diversos. 
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Com o termino dos subsidies fiscais as exporta96es brasileiras, o drawback 

surgiu como uma alternativa viavel para manter a competitividade, garantir e 

conquistar mercados. Na realidade, para que a competitividade fosse realmente 

garantida, nenhum impasto deveria incidir sobre o produto a ser exportado, nem 

mesmo sobre as materias primas e nem sobre os produtos secundarios necessaries 

a sua fabrica9ao. 

0 acesso aos insumos importados, livres de impastos e taxas incidentes na 

importa9ao, que e como o institute do drawback e reconhecido internacionalmente, 

sequer e aplicado na integra neste pais. 0 ICMS sobre as importa96es, que nada 

mais e que urn impasto adicional do impasto sobre a importa9ao, e, portanto deveria 

submeter-se aos principios proprios deste impasto, recusa-se a reconhecer isen9ao 

do impasto sobre as opera96es de drawback na modalidade isen9ao e restitui9ao e 

em quaisquer outras sub-modalidades do drawback suspensao que nao seja a 

formula comum: importador importa e ao mesmo tempo exporta. Como se as 

equa96es do comercio internacional pudessem enquadrar-se nestas formulas 

simplificadas. 

Todos os casos de drawback suspensao que autorizem ou impliquem na 

comercializa9ao interna do produto importado ou na sua transferencia a qualquer 

titulo a terceiros e considerado "introdu9ao no mercado interne", acarreta a 

supressao do beneficia e a exigencia do ICMS na importa9ao e na revenda. 

Tambem as opera96es envolvendo vendas equiparadas as exporta96es a 

trading companies e empresas comerciais exportadoras, tao frequentes na 

finaliza9ao do drawback, nao sao reconhecidas pelos estados, pois estas participam 

apenas na exporta9ao do produto final, nao sao reconhecidas para fins da isen9ao 

do ICMS nas opera96es de drawback. 
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E mais, defendemos a tese de que o drawback foi criado para desagravar os 

produtos exportados, o beneficia deveria ser estendido para os insumos produzidos 

internamente de forma a isenta-los dos tributes internes incidentes, para entao sim, 

compe~ir em igualdade de condic;oes com os produtos importados. Que ninguem nos 

lembre do drawback verde-amarelo, criado com este intuito e anulado pela 

burocracia e rna vontade estatal. A utilizac;ao do drawback nao deveria jamais estar 

condicionada a escolha do insumo importado para a produc;ao. 

Recomendo que, a partir do conhecimento apresentado neste trabalho, se fac;a 

o aprofundamento do regulamento instituido pelo Decex - Departamento de 

Comercio Exterior, intitulado "Consolidac;ao das Normas do Regime de Drawback", 

anexo ao comunicado n° 21 de 11 de julho de 1997 assim como suas alterac;oes 

posteriores, alem da Portaria SECEX N° 14, de 17 de novembro de 2004 e 

Publicada no DOU de 23/11/2004. 

Concluo que e indispensavel a revisao da base legal que cria o incentive e nao 

somente a simplificac;ao das normas que o regulamentam, de forma que esteja em 

sintonia com os modelos internacionais e com regras de operacionalidade 

compativeis com urn Estado moderno. 

De modo sintetico, este trabalho pretendeu mostrar "o caminha das pedras" 

aquelas empresas e seus respectivos administradores que desejam conhecer o 

funcionamento do mecanisme de Drawback e que dele vindo a utilizar-se, assim o 

fac;am instruidas e conscientizadas quanta as responsabilidades que envolvem a 

utilizac;ao de tao importante incentive a exportac;ao. 
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9 • GLOSSARIO. 

Definic;ao de termos tecnicos utilizados no comercio exterior e 

consequentemente nas transac;oes envolvendo o Regime Aduaneiro Especial 

Drawback. 

Ad valorem - Valor adicionado, utilizado nos fretes e cobrado a partir do valor 

FOB ou FCA da mercadoria. 

Admissao temporaria - Regime aduaneiro especial que permite a importac;ao 

de bens que devam permanecer no Pais durante prazo fixado, com suspensao total 

ou parcial de tributes. 

Alfandega - Repartic;ao publica encarregada de vistoriar bagagens e 

mercadorias em transite e depositada, para fins de cobranc;a dos correspondentes 

direitos de entrada e saida. 

Alfandegamento - Autorizac;ao dada por 6rgao competente para locais onde 

serao exercidos os servic;os de controle e fiscalizac;ao aduaneiros. 

Aliquota ad valorem - Percentual do impasto de importac;ao que incide sobre 

o valor aduaneiro do bern tributado. 

Amostras sem valor comercial - Bens representados por quantidade, 

fragmentos ou partes, estritamente necessaries para dar a conhecer sua natureza, 

especie e qualidade. 

Arresto- Apreensao judicial de alguma coisa, por exemplo, em virtude de uma 

divida, para a garantia da execuc;ao. 

Ato ilicito - Ac;ao ou omissao involuntaria, negligencia, impericia ou 

imprudencia que viole direito alheio ou cause prejuizo a outrem. 

A varia - Algum dano a mercadoria. 

AWB - Airwaybill ou airbill - Conhecimento de embarque aereo. E documento 

nao-negociavel, emitido pelo transportador. 

Bagagem - Para efeitos de tratamento tributario sao considerados como 

bagagem os bens novos ou usados, destinados ao uso ou consume pessoal do 

viajante, em compatibilidade com as circunstancias de sua viagem. 
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Base de calculo do imposto de importac;ao - E 0 valor aduaneiro da 

mercadoria, aqui considerado como sendo o valor da mercadoria mais o frete e 

seguro internacional, ajustado conforme os metodos do Acordo de ValoraQao 

Aduaneira. 

Beneficiario - 0 mesmo que vendedor (geralmente, o exportador), e aquele 

que recebe o valor do Credito. 

Bill of Lading (B/L} - Conhecimento de Embarque maritime, negociavel, 

emitido pelo transportador ou seu agente, a ordem, nominative ou ao portador. 

