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RESUMO 
  

 
A publicação da Instrução Normativa RFB nº 1.600, em 14 de dezembro de 2015, exigiu que 
viajantes residentes no exterior, salvo se em algum dos Estados Partes do Mercosul, tivessem 
que realizar um novo procedimento, junto à Aduana da Secretaria Especial da Receita Federal 
do Brasil, para permitir o ingresso temporário dos seus veículos em viagens de turismo no País. 
Até então, esta admissão temporária se dava de forma automática, com o veículo tendo a 
autorização para permanecer no País durante o prazo de permanência do seu proprietário, 
concedido pela Polícia Federal. A ideia deste trabalho é mostrar o perfil dos viajantes que 
ingressaram no País pela cidade de Corumbá, no Mato Grosso do Sul (MS), ao amparo do 
referido regime, e que descumpriram o prazo concedido pela Aduana para a permanência do 
veículo no Brasil. O estudo considerará aspectos como: a frequência de solicitações do regime 
pelo mesmo beneficiário, o valor do veículo, o tipo do documento de identificação apresentado 
pelo viajante, e se ele está ou não inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). Outrossim será 
mostrado em quais períodos do ano há maior número de descumprimentos. Para a realização 
deste trabalho foram realizadas pesquisas bibliográficas a respeito do tema e também consultas 
aos dados de todas as admissões temporárias concedidas pela Alfândega da Receita Federal em 
Corumbá, entre janeiro de 2017 e dezembro de 2020. A partir destes dados, serão elaborados 
gráficos que permitirão uma melhor análise da situação. Ao final, será mostrado que a partir de 
algumas características apresentadas pelo viajante, haverá maior ou menor probabilidade de ele 
respeitar o regime. 
 
 
Palavras-chave: Regimes aduaneiros especiais. Admissão Temporária de veículos terrestres. 
Aduana em Corumbá. 
 

 

 

 
 

                     
 

 
 
              



ABSTRACT 

 
 
The publication of Normative Instruction RFB nº 1.600, on December 14, 2015, required 
travelers residing abroad, unless in any of the Mercosur States Parties, had to carry out a new 
procedure, with the Customs, to allow the temporary entry of its vehicles for tourism trips in 
the country. Until then, this temporary admission took place automatically, with the vehicle 
having the authorization to remain in the country during the period of stay of its owner, granted 
by the Federal Police. The idea of this work is to show the profile of travelers who entered the 
country through the city of Corumbá, in Mato Grosso do Sul (MS), grounded under the 
aforesaid regime, and who failed to comply with the deadline granted by Customs for the 
vehicle to remain in Brazil. The study will consider aspects such as: the frequency of requests 
for the regime by the same beneficiary, the value of the vehicle, the type of identification 
document presented by the traveler, and whether or not he is registered in the Natural Person 
Register (Cadastro de Pessoas Físicas - CPF). It will also be shown in which periods of the year 
there are more non-compliances. In order to carry out this work, bibliographic research was 
carried out on the subject and also consultations of data on all temporary admissions granted 
by the Customs Office of the Federal Revenue in Corumbá, between January 2017 and 
December 2020. Based on these data, graphs will be drawn up for a better analysis of the 
situation. At the end, it will be shown that based on some characteristics presented by the 
traveler, there will be a greater or lesser probability of respecting the regime. 
 
 
Keywords: Special customs regimes. Temporary Admission for ground vehicles. Customs in 
Corumbá. 
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INTRODUÇÃO 

 

Segundo estabelece o Decreto nº 6.759/2009, denominado Regulamento Aduaneiro 

(RA), em seu art. 354, o regime aduaneiro especial de admissão temporária com suspensão total 

do pagamento de tributos permite a importação de bens que devam permanecer no País durante 

prazo fixado, respeitando as condições definidas pelo Regulamento para o referido regime.  

