


ADMISSÃO TEMPORÁRIA
OPORTUNIDADES AOS SETORES PRODUTIVOS



QUADRO CONCEITUAL



• Regime Aduaneiro Especial – suspensão temporária dos tributos incidentes na

importação

• Condicionado à devolução do bem importado ao exterior

• Tributos suspensos:

• II

• IPI

• PIS/Pasep-Importação

• COFINS-Importação

• ARFMM

• CIDE-Combustíveis

ADMISSÃO TEMPORÁRIA



• Admissão temporária com suspensão total

• Admissão temporária para utilização econômica – suspensão proporcional

• Admissão temporária para aperfeiçoamento ativo

MODALIDADES (IN 1600)



• Principais aplicações (I):

• eventos científicos, técnicos, políticos, educacionais, esportivos, religiosos, comerciais ou

industriais

• montagem, manutenção, conserto ou reparo de bens estrangeiros ou nacionalizados

• homologação, ensaios, testes de funcionamento ou resistência e desenvolvimento de

protótipos

• promoção comercial, amostras sem destinação comercial e mostruários

• Principais aplicações (II) – procedimentos simplificados*:

• projetos ou eventos de caráter cultural

• competições e exibições desportivas internacionais

• atividades de pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico aprovadas pelo CNPq, FINEP e

por entidades credenciadas ao CNPq

• equipamentos de rádio, televisão e para a imprensa em geral

• veículos terrestres

AT. SUSPENSÃO TOTAL



• Condições:

• importação em caráter temporário

• Importação sem cobertura cambial

• adequação dos bens à finalidade para a qual foram importados

• utilização dos bens exclusivamente nos fins previstos, observado o termo final de vigência do

regime

• identificação dos bens (descrição completa do bem, com todas as características necessárias à

sua classificação fiscal, espécie, marca comercial, modelo, nome comercial ou científico e

outros atributos que, à vista do caso concreto, sejam essenciais para sua identificação no

momento da extinção do regime)

• Prazo geral : 6 meses + 6 meses

• Prazos excepcionais – até 5 anos:

• Condições especiais do negócio

• Bens destinados à homologação, ensaios, testes de funcionamento ou resistência, ou ainda a

serem utilizados no desenvolvimento de produtos ou protótipos

AT. SUSPENSÃO TOTAL



• Suspensão proporcional: 1%/mês

• TR e garantia relativa à parcela suspensa

• Aplicação:

• prestação de serviços a terceiros

• à produção de outros bens destinados à venda.

Ex.: máquinas, ferramentas industriais, moldes

• Vigência: contrato, limitado a 100 meses

AT. UTILIZAÇÃO ECONÔMICA



• Operações de aperfeiçoamento ativo:

• beneficiamento, montagem, renovação, recondicionamento, acondicionamento ou

reacondicionamento

• conserto, reparo ou manutenção

• Propriedade estrangeira – importação sem cobertura cambial

• Previsão de operação em contrato de prestação de serviços

• Prazo contratual

AT. APERFEIÇOAMENTO ATIVO



• Solicitação na vigência do regime, salvo caso fortuito ou força maior

• Via de regra, prazo não superior a 6 meses

• Prazos especiais – 5 anos

• AT. Utilização Econômica – prazo contratual/aditivo contratual, não superior a 100 meses

• Novo TR, se vencido

• Se indeferido: procedimentos p/ extinção

PRORROGAÇÃO



• Extinção do regime – ato que depende da anuência da RFB

• Necessidade de prévia solicitação

• Possibilidade de indeferimento

• Art. 44, IN 1600/15: providências a serem adotadas na vigência do regime

I. Reexportação*

II. Entrega à RFB, livres de quaisquer despesas, desde que o titular da unidade concorde em

recebê-lo

III. Destruição sob controle aduaneiro

IV. Transferência para outro regime aduaneiro especial

V. Despacho para consumo

EXTINÇÃO



• Art. 44, IN 1600/15: providências a serem adotadas na vigência do regime

I. Reexportação* – registro da DE ou DSE

II. Entrega à RFB, livres de quaisquer despesas, desde que o titular da unidade concorde em

recebê-lo – protocolo de requerimento

III. Destruição sob controle aduaneiro – protocolo de requerimento

IV. Transferência para outro regime aduaneiro especial – registro de nova declaração no

Siscomex

V. Despacho para consumo – registro de DI/LI

• Extinção do regime – ato que depende da anuência da RFB

• Necessidade de prévia solicitação / possibilidade de indeferimento

• Indeferimento: reexportação ou outra modalidade de extinção – prazo: 30 dias

EXTINÇÃO



• DE/DSE formulada com base na DI de AT (art. 46, IN 1600)