Cabotagem - E o transporte efetuado entre portos e aeroportos nacionais. 

Carga- Toda coisa m6vel suscetivel de ser transportada, exceto bagagem. 

Carta de Credito- Letter of Credit (L/C). 

CFR- Cost and Freight. 

Charter Party Bill of Lading - Conhecimento de Embarque de Afretamento. 

Documento emitido sob urn contrato de afretamento. 

Cl - Comprovante de lmportaQao. 

CIDE - ContribuiQao de lntervenQao sobre o Dominic Economico (petr61eo e 

derivados). 

CIF - Custo da mercadoria somado ao seguro e frete internacional (cost, 

insurance and freight). 

CIP- Transportee Seguro Pages ate ... (Carriage and Insurance Paid to ... ). 

Comissao de agente - Remunerayao dos serviQOS prestados por urn ou mais 

intermediaries para a concretizaQao de uma transaQao comercial. 

Conferencia aduaneira - Ato exercido pela fiscalizaQao que tern por finalidade 

identificar o importador, verificar a mercadoria, determinar seu valor e classificaQao e 

constatar o cumprimento de todas as obrigaQ6es, fiscais e outras. 

Conhecimento de Embarque - Documento emitido pelas empresas de 

transporte internacional atestando o recebimento da mercadoria, as condiQ6es de 

transporte e a entrega da mercadoria - Bill of Lading (B/L) - Conhecimento 

Maritime; Airway Bill (AWB) - Conhecimento Aereo. 
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Consignac;ao - Remessa de produtos ao exterior, com o objetivo de promover 

a comercializayao de forma a competir com similares locais ou de terceiros paises, 

em face da proximidade em que se encontra o produto. 

Consignatario - Aquele que recebe a posse de mercadoria para ser 

negociada. 

Consignee - Consignatario. Pessoa fisica ou juridica indicada no documento 

de transporte que tern o direito de reclamar os bens ao transportador, no destine. 

Para os efeitos legais, presume-se o proprietario da carga. 

CPT- Carriage Paid To. 

Credito tributario- Montante do tribute devido a Administra9a0 Publica. 

DAC - Deposito Alfandegado Certificado - Regime aduaneiro especial que 

permite o deposito, no mercado interne, sob regime alfandegado, de produtos ja 

comercializados com o exterior, considerados exportados para todos os efeitos 

fiscais, crediticios e cambiais. 

OAF - Delivered At Frontier. 

Dana - Avaria sofrida pela carga ou o prejuizo sofrido pelo segurado, em 

consonancia com as condi96es do contrato de seguro. 

DDP - Delivered Duty Paid. 

DDU - Delivered Duty Unpaid. 

Dead line - Prazo-limite para entrega da carga para embarque. 

Declarac;ao de importac;ao - Documento-base do despacho de importa9ao 

que deve canter a identifica9ao do importador, a identifica9ao, a classificayao, o 

valor aduaneiro e a origem da mercadoria, dentre outras informa96es. 

DEQ- Delivered Ex Quay. 

DES - Delivered Ex Ship. 

Desembarac;o aduaneiro - Ato pelo qual e registrada a conclusao da 

conferemcia aduaneira seguido da autoriza9ao para a entrega da mercadoria ao 

importador. 

Despacho aduaneiro - Procedimento mediante o qual e verificada a exatidao 

dos dados declarados pelo importador para possibilitar o desembara90 aduaneiro. 

Dl - Declara9ao de lmportayao. 
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CIP - Ap61ice ou Certificado de Seguro. 

Dolo - Fraude cometida pelo Segurado para impor a seguradora uma 

obriga9ao. Se comprovado o dolo, o seguro e automaticamente cancelado. 

Drawback - Incentive a exportayaO que permite a importayaO de insumos, 

desonerados de impastos (materias-primas, materiais secundarios, partes e pe9as), 

utilizados na industrializa9ao de produtos a exportar ou ja exportados. 

DSI - Declara98o Simplificada de lmporta9ao. 

Entreposto aduaneiro - Regime especial que permite a importa9ao de 

mercadoria estrangeira para armazenamento em recinto alfandegado de uso 

publico, com suspensao do pagamento dos impastos. 

Entreposto aduaneiro na exportac;ao - E o que permite a armazenagem de 

mercadoria destinada a exporta9ao, sendo dividido em regime comum e regime 

extraordinario. 

Entreposto industrial sob controle informatizado - Regime especial que 

permite a empresa importar com suspensao do pagamento dos tributes, sob controle 

informatizado, mercadorias para serem submetidas a opera9ao de industrializa9ao e 

posterior exporta9ao. 

Exportac;ao temporaria - Sa ida de produtos do Pais, por tempo determinado, 

com suspensao do pagamento de impastos, inclusive o de exporta9ao, condicionada 

a sua reimporta9ao no estado em que foram exportados. 

Exportador- 0 vendedor de uma mercadoria ao exterior. 

EXW- Ex Works. 

FAS- Free Alongside Ship. 

Fato gerador do imposto de importac;ao - Memento em que ocorre a 

obriga9ao de pagar o tribute, considerado aqui a entrada da mercadoria no territ6rio 

aduaneiro, ocorrendo para efeito de calculo na data de registro da declara9ao de 

importa9ao. 

Fatura Comercial - Documento emitido e assinado pelo exportador contendo 

as caracteristicas da opera9ao comercial (commercial invoice). 

Fatura Pro Forma - Documento emitido pelo exportador contendo as 

caracteristicas da cota9ao da opera9ao comercial (Pro Forma invoice). 
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FCA- Transportador Livre (Free Carrier). 

FCR - Forwarder's Certificate Receipt - Documento que atesta o recebimento 

dos bens, emitido por Transitario de Carga. 

Freight Collect- Frete a cobrar, ou seja, a pagar. Pode ser pago em qualquer 

Iugar, porem, em regra, e pago no destino. 

Freight Forwarders- Transitario de Carga. 