De maneira mais específica, a Instrução Normativa da Secretaria Especial da Receita 

Federal do Brasil, de nº 1.602, de 2015 (IN RFB 1.602/15) que, entre outras coisas, dispõe sobre 

a aplicação do regime aduaneiro especial de admissão temporária aos bens de viajantes, traz 

que os veículos terrestres, de placa estrangeira, destinados ao uso particular do viajante, ao 

ingressar no País, devem submeter-se ao regime de admissão temporária, conforme seu art. 5º, 

inciso III, alínea a.  

Nestes casos, o despacho aduaneiro de admissão temporária é efetuado com base na 

Declaração Eletrônica de Bens de Viajantes (e-DBV), sistema constante no sítio eletrônico da 

Receita Federal do Brasil, conforme o art. 8º, inciso I, alínea b, da IN RFB 1.602/15, ficando 

dispensado o registro desta declaração - porque submetidos automaticamente ao regime em 

comento – se o veículo terrestre estrangeiro estiver matriculado em algum dos países integrantes 

do Mercado Comum do Sul (Mercosul), de propriedade de pessoas físicas neles residentes, que 

o utilize em viagem de turismo, ou matriculado em país limítrofe, de propriedade de particular 

viajante não residente, que ingresse no país em ponto de fronteira alfandegado (art. 6º, incisos 

II e III, IN RFB 1.602/15). Cabe esclarecer que existem, no País, 32 pontos de fronteira 

alfandegados que, de acordo com o art. 3º, alínea c, e o art. 5º do RA, são os únicos locais 

terrestres de fronteira por meio dos quais as pessoas possuem autorização para transitar com os 

seus bens entrando ou saindo do País. 

A ideia deste trabalho é mostrar o perfil dos viajantes, que ingressaram no País pelo 

município de Corumbá, no Mato Grosso do Sul (MS), e que descumpriram o regime, deixando 

vencer o prazo concedido pela Aduana para a permanência do veículo no Brasil, considerando 

aspectos como: a frequência de solicitações do regime, o valor do veículo, o tipo do documento 

de identificação apresentado, se o solicitante está ou não inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas 

(CPF), outrossim mostrar em quais períodos do ano há maior número de descumprimentos.       

Cabe acrescentar que o procedimento que se analisa neste trabalho, de realização do 

despacho por meio da e-DBV, não existia até a publicação da Instrução Normativa RFB nº 

1.600, em dezembro de 2015 (IN RFB Nº 1.600/15), e até então todos os veículos estrangeiros 

terrestres matriculados no exterior ingressavam no País submetidos ao regime especial de 

admissão temporária, concedido automaticamente, com autorização de permanência durante o 
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prazo concedido pela Polícia Federal para que o seu proprietário, viajante não residente, 

pudesse permanecer no Brasil. 

Para o atingimento deste mister, foram analisadas todas as 4544 Admissões Temporárias 

concedidas pela Alfândega da Receita Federal do Brasil em Corumbá, entre janeiro de 2017 e 

2020, e as informações fornecidas por cada um dos viajantes que as solicitaram. Vale ressaltar, 

que a unidade da Receita Federal localizada em Corumbá é a terceira que mais concede o regime 

em análise, considerando o objeto de estudo, qual seja: veículo terrestre de placa estrangeira 

cujo proprietário viaja ao Brasil para realizar turismo.    

O trabalho se desenvolverá abordando conceitos iniciais do comércio exterior, assim 

como mencionará os regimes aduaneiros especiais e os regimes aduaneiros aplicados em áreas 

especiais existentes sem, contudo, abordar a teoria existente para cada um deles, ou seria 

necessário apresentar conceitos que fugiriam do escopo do trabalho. Em seguida, será dado 

enfoque ao regime aduaneiro especial de admissão temporária e, mais especificamente, a sua 

aplicação aos veículos estrangeiros terrestres, de propriedade de não residentes, que ingressam 

em viagem de turismo no Brasil pela fronteira que une os municípios de Puerto Quijarro, na 

Bolívia, e Corumbá, no Brasil, apresentando os dados obtidos com a Alfândega da Receita 

