
O novo processo de ex-tarifário e os 
impactos da Portaria ME 309/19



Premissas do ex-tarifário de BK e BIT

• Paradigmas da abertura comercial
• Reforma tarifária X restrições comunitárias

• Mecanismo de redução unilateral do Imposto de Importação
(Regime Comum de Importação de Bens de Capital não produzidos no MERCOSUL / renovado até 01/01/2022 cf. Decisão CMC 25/15)

• Aplicação:
• Bens de Capital (BK)

• Bens de Informática e de Telecomunicações (BIT)

• Destaque (exceção) na norma tarifária

• Incentivos aos setores produtivos nacionais

SEM PRODUÇÃO 
NACIONAL EQUIVALENTE



Visão geral

• Novo regulamento do ex-tarifário
• Revogação da Resolução CAMEX 66/14

Alterações procedimentais
• Informatização
• Desburocratização
• Redução dos prazos

Inovações conceituais
• Redefinição de conceitos
• Objetividade 
• Limitações à fiscalização

SEGURANÇA 
JURÍDICA 

• Redução de autoridades e órgãos 
responsáveis para análise dos pleitos

• Novo entendimento sobre o conceito 
de produção nacional equivalente

• Proteção aos despachos de 
importação



Visão geral

SEGURANÇA 
JURÍDICA?

• Insatisfação de setores produtivos

• Decreto Legislativo 471/19
• Objetivo: sustar a Portaria ME 309/19

• Suspensão da Portaria ME 309/19 até 30.08.2019

• Portaria 324/19
• Regulamentação do conceito de produção nacional equivalente



O que mudou?

• Principais novidades:

i. Conceito de ex-tarifário (I): bens usados

ii. Conceito de ex-tarifário (II): produção nacional equivalente

iii. Mudanças procedimentais

iv. Proteção jurídica ao despacho de importação



Conceito de ex-tarifário (I): bens usados

• Eliminação da restrição para a importação de bens usados

• Possíveis impactos sobre o licenciamento de importação

Bens importados sob a condição 
de ex-tarifário estão 
dispensados da anuência de 
importação
(art. 13, § 1º, inciso IV, da 
Portaria SECEX 23/11)

Via de regra: bens usados 
somente podem ser importados 
se não houver produção 
nacional, mediante anuência da 
Subsecretaria de Operações de 
Comércio Exterior
(art. 41 da Portaria SECEX 
23/11)

Dispensa de consulta pública 
para a verificação da 
inexistência de produção 
nacional com vistas ao 
licenciamento da importação de 
bens usados idênticos a bens 
novos contemplados com ex-
tarifário (art. 47, III, da Portaria 
SECEX 23/11)



Conceito de ex-tarifário (II): produção nacional equivalente

Publicação de informações referentes ao preço CIF máximo 
do bem importado

Produção nacional equivalente:

i. Existência de fornecimentos anteriores efetuados nos últimos cinco anos pelo fabricante

ii. O bem nacional deve possuir desempenho ou produtividade igual ou superior ao do bem 
importado – com margem de diferença de 5% em favor do nacional

iii. O prazo de entrega do bem nacional deve ser igual ou inferior ao do mesmo tipo de bem 
importado – com margem de diferença de 5% em favor do nacional

iv. O preço do bem nacional, calculado na fábrica EXW (Ex Works), sem a incidência de tributos, 
não deve ser superior ao do bem importado, calculado em moeda nacional, com base no preço CIF 
(Cost, Insurance and Freight) – com margem de diferença de 5% em favor do nacional, após a 
aplicação da alíquota do imposto de importação vigente para o produto*



Conceito de ex-tarifário (II): produção nacional equivalente

Critérios subsidiários:

• Grau de automação

• Tecnologia utilizada

• Garantia de performance

• Consumo de matéria-prima

• Utilização de mão-de-obra

• Consumo de energia

• Custo unitário de fabricação

Considerados se estiverem na 
descrição do ex-tarifário



Mudanças procedimentais

RFB

Protocolo Análise preliminar Consulta pública
Análise de 

consulta pública Decisão final Publicação no DOU

Classificação fiscal

SDIC SDIC SDIC SECINT SECINT



Mudanças procedimentais

• Racionalização de procedimentos: 

• Pleito em formato eletrônico

• Regras para elaboração de descrição

• Análise preliminar: descrição e classificação fiscal

• RFB somente se manifestará quando houver indícios de erro (30 dias)



Mudanças procedimentais

Novos prazos:

• Consulta pública: 20 dias úteis

• Contestação: 10 dias úteis

• Recursos: 10 dias úteis

• Pedidos de renovação: 

• 180 dias antes do término da vigência

• 2 anos após o fim da vigência



Proteção jurídica no despacho de importação

Concessão de ex-tarifário
NCM 8504.21.00 -- Transformadores de 
dielétrico líquido, de potência não superior a 
650 kVA

Reclassificação fiscal
NCM 8504.22.00 -- Transformadores de 
dielétrico líquido, de potência superior a 650 
kVA, mas não superior a 10.000 kVA

• Se nova NCM for BK ou BIT, mantém-se a 
redução do II

• Multa por erro de classificação fiscal – 1% 
sobre o valor aduaneiro

• Possíveis exigências de tratamento 
administrativo



Situações especiais: BIT – art. 10, Portaria 324/19

Recomendação técnica de DEFERIMENTO

• BIT ativo imobilizado

• BIT insumo de produção

Recomendação técnica de INDEFERIMENTO

• BIT bens de consumo



Obrigado!

Felipe Rainato Silva
Área Comércio Exterior

felipe.silva@hondatar.com.br

Tel.: 55 (11) 2149-0554