Freight Payable at Destination - Semelhante ao freight collect, porem, s6 

pode ser pago no destino. 

Freight Prepaid ou Freight Paid - Frete pre-pago ou frete pago. Diz-se do 

frete, em regra, pago na origem, por ocasiao do embarque dos bens. 

Frete collect- Frete por conta do importador 

Frete prepaid- Frete pago pelo exportador (antecipado). 

HAWB - House Airway Bill - Conhecimento Aereo emitido pelo Consolidador 

da carga. 

ICMS - lmposto sobre Operacoes Relativas a Circulacao de Mercadorias e 

sobre Prestacao de Servico de Transporte lnterestadual e lntermunicipal e de 

Comunicacoes. 

lmportac;ao- Ato de introduzir no Pais mercadoria procedente de outro pais. 

lmportador- 0 comprador de uma mercadoria vinda do exterior. 

lmposto de Exportac;ao - Tributacao aplicada sobre determinados produtos 

com o objetivo de regular sua comercializacao internacional, impedir o 

desabastecimento interno ou mesmo dificultar a sua comercializacao internacional. 

lmposto de lmportac;ao - Aliquota fixada na Tarifa Externa Comum aplicada 

sobre a base de calculo do tributo. 

IPI-Imposto sobre Produtos lndustrializados. 

Jogo Completo - 0 conjunto das vias originais de urn Conhecimento de 

Embarque. 0 proprio documento menciona em quantas vias originais foi emitido. 

Nem sempre esta informacao aparece nos conhecimentos rodoviarios, ferroviarios, 

lacustres e fluviais. 0 jogo complete se constitui de tantas vias originais quantas 

forem emitidas e nao inclui c6pias. 
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Jurisdi~ao aduaneira - Poder atribuido a autoridade aduaneira para fazer 

cumprir a administra9ao das atividades e a fiscaliza9ao, o controle e a tributa9ao das 

opera96es de comercio exterior. 

Licenciamento de importa~ao - Autoriza9ao para importa9ao deferida pelos 

6rgaos anuentes de forma automatica ou nao-automatica, por meio do Siscomex. 

Manifesto de carga - Documento que registra o transports de mercadorias por 

qualquer via, contendo a identifica9ao do veiculo e sua nacionalidade; o local de 

embarque e o de destine das cargas; o numero de cada conhecimento; a 

quantidade, a especie, as marcas, o numero e o peso dos volumes; a natureza das 

mercadorias; o consignatario ~e cada partida; a data do seu encerramento e o nome 

e a assinatura do responsavel pelo veiculo. 

MAWB - Master Airway Bill - Conhecimento Aereo emitido pelo Transportador 

para o Consolidador da carga. 

Mercadoria abandonada - Considera-se abandonada a mercadoria que 

permanecer em recinto alfandegado sem que o seu despacho de importa9ao seja 

iniciado no decurso dos prazos previstos em regulamento. 

Mercosul - Mercado Comum do Sui - Objetiva a integra9ao economica e 

comercial entre seus parceiros- Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. 

Multas na importa~ao - Penalidades pagas em dinheiro por inobservancia por 

parte do importador das normas estabelecidas e que podem ser administrativas ou 

fiscais. A multa pode ser tambem moratoria, ou seja, por falta de pagamento. 

Nacionaliza~ao - Significa transferir da economia estrangeira para a nacional 

a propriedade da mercadoria. 

NCN- Sigla indicativa de no commercial value (sem valor comercial). 

NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul. 

NVOCC- Sigla indicativa de Non-Vessel-Operating Common Carrier. Trata-se 

de urn armador comum que nao e proprietario de navio. 

Obriga9ao tributaria na importa9ao - Surge com a ocorrencia do fato gerador, 

ou seja, com a entrada da mercadoria estrangeira no territ6rio nacional. 
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On board - Diz-se do Conhecimento de Embarque Maritime que indica esta 

condi9ao para evidenciar que os bens foram recebidos a bordo de urn navio 

designado. Esta condi9ao pode ser indicada por uma expressao pre-impressa no 

Conhecimento de Embarque, ou por uma anota9ao em tal documento, on board 

notation. E condi9ao exigida em todas as opera96es CFR e CIF e, em outras, 

quando o Credito assim determina. 

Origin Certificate - Certificado de Origem. 

OTM - Operador de Transporte Multimodal, podendo ser, ou nao, urn 

Transportador. 

Packing List (Romaneio)- Rela9ao de mercadorias ou volumes. 

Pais de origem - Aquele onde houver sido produzida a mercadoria, ou onde 

tiver ocorrido a ultima transformayao substancial. 

Pais de procedemcia - Aquele onde se encontra a mercadoria no memento de 

sua aquisi9ao. 

Prescri~ao - Extin9ao do prazo para reclama9ao dos direitos ou obriga96es 

previstas nos contratos. 

Pro rata - Rateio. Calculo realizado com base numa proporcionalidade, por 

exemplo, dias de vigencia. 

Prote~ao a bandeira brasileira - E obrigat6rio o transporte de mercadorias 

em navio de bandeira brasileira quando importadas por qualquer 6rgao da 

Administra9ao Publica federal, estadual e municipal, direta ou indireta, e de qualquer 

outra mercadoria a ser beneficiada com isen9ao ou redu9ao do impasto. 

RE - Registro de Exporta9ao - Registro informatizado elaborado no Siscomex 

que aglutina num unico documento as informa96es de natureza comercial, 

financeira, cambial e fiscal relativas a uma exporta9ao. 

Recintos alfandegados - Sao locais assim declarados pela autoridade 

aduaneira competente, na zona primaria ou na zona secundaria, a tim de que neles 

possa ocorrer, sob controle aduaneiro, movimentayao, armazenagem e despacho 

aduaneiro. 
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Recof- Regime de Entreposto Industrial sob Centrale Aduaneiro lnformatizado 

- Permite que a empresa credenciada importe insumos com suspensao de 

impastos, sob centrale aduaneiro, destinados a produ9ao industrial de mercadorias a 

serem exportadas. 