Federal do Brasil em Corumbá, concluindo com a análise destas informações.  
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1 O CONTROLE SOBRE A ENTRADA E A SAÍDA DE PESSOAS E MERCADORIAS 

NO PAÍS 

 

 A Constituição Federal de 1988 (CF/88), em seu art. 21, inciso XV, conferiu à União a 

competência para legislar sobre a migração, imigração, entrada, extradição e expulsão de 

estrangeiros; e no inciso VIII do mesmo artigo, a competência para legislar sobre o comércio 

exterior e interestadual. Diante disso, foi sancionada a Lei nº 13.844/2019, que dispõe sobre a 

organização básica dos órgãos da Presidência da República e dos seus Ministérios, e que 

determina, no art. 37, inciso V, que assuntos relacionados a nacionalidade, imigração e 

estrangeiros integram a área de competência do Ministério da Justiça e Segurança Pública 

(MJSP), enquanto que o art. 31, inciso VII, define área de competência do Ministério da 

Economia (ME) a fiscalização e o controle do comércio exterior. 

 Considerando o disposto no art. 144, §1º, inciso III, da CF/88, que designa à Polícia 

Federal o exercício das funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras; e o fato de 

que esta Polícia está vinculada ao MJSP, atribuiu-se a esta Polícia de Estado o papel de controle 

migratório, conforme estabelecido no art. 15, inciso I, a, da Portaria nº 155 do MJSP, de 27 de 

setembro de 2018, que disciplina o Regimento Interno da Polícia Federal. 

 Já no que concerne à fiscalização e ao controle sobre o comércio exterior, atividade cujo 

exercício pertence, sobretudo por determinação do art. 237 da CF/88, ao Ministério da Fazenda 

(hoje, Ministério da Economia), foi atribuída à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil 

(RFB), órgão integrante da estrutura deste Ministério. Além de realizar o controle aduaneiro de 

mercadorias e de veículos, são atribuições da RFB a administração e a fiscalização tributária 

federal, além de outras trazidas no art.63 do Decreto nº 9.745, de 8 de abril de 2019.  
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2 IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS NO BRASIL  

 

 De acordo com Poyer, comércio exterior é a forma pela qual um país se organiza em 

termos de políticas, leis, normas e regulamentos que disciplinam a execução das operações de 

importação e de exportação de mercadorias e serviços com o exterior. Ainda segundo a autora, 

o comércio exterior contempla as operações comerciais de exportação e importação. No sítio 

eletrônico da RFB, consta que a importação é a entrada temporária ou definitiva, em território 

nacional, de bens ou serviços originários ou procedentes de outros países, a título oneroso ou 

gratuito; e a exportação, analogamente, é a saída temporária ou definitiva, do território nacional, 

de bens ou serviços originários ou procedentes do País, a título oneroso ou gratuito.    

 A incidência de tributos sobre o comércio exterior encontra respaldo no art.153 da 

CF/88, que estabelece que a União possui a competência para instituir impostos sobre a 

importação de produtos estrangeiros (inciso I) e sobre a exportação, para o exterior, de produtos 

nacionais ou nacionalizados (inciso II). Além do Imposto de Importação (II), existe uma série 

de tributos, de competência da União, nas operações de importação, a exemplo do Imposto 

sobre Produtos Industrializados (IPI) (art. 153, inciso IV, CF/88), das Contribuições para o 

PIS/PASEP-Importação e COFINS-Importação, instituídas pela Lei nº 10.865, de 2004, e das 

Contribuições de intervenção no domínio econômico (CIDE), conforme o art. 149, §2º, inciso 

II, da Carta Magna. No que tange à competência da esfera estadual, incide sobre a referida 

operação o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), uma vez que o art. 

155, inciso II, da CF/88, confere a possibilidade desta exação ainda que as operações e as 

prestações se iniciem no exterior. 