• Identidade física/documental

• Despacho para consumo (art. 47, IN 1600)

• Observância às regras vigentes na data do registro da declaração de nacionalização

• Necessidade de novo licenciamento

• Condição do bem retroage à data da admissão

IDENTIDADE x IRRETROATIVIDADE



• Causas de inadimplemento:

I. Fim do prazo do regime, sem que tenha se solicitado sua prorrogação ou extinção

II. Fim do prazo de 30 dias do indeferimento do pedido tempestivo de prorrogação ou extinção

III. Não efetivação da providência requerida e autorizada para a extinção da aplicação do regime

IV. Requerimento de extinção relativo a bens que não correspondem aos que ingressaram no País

V. utilização dos bens em finalidade diversa da que justificou a concessão do regime

VI. destruição ou perecimento dos bens, por culpa ou dolo do beneficiário

• Procedimentos:

• Intimação para se manifestar – prazo: 10 dias

• Intimação para reexportação/nacionalização – prazo: 30 dias + MULTA: 10% sobre o VA (art. 72, I,

Lei 10.833/03)

• Não adoção de providências: tributos suspensos + juros de mora + MULTA: 75% sobre a diferença

de tributos (art. 44, I, Lei 9.430/96)

INADIMPLEMENTO



OPORTUNIDADES E RISCOS



TESTES/ENSAIOS/HOMOLOGAÇÕES

OPORTUNIDADES

• Desenvolvimento de 
produtos personalizados

• Prevenção de recall

• Validação de características, 
performance e padrões 
regulatórios

• Baixo resíduo tributário

CUIDADOS

• Amparo contratual

• Gestão contratual

• Gestão fiscal – prazos e 
intimações



• Perda do prazo para extinção do regime

• Anuência: dispensa x exigência (Portaria SECEX 23/11)

• Perdimento: ausência de comprovação de importação regular

• Relevação da pena de perdimento: medida excepcional – multa de 100% do

valor aduaneiro

TESTES E PENA DE PERDIMENTO



UTILIZAÇÃO ECONÔMICA DE 
MATERIAL USADO

OPORTUNIDADES

• Integração aos ativos 
industriais

• Baixo resíduo tributário

• Baixo ônus financeiro

• Baixo custo regulatório

• Prorrogação/renovação na 
mesma extensão do contrato

CUIDADOS

• Amparo contratual

• Gestão contratual

• Gestão fiscal – prazos e 
intimações

• Dificuldades na 
nacionalização



• Material usado não acarreta o licenciamento na admissão temporária (Portaria

SECEX 23/11)

• Nacionalização: necessidade de anuência pelo DECEX

• Inexistência de produção nacional

• Acordo de contrapartida

• Registro de LI no prazo para a extinção do regime

• “Doação” da mercadoria

• Prorrogação do regime: adequação contratual

• Aditivos contratuais

MATERIAL USADO



ADMISSÃO TEMPORÁRIA E EX-TARIFÁRIO

Pleito de ex-tarifário

Embarque da mercadoria

Chegada no Porto de destino /  
ex-tarifário não concedido

???

Demurrage

Armazenagem

Pedidos em atraso

Inadimplência contratual



ADMISSÃO TEMPORÁRIA E EX-TARIFÁRIO

Pleito de ex-
tarifário

Embarque da 
mercadoria

Chegada no Porto 
de destino 

Ex-tarifário não 

concedido

AT Utilização 
Econômica

Deferimento 
do Ex-tarifário

Pedido de 

Nacionalização

• Fato gerador do II: data do registro da DI de despacho para consumo

• RFB: princípio da identidade material / irretroatividade 

• Ex-tarifário: efeitos declaratórios ou retroativos?

• Prática desaconselhada



• Admissão temporária – Principal objetivo: alternativa à importação definitiva de

bens e mercadorias

• Redução dos custos tributários

• Acesso a bens de capital em caráter temporário

• Flexibilização e diversificação de fatores produtivos

• Alternativa à capacidade ociosa

CONCLUSÃO
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