Red Clause - Clausula pasta num Credito, sob a qual se permite efetuar 

adiantamentos ao Beneficiario. E, na pratica, urn pagamento antecipado par conta 

do Credito. 0 pagamento e feito contra recibo, porquanto realizado antes do 

embarque dos bens. 

Regime de tributa~ao simplificada - Permite a classifica9ao generica, para 

fins de despacho de importa9ao, de bens integrantes de remessa postal 

internacional, mediante a aplica9ao de aliquotas diferenciadas do impasto de 

importa9ao e isen9ao do impasto sabre produtos industrializados, podendo ser 

estendido as encomendas aereas internacionais transportadas ao amparo de 

conhecimento de carga. 

Regimes aduaneiros especiais - Permitem a importa9ao de bens com 

suspensao do pagamento de tributes que devam permanecer no Pals par prazo 

determinado. 

Reimporta~ao- Significa trazer de volta ao Pals mercadoria que foi exportada 

temporariamente. 

Repetro - Regime Aduaneiro Especial de Exporta9ao e de lmportayao de Bens 

Destinados as Atividades de Pesquisa e de Lavra das Jazidas de Petr61eo e de Gas 

Natural - Permite a exporta9ao com salda ficta do territ6rio aduaneiro e posterior 

aplica9ao do regime de admissao temporaria, bern como de partes e pe9as, como 

tambem a importa9ao sob o regime de drawback. 

RES - Registro de Exporta9ao Simplificado - Denominado tambem Simplex, 

reune num unico documento os elementos relatives a uma exporta9ao de valor ate 

dez mil d61ares ou seu equivalente em outras moedas. 

Revisao aduaneira - Ato pelo qual e apurada, ap6s o desembara90 

aduaneiro, a regularidade do pagamento dos impastos e dos demais gravames 

devidos a Fazenda Nacional, da aplica9ao de beneficia fiscal e da exatidao das 

informa96es prestadas pelo importador na declara9ao de importa9ao. 
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RV- Registro de Venda - Documento elaborado anteriormente ao RE, para os 

produtos cuja comercializa<;ao internacional seja processada por bolsas 

internacionais. 

SGP - Sistema Geral de Preferencias - E urn programa, dos paises 

desenvolvidos, de beneficios tarifarios de isen<;ao total ou parcial do imposto de 

importa<;ao sobre produtos adquiridos de paises em desenvolvimento. 

SGPC - Sistema Global de Preferencias Comerciais - Acordo multilateral entre 

paises em desenvolvimento que objetiva vantagens mutuas na concessao de 

redu<;ao tarifaria do imposto de importa<;ao. 

Tara - Diferen<;a entre os pesos bruto e liquido, representando a embalagem 

da mercadoria, o peso do container vazio, ou peso do veiculo vazio. 

TEC - Tarifa Externa Comum. 

Territ6rio aduaneiro- Compreende todo o territ6rio nacional, e a jurisdi<;ao dos 

servi<;os aduaneiros abrange as zonas primarias e secundarias. 

Tipi - Tabela de lncidencia do IPI. 

Trading company - Empresa comercial exportadora constituida de acordo 

com o contido no Decreto-Lei no 1.248/72, conhecida como sendo urn atacadista do 

comercio internacional. 

Transito aduaneiro - Regime aduaneiro especial que permite o transporte de 

mercadoria no territ6rio nacional, sob controle aduaneiro, de urn ponto a outro do 

territ6rio aduaneiro, com suspensao do pagamento de tributes. 

Valor aduaneiro - Representa a base de calculo do imposto de importa<;ao 

apurada conforme os metodos de valora<;ao aduaneira do Gatt-1994. 

Vistoria aduaneira - Destina-se a verificar a ocorrencia de avaria ou de 

extravio de mercadoria estrangeira entrada no territ6rio aduaneiro, a identificar o 

responsavel e a apurar o credito tributario dele exigivel. 
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Zona Franca de Manaus - Area de livre comercio de importac;ao e de 

exportac;ao e de incentives fiscais especiais, estabelecida com a finalidade de criar 

no interior da Amazonia urn centro industrial, comercial e agropecuario dotado de 

condic;oes economicas que permitam seu desenvolvimento, em face dos fatores 

locais e da grande distancia a que se encontram os centres consumidores de seus 

produtos. 

Zona primaria Area demarcada pela autoridade aduaneira nos portos, 

aeroportos e pontes de fronteira alfandegados. 

Zona secundaria - Compreende o territ6rio aduaneiro, com exclusao da zona 

primaria, nela inclufdas as aguas territoriais eo espac;o aereo. 
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ANEXO -I: 

Regulamento Aduaneiro. 

DECRETO N° 4.543, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2002. 

ALTERADO PELO DECRETO N° 4.765, DE 24 DE JUNHO DE 2003. 

Regulamenta a administrac;io das atividades aduaneiras, e a fiscalizac;io, o 

controle e a tributac;io das operac;oes de comercio exterior. 

0 PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuic;ao que lhe confere o art. 84, 

inciso IV, da Constituic;ao, DECRETA: 

Art. 1Q A administrac;ao das atividades aduaneiras, e a fiscalizac;ao, o controle e a 

tributac;ao das operac;oes de comercio exterior serao exercidos em conformidade 

como disposto neste Decreto. 

CAPiTULO V 

DO DRAWBACK 

Sec;io I 

Das Disposic;oes Preliminares 

Art. 335. 0 regime de drawback e considerado incentive a exportac;ao, e pode ser 

aplicado nas seguintes modalidades (Decreto-lei nQ 37, de 1966, art. 78, e Lei nQ 

8.402, de 1992, art. 1Q, inciso 1): 

I - suspensao do pagamento dos tributes exigiveis na importac;ao de mercadoria a 

ser exportada ap6s beneficiamento ou destinada a fabricac;ao, complementac;ao ou 

acondicionamento de outra a ser exportada; 

II - isenc;ao dos tributes exigiveis na importac;ao de mercadoria, em quantidade e 

qualidade equivalente a utilizada no beneficiamento, fabricac;ao, complementac;ao ou 

acondicionamento de produto exportado; e 
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Ill - restituic;ao, total ou parcial, dos tributes pagos na importac;ao de mercadoria 

exportada ap6s beneficiamento, ou utilizada na fabricac;ao, complementac;ao ou 

acondicionamento de outra exportada. 