 Já nas operações de exportação, de maneira diversa, constata-se que são poucos os 

tributos incidentes, uma vez que a Constituição Federal conferiu regras de não-incidência 

tributária no intuito de estimular a venda de mercadorias para estabelecimentos situados fora 

do País, com o intuito de promover o desenvolvimento e a concorrência das empresas nacionais 

no comércio exterior. Leandro Paulsen leciona que as regras constitucionais que proíbem a 

tributação de determinadas pessoas, operações, objetos ou de outras demonstrações de riqueza, 

negando, portanto, competência tributária, são chamadas de imunidades tributárias. Nesta 

acepção, entende-se que a Carta Constitucional estabelece imunidade tributária do IPI para 

produtos industrializados destinados ao exterior (art. 153, inciso III, CF/88), do ICMS sobre 

operações que destinem mercadorias para o exterior (art. 155, §2º, inciso X, alínea a, CF/88), e 

das CIDE sobre as receitas decorrentes de exportação (art. 149, §2º, inciso I, CF/88). Portanto, 

em razão da busca pelo desenvolvimento da economia nacional, o legislador constituinte optou 
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por conferir imunidade tributária a boa parte dos tributos incidentes sobre o comércio exterior, 

mantendo apenas o Imposto de Exportação (IE) sobre as operações de exportação. 

 Em quaisquer das operações de comércio exterior, tanto na importação como na 

exportação, procedimentos devem ser realizados de forma a verificar a regularidade do envio 

ou aquisição de bens no mercado internacional, o que corresponde ao despacho aduaneiro, tema 

que será mais bem detalhado no capítulo a seguir. 
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3 O DESPACHO ADUANEIRO 

 

 O controle aduaneiro, como já visto no capítulo um, é atribuição da RFB e tem como 

objetivo a tutela de bens jurídicos importantes para o Estado, o que significa que é uma atividade 

predominantemente extrafiscal, porque, de acordo com Ricardo Alexandre, não possui como 

fim precípuo arrecadar recursos para os cofres públicos, mas intervir em uma situação social ou 

econômica. Da leitura do art. 542 do RA, conclui-se que o procedimento fiscal por meio do 

qual se verifica a exatidão dos dados declarados pelo importador, e analogamente do 

exportador, em relação à mercadoria, aos documentos apresentados e à legislação específica é 

chamado de despacho aduaneiro.         

 Além disso, acrescenta-se que o RA dispõe também sobre a administração das 

atividades aduaneiras, assim como a fiscalização, o controle e a tributação das operações de 

comércio exterior, regulando os despachos aduaneiros de importação e de exportação. 

Outrossim, sobre o tema, mas em nível mais específico, existe a Instrução Normativa SRF nº 

680 de 2006, que dispõe sobre o despacho aduaneiro de importação; e a Instrução Normativa 

SRF nº 28 de 1994, que trata do despacho aduaneiro de exportação. Os despachos aduaneiros 

de importação e de exportação culminam, quando atendidas todas as etapas do procedimento, 

no desembaraço aduaneiro, situação em que a mercadoria encontrar-se-á efetivamente 

importada ou exportada, conforme o caso.                                                            

 Sobre o despacho aduaneiro de importação, Liziane Meira explica que existem três 

diferentes modalidades, a saber: despacho para consumo, despacho para admissão e despacho 

para internação. Segundo ela, o despacho para consumo possui como característica a 

manifestação da autoridade aduaneira homologando o pagamento dos impostos incidentes na 

importação, liberando o produto destinado definitivamente ao mercado nacional; enquanto que 

o despacho para admissão é aplicado aos produtos importados temporariamente, permitindo o 

ingresso do bem no País sem a necessidade do pagamento dos impostos incidentes sobre o 

comércio exterior, abrangendo também, esta hipótese, a autorização da autoridade fiscal para o 

retorno de produto nacional enviado ao exterior amparado pelo regime aduaneiro de exportação 

temporária; e o despacho para internação, compreende a entrada, no território nacional, de 

produtos oriundos de regimes como o da Zona Franca de Manaus (ZFM) ou das Áreas de Livre 

Comércio (ALC), por exemplo.  
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4 OS REGIMES ADUANEIROS ESPECIAIS 