Art. 336. 0 regime de drawback podera ser concedido a: 

I - mercadoria importada para beneficiamento no Pais e posterior exportac;ao; 

II - materia-prima, produto semi-elaborado ou acabado, utilizados na fabricac;ao de 

mercadoria exportada, ou a exportar; 

Ill - pec;a, parte, aparelho e maquina complementar de aparelho, de maquina, de 

veiculo ou de equipamento exportado ou a exportar; 

IV - mercadoria destinada a embalagem, acondicionamento ou apresentac;ao de 

produto exportado ou a exportar, desde que propicie comprovadamente uma 

agregac;ao de valor ao produto final; ou 

V - animais destinados ao abate e posterior exportac;ao. 

§ 1Q 0 regime podera ainda ser concedido: 

I - para materia-prima e outros produtos que, embora nao integrando o produto 

exportado, sejam utilizados na sua fabricac;ao em condic;oes que justifiquem a 

concessao;ou 

II - para materia-prima e outros produtos utilizados no cultivo de produtos agricolas 

ou na criac;ao de animais a serem exportados, definidos pela Camara de Comercio 

Exterior. 

§ 2Q Na hip6tese do incise II do§ 1Q, o regime sera concedido: 

I - nos limites quantitativos e qualitativos constantes de laudo tecnico emitido nos 

termos fixados pela Secretaria da Receita Federal, per 6rgao ou entidade 

especializada da Administrac;ao Publica federal; e 

II - a empresa que possua controle contabil de produc;ao em conformidade com as 

normas editadas pela Secretaria da Receita Federal. 
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§ 3Q 0 regime de drawback, na modalidade de suspensao, podera ser concedido a 
importac;ao de materias-primas, produtos intermediaries e componentes destinados 

a fabricac;ao, no Pais, de maquinas e equipamentos a serem fornecidos no mercado 

interne, em decorrencia de licitac;ao internacional, contra pagamento em moeda 

conversivel proveniente de financiamento concedido por instituic;ao financeira 

internacional, da qual o Brasil participe, ou por entidade governamental estrangeira 

ou, ainda, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social, com 

recursos captados no exterior (Lei nQ 8.032, de 1990, art. 5Q, com a redac;ao dada 

pela Lei nQ 10.184, de 12 de fevereiro de 2001, art. 5Q). 

Art. 337. 0 regime de drawback nao sera concedido: 

I - na importac;ao de mercadoria cujo valor do impasto de importac;ao, em cada 

pedido, for inferior ao limite minima fixado pela Camara de Comercio Exterior 

(Decreta-lei nQ 37, de 1966, art. 78, §2Q); e 

II - na importac;ao de petr61eo e seus derivados, com excec;ao da importac;ao de 

coque calcinado de petr61eo. 

Paragrafo unico. Para atender ao limite previsto no incise I, varias exportac;6es da 

mesma mercadoria poderao ser reunidas em urn s6 pedido de drawback. 

Se~ao II 

Do Drawback Suspensao 

Art. 338. A concessao do regime, na modalidade de suspensao, e de competencia 

da Secretaria de Comercio Exterior, devendo ser efetivada, em cada caso, por meio 

do Siscomex. 

§ 1Q A concessao do regime sera feita com base nos registros e nas informac;6es 

prestadas, no Siscomex, pelo interessado, conforme estabelecido pela Secretaria de 

Comercio Exterior. 

§ 2Q 0 registro informatizado da concessao do regime equivale, para todos os efeitos 

legais, ao ato concess6rio de drawback. 

§ 3Q Para o desembarac;o aduaneiro da mercadoria a ser admitida no regime, sera 

exigido termo de responsabilidade na forma disciplinada em ato normative da 

Secretaria da Receita Federal. 
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§ 4Q Quando constar do ato concess6rio do regime a exigencia de prestac;:ao de 

garantia, esta s6 alcanc;:ara o valor dos tributes suspensos e sera reduzida a medida 

que forem comprovadas as exportac;:oes. 

Art. 339. 0 regime de drawback, na modalidade de suspensao, podera ser 

concedido e comprovado, a criteria da Secretaria de Comercio Exterior, com base 

unicamente na analise dos fluxos financeiros das importac;:oes e exportac;:oes, bern 

assim da compatibilidade entre as mercadorias a serem importadas e aquelas a 

exportar. 

Art. 340. 0 prazo de vigencia do regime sera de urn ano, admitida uma (mica 

prorrogac;:ao, por igual periodo, salvo nos casos de importac;:ao de mercadorias 

destinadas a produc;:ao de bens de capital de Iongo ciclo de fabricac;:ao, quando o 

prazo maximo sera de cinco a nos (Decreta-lei nQ 1. 722, de 3 de dezembro de 1979, 

art. 4Q e paragrafo unico). 

Paragrafo unico. Os prazos de que trata o caput terao como termo final o fixado 

para o cumprimento do compromisso de exportac;:ao assumido na concessao do 

regime. 

Art. 341. As mercadorias admitidas no regime, na modalidade de suspensao, 

deverao ser integralmente utilizadas no processo produtivo ou na embalagem, 

acondicionamento ou apresentac;:ao das mercadorias a serem exportadas. 

Paragrafo unico. 0 excedente de mercadorias produzidas ao amparo do regime, em 

relac;:ao ao compromisso de exportac;:ao estabelecido no respective ato concess6rio, 

podera ser consumido no mercado interno somente ap6s o pagamento dos impastos 

suspensos dos correspondentes insumos ou produtos importados, com os 

acrescimos legais devidos. 

Art. 342. As mercadorias admitidas no regime que, no todo ou em parte, deixarem 

de ser empregadas no processo produtivo de bens, conforme estabelecido no ato 

concess6rio, ou que sejam empregadas em desacordo com este, ficam sujeitas aos 

seguintes procedimentos: 

I - no caso de inadimplemento do compromisso de exportar, em ate trinta dias do 

prazo fixado para exportac;:ao: 

a) devoluc;:ao ao exterior ou reexportac;:ao; 
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b) destrui<;ao, sob controle aduaneiro, as expensas do interessado; ou 

c) destina<;ao para consume das mercadorias remanescentes, com o pagamento 

dos tributes suspensos e dos acrescimos legais devidos; 

II - no caso de renuncia a aplica<;ao do regime, ado<;ao, no memento da renuncia, de 

urn dos procedimentos previstos no inciso I; e 

Ill - no caso de descumprimento de outras condi<;6es previstas no ato concess6rio, 

requerimento de regulariza<;ao junto ao 6rgao concedente, a criterio deste. 

Art. 343. A Secretaria de Comercio Exterior podera estabelecer condi<;6es e 

requisites especificos para a concessao do regime, inclusive a apresenta<;ao de 

cronograma de exporta<;6es. 

Paragrafo unico. Na hip6tese de descumprimento das condi<;6es e dos requisites 

estabelecidos, o regime podera deixar de ser concedido nas importa<;6es 

subsequentes, ate o atendimento das exigemcias. 

Art. 344. A Secretaria da Receita Federal e a Secretaria de Comercio Exterior 

poderao editar normas complementares as dispostas nesta Se<;ao, em suas 

respectivas areas de competencia. 

Sef!fao 111 

Do Drawback lsenf!fao 

Art. 345. A concessao do regime, na modalidade de isen<;ao, e de competencia da 

Secretaria de Comercio Exterior, devendo o interessado comprovar a exporta<;ao de 

produto em cujo beneficiamento, fabrica<;ao, complementa<;ao ou acondicionamento 

tenham sido utilizadas mercadorias importadas equivalentes, em qualidade e 

quantidade, aquelas para as quais esteja sendo pleiteada a isen<;ao. 

Art. 346. 0 regime sera concedido mediante ato concess6rio do qual constarao: 

I - valor e especifica<;ao da mercadoria exportada; 

II - especifica<;ao e classifica<;ao fiscal na Nomenclatura Comum do Mercosul das 

mercadorias a serem importadas, com as quantidades e os valores respectivos, 

estabelecidos com base na mercadoria exportada; e 

Ill -valor unitario da mercadoria importada, utilizada no beneficiamento, fabrica<;ao, 

complementa<;ao ou acondicionamento da mercadoria exportada. 
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Paragrafo unico. A Secretaria de Comercio Exterior podera estabelecer outros 

requisites que devam constar no ato concess6rio. 

Art. 347. 0 ato de que trata o art. 346 podera ter carater normative ou especifico, 

quanta ao produto ou ao produto e a empresa, aplicando-se, sem nova consulta a 

Secretaria de Comercio Exterior, as exportacoes futuras, observadas em todos os 

casas as demais exigencias deste Capitulo. 

§ 12 A Secretaria de Comercio Exterior podera, independentemente de solicitacao, 

expedir atos para possibilitar a inclusao de produtos no regime. 

§ 22 No caso de ato normative enderecado a determinada empresa, esta se obriga a 

comunicar a Secretaria de Comercio Exterior as alteracoes no rendimento do 

processo de producao e no preco do insumo importado, que signifiquem 

modificacoes de mais de cinco par cento na quantidade e valor de cada material 

importado par unidade de produto exportado. 

§ 32 A Secretaria de Comercio Exterior procedera periodicamente a atualizacao das 

relacoes importacao-exportacao constantes dos atos normativos ou especificos que 

expedir para produto ou produtos. 

§ 42 A Secretaria de Comercio Exterior, atendendo aos interesses da economia 

nacional, podera suspender a aplicacao de atos normativos ou especificos. 

Art. 348. A Secretaria de Comercio Exterior estabelecera: 

I - prazo para a habilitacao ao regime; e 

II - normas complementares as dispostas nesta Secao. 

Sec;aoiV 

Do Drawback Restituic;ao 

Art. 349. A concessao do regime, na modalidade de restituicao, e de competencia da 

Secretaria da Receita Federal, e podera abranger, total ou parcialmente, os tributos 

pagos na importacao de mercadoria exportada ap6s beneficiamento, ou utilizada na 

fabricacao, complementacao ou acondicionamento de outra exportada. 

Paragrafo unico. Para usufruir do regime, o interessado devera comprovar a 

exportacao de produto em cujo beneficiamento, fabricacao, complementacao ou 

acondicionamento tenham sido utilizadas as mercadorias importadas referidas no 

caput. 
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Art. 350. A restituic;ao do valor correspondente aos tributes pod era ser feita mediante 

credito fiscal, a ser utilizado em qualquer importac;ao posterior (Decreta-lei nQ 37, de 

1966, art. 78, § 1Q). 

Art. 351. Na modalidade de restituic;ao, o regime sera aplicado pela unidade 

aduaneira que jurisdiciona o estabelecimento produtor, atendidas as normas 

estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal, para reconhecimento do direito 

credit6rio. 

Sec;ao v 
Das Disposic;oes Finais 

Art. 352. A utilizac;ao do regime previsto neste Capitulo sera registrada no 

documento comprobat6rio da exportac;ao. 

Art. 353. Na concessao do regime serao desprezados os subprodutos e os residues 

nao exportados, quando seu montante nao exceder de cinco por cento do valor do 

produto importado. 

Art. 354. Na hip6tese de mercadoria isenta do impasto de importac;ao ou cuja 

aliquota seja zero, podera ser concedido o regime relativamente aos demais tributes 

devidos na importac;ao. 

Art. 355. As controversias relativas aos atos concess6rios do regime de drawback 

serao dirimidas pela Secretaria da Receita Federal e pela Secretaria de Comercio 

Exterior, no ambito de suas competencias. 
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ANEXO -Ill: Pedido de Drawback 

Sr. Gerante. 
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ANEXO- IV: Pedido de Drawback 
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~ ~ 11C4 lteM IS • 2'9 deSle AID 
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f'.tAN('.() 00 t'IAA$1l $..A. 
~~ de t"..otnitroo E•ttf)(lt 

».. Utii.>IJC> 
Ill~ .... .._ JJ . ~ esf.a ~~~~a .a ~f!Sii~ de~~~ 411 ~~ ou ~ OIAAI~ so~ (;()rll<lt'f/ldoS se 

let~ ~tO GO ptW)Ull~ {I() il;aftl:fS 60 A~ O.:W~ ldma. ~. ~ ~~ • Hle ~a~ • t<pot· 
\a(:OO.S~ilptnt'I"'O~~~~IIdM, (t~ll-~piafliOdi~10tl()ani9o)l$do~I091,()J(I, QtQ5,1)3 . .6S. 

PDfO()Ol\Uf!O. ~-IlVSM. qw .aslJU•t.ae~~ . ..oP'•~QI>cio~s.t.~n~e. ~saesu 

~. c<.onlootll!io\$1~~·-
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ANEXO- V: Anexo ao Pedido de Drawback 

~·,··~>/4 , 

--~:~. ;*<~. ;~ « 
S.~Aa uco~ flt.-tor 

1-'·_--___ ""_f"'_""_. -~----------------·"· · ··~- -~- ·-... --·-·- · ----- , l.~fiO<iCt 
L~~~ •.•. ,.,.,,. _ _ , __________________ ____ ~-.. ··~·-, ... , .......... ___ ,.l ....... ,. .. .- ..... .. 

I 
......... .... _____ 1 

3. EApM:i~o dN ~rtaa 

L_ii"Q<.- L.J(~ 

I f. i 1. 1 1. 
-~ t ~ .. l)ou~ 

I 

__________ _j , __ 

· :;;r~~F; 
·:~~:}(''!> 

. -t A.. 

,; 

. \ ~. ~ 

\; 

--~~ ~OR* 
-~ t. tha'o 110.-

1 

l 
.,..-,.,--,..,~--·-·-·-·--·--·-·-·--" ' l 

'"''"""''' .. -.... , ... _ .... _________ "•' ,.,.,_ .. ____ ~j 
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ANEXO- VI: Aditivo ao Ato Concess6rio 

P/lt/1 ufo do B•flt:(> 
2.~ , 3.o.r.o.so~ 

Adltlvo ao A to Concttssorio 

j 
. ; 

l 
·······---········ ····---···············-----------········ - __j 

1. R~uet 

Conlorme esp~lfJt:ad<J sb11lxo: 
s., .. 

I ... =:. I>HIKPe•U vi.t~tnff'• d#~ro••~• ~IM I 11. 

I ~'*"'• »"' '--· i ~'-*~ 

\ ---~·-,---·····--·-··-- ··-······-·--···--....__,..,.._··_. _-_···_-_ ,.........., ___________ j 
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ANEXO- VII: Relat6rio Unificado de Drawback 

RELATORlO UNIFICADO DE DRAWBACK 
(COMUNICADO DECEX N2 21, de 11/07/97, com altera~&s) 

AO 
BANCO DO BRASil. S.A. 
Agencio 
EMPRESA 
ENDEREC:O: 
NUMERO 00 CNPJ: 

Para fins de comprovot;:6o/hobilitocoo ao Regime de Drawback, conforme disposto nos 
T!tulos 19 e 20 do Capitulo V do Comunkado Decex nit 21, de ll de julho de 1997, com olterac;:ees, 
dedaramos estor dentes de que poder6 ser solkitoda, pelo Departamento de Operacoes de 
Comerdo Exterior (Decex), o opresentoc;:oo dos documentos relocionodos no presente Relot6rio. 

(locol e data) 

(ossinoturo de 2 (dois} dirigentes do empreso com 6rmo reconhecido) 

VIA ll (PROTOCOLO} 

PROTOCOLO 
RECEBIDO SEM CONFERENCIA 
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ANEXO- VIII: Relat6rio Unificado de Drawback 

RELATORIO UNIFICADO OE DRAWBACK 
(COMUNICADO DEC£X N~ 21, de 11/07/97, tom altero~sl 

AO 
BANCO DO BRASIL S.A. 
Agenda 
EMPRESA' 
ENDERE<:O: 
NUMERO 00 CNPJ: 

Poro fins de comprova~oo/hobi!irot;OO co Regime de Drowbock, conforme dhpo~lo no~ 
Tiiulos 19 e 20 do Copilufo V do Comvnkodo De<ex n9 21 , de ll de fulho de J 997, com o!lero.;oos, 
dedoromos e&far dentes de que padem &er 50lidtoda, pelo Departamento de Opero<;Oe$ de 
C~rdo Exterior {Decex), o apreoento.;ao dos documentos relodonodos no presente Rdot6rio. 

(local e dotal 

lossinoll!ro de 2 (doi~) dirigentes do empre50 com firma reconhecidaj 

VIA II {PROTOCOlO) 

PROTOCOLO 
RECEBIDO SEM CONFERENCIA 

VINCULADO AO ATO CONCESSORIO DE DRAWBACK~ 
PRA(:A DE EMISSAO: 

I DE 

OATA: 

Assinoturo e Corimbo 

VIA I ~DEPENDENClA EMISSORA 00 ATO CONCESs6RIO DE DRAWBACK) 

I ) lmportacoo ( l Exporto.;Cla/fornedmento no Mercodo Inferno 

Relotorio Unificodo de Drawback 

Empreso: CNPJ: 

, ............. _.,,.--~-~-·rr·----·------·----·--....... ,. ....... ______ _ 

Preem::i'ler opena$ no nwdalidade suspe11Sao. 

Peso 
(indicar 
unidade) 

Quontidode 
(indkar 

unidadel 

Valor no local Valor 
de Embarque Total 

!indlcar moeda) (US$)• • 

Convcr:ter pore US$ com haso no data de registro da Declora~ao cle lmporlo~Cio (DI}. 
Obs.: Preenchcr vm Rela/Orio poro lmporta~oa {OJ) e vm para Exporlo"oo {RE el au NF} oo para 

Fornecimenlo {NFJ. 
DATA: 
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ANEXO -IX: Sumario Portaria SECEX 14/04 

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR 
SECRET ARIA DE COMERCIO EXTERIOR 

PORTARIAN° 14,DE 17 DE NOVEMBRO DE2004 
(Publicada no DOU de 23/11/2004) 

169 

0 SECRETARIO DE COMERCIO EXTERIOR DO MINISTERIO DO 
DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR, no exercicio de suas 
atribuic;;Oes, com fundamento no art. 15 do Anexo I ao Decreto n° 4.632, de 21 de man;:o de 2003, 
tendo em vista o disposto no Decreto n.0 660, de 25 de setembro de 
1992 e no Acordo dobre Procedimentos para Licenciamento de Importa~ao, objeto do Decreto n.0 

1.355, de 30 de setembro de 1994, visando consolidar a; disposi~oes regulamentares das opera~oes 
de importa~ao e do regime aduaneiro especial de drawback, resolve: 

TITULO I- IMPORTA<;AO 

CAPITULO I- DO REGISTRO DE IMPORTADOR 

CAPITULO II- DO CREDENCIAMENTO E DA HABILITA<;AO 

CAPITULO III- DO LICENCIAMENTO DAS IMPORTA<;OES 

Se~ao I - Do Sistema Administrativo 

Se~ao II - Do Licenciamento Automatico 

Se~ao III - Do Licenciamento Nao Automatico 

Se~ao IV - Disposi~oes Gerais 

Se~ao V - Da Efetiva~ao 

Se~ao VI - Dos Atos Complementares 

Se~ao VII - Disposi~oes Finais 

CAPITULO IV- DOS ASPECTOS COMERCIAIS 

CAPITULO V- IMPORTA<;OES SUJEITAS A EXAME DE SIMILARIDADE 

CAPITULO VI- IMPORTA<;OES DE MATERIAL USADO 

CAPITULO VII- IMPORTA<;AO SUJEITA A OBTEN<;AO DE COTA TARIFARIA 

CAPITULO VIII- IMPORTA<;AO DE PRODUTOS SUJEITOS A PROCEDIMENTOS ESPECIAIS 

CAPITULO IX - IMPORTA<;OES SOB A FORMA DE ARRENDAMENTO MERCANTIL 

("LEASING") E AFRETAMENTO OU ARRENDAMENTO SIMPLES (ALUGUEL) 

CAPITULO X- IMPORTA<;OES SOB A FORMA DE DOA<;AO OU DONATIVO 

CAPITULO XI- IMPORTA<;OES SEM COBERTURA CAMBIAL 

CAPITULO XII- DESCONTOS NA IMPORTA<;AO 

CAPITULO XIII- DO MERCADO COMUM DO SUL (MERCOSUL) 



TITULO II-DRAWBACK 

CAPITULO I -ASPECTOS GERAIS DO REGIME DE DRAWBACK 

Se9ao I - Disposi9oes Preliminares 

Se9ao II - do Regime 

Se9ao ill - da Habilita9ao 

CAPiTULO II -REGIME DE DRAWBACK, MODALIDADE SUSPENSAO 

Se9ao I - Considera9oes Gerais 

Se9ao II - Drawback Generico 

Se9ao ill - Drawback sem Cobertura Cambial 

Se9ao N - Drawback Solidario 

Se9ao V - Drawback Intermediario 

Se9ao VI - Drawback para Produtos Agricolas ou Cria9ao de Animais 

Se9ao VII - Drawback para Embarca9ao 

Se9ao VIII- Drawback para Fornecimento no Mercado Interno 

CAPITULO ill- REGIME DE DRAWBACK, MODALIDADE ISEN<;AO 

Se9ao I - Considera9oes Gerais 

Se9ao II - Drawback Intermediario 

Se9ao ill - Drawback para Embarca9ao 

CAPITULO N- COMPROV A<;OES 

Se9ao I - Considera9oes Gerais 

Se9ao II - Documentos Comprobat6rios 

Se9ao ill - Modalidade Suspensao 

Se9ao N - Modalidade Isen9ao 

Se9ao V - Devolu9ao ao Exterior ou Destrui9ao de Mercadoria Importada 

Se9ao VI - Outras Ocorrencias 

CAPITULO V- LIQUIDA<;AO DO COMPROMISSO DE EXPORTA<;AO 

Se9ao I - Considera9oes Gerais 

Se9ao II - Inadimplemento do Regime de Drawback 

DISPOSI<;OES FINAlS. 
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ANEXO- X: Termo de Responsabilidade IPI 

DRAWBACK VERDE-AMARELO 

D~J!tARA~AO D~ R~SPOtJS!ABIUDAD~ .• IPf 

"DECLARACAO 

----···················-·--·- nome do contribuinte. CGC n° ---······-···················· 
endere4;o (Rua/Av., n°, bairro e{ou vita, cidade, estado), por interrnedio de seu 
representante tegalmente constituido, declaro (amos) que no caso de nao 
cumprimento dos termos. limites e condi~oes fixados para frui~ao do 
tratamento fiscal previsto na Lei n° 8.402{92, regulamentada pelo Decreta n° 
541/92 e Instru~ao Norrna:tiva n° 84{92, de 03/07/92, do Diretor do DpRF, 
que me (nos) responsabilizo (amos) pelo pagamento integral do IPI. com os 
respectivos acrescimos legais devidos, suspensos quando da aquisi~ao dos 
insumos para industrializa~ao, nos termos do artigo 35 do RIPI/82. 

Local. data, qualifica~ao do representante legal e{ou preposto, seguida de sua 
asslnatura., 