 Ainda conforme Liziane Meira, os regimes aduaneiros especiais são aqueles que se 

distinguem do regime comum de importação e de exportação, em razão dos incentivos fiscais 

concernentes aos impostos incidentes sobre o comércio exterior e de controle aduaneiro em 

relação aos bens objeto da operação. Desse modo, quando uma mercadoria é importada ou 

exportada, em regra, haverá sobre ela a incidência de tributos. Entretanto, há certas situações 

especiais, a exemplo das circunstâncias de ordem econômica, de facilitação do comércio ou de 

logística, que conferem a estes bens um tratamento diferenciado.    

 De acordo com a referida autora, estes regimes especiais se identificam como benefícios 

fiscais condicionais, cujos produtos são submetidos a controle fiscal. Ou seja, existem 

mercadorias sujeitas ao regime comum de importação, que são aquelas que ingressam no País 

de maneira definitiva, sendo nacionalizadas, havendo o recolhimento integral dos tributos, e 

por isso submetidas ao procedimento de despacho para consumo; e há outras mercadorias 

sujeitas aos regimes aduaneiros especiais, porque entram no País com a suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário, cabendo neste caso o despacho para admissão. Sobre este 

último ponto, explica-se que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, de acordo com 

Ricardo Alexandre, trata-se da suspensão da possibilidade da promoção de atos de cobrança do 

crédito tributário por parte do Fisco.        

  Os regimes aduaneiros especiais estão dispostos no já mencionado Regulamento 

Aduaneiro, mais precisamente no título I do Livro IV. O capítulo I do referido título traz, entre 

os artigos 307 e 314, normas gerais aplicáveis a todos os regimes aduaneiros especiais, a 

exemplo do estabelecimento de um prazo de suspensão das obrigações fiscais por até um ano, 

não superando, em regra, período total maior que cinco anos. No entanto, o § 1º do art. 307 do 

RA permite, a título excepcional, em casos devidamente justificados, a prorrogação do regime 

especial por um prazo superior a cinco anos.       

 Além disso, é relevante apresentar, ainda sobre o intervalo de artigos mencionados 

acima, que o art. 308 dispõe sobre a possibilidade de constituição de termo de responsabilidade, 

como garantia às obrigações fiscais suspensas; e que o art. 310 confere autorização para 

transferir uma mercadoria admitida em um dado regime aduaneiro especial a outro, desde que 

observadas as condições e os requisitos próprios do novo regime, assim como as restrições 

estabelecidas por meio de ato normativo da RFB. Já o art. 311, atribui ao beneficiário 

descumpridor do regime aduaneiro especial o dever de pagar os tributos incidentes, aí 

incluindo-se também os juros de mora, multa de mora ou de ofício, com os cálculos abrangendo 

desde a data do registro da declaração de admissão no regime, ou do registro de exportação, 
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sem prejuízo da incidência de penalidades específicas. O art. 312 estabelece que, quando, em 

um dado regime aduaneiro especial, a destruição do bem implicar na extinção do regime, o 

resíduo desta destruição, caso possua valor econômico, deverá ser despachado para consumo, 

considerando como se o resíduo tivesse sido importado no estado em que se encontra, sendo 

cabível o pagamento dos tributos, ou reexportado.      

 Explicados os dispositivos gerais mais importantes aplicáveis aos regimes aduaneiros 

especiais, torna-se importante mencionar os regimes existentes, quais sejam: o de trânsito 

aduaneiro, o de admissão temporária, o de drawback, o de entreposto aduaneiro, o de entreposto 

industrial sob controle aduaneiro informatizado (RECOF), o de importação de insumos 

destinados a industrialização por encomenda de produtos classificados nas posições 8701 e 

8705 da nomenclatura comum do Mercosul (RECOM), o de exportação temporária, o de 

exportação temporária para aperfeiçoamento passivo, o de exportação e importação de bens 

destinados às atividades de pesquisa e de lavra das jazidas de petróleo e de gás natural 

(REPETRO), o de importação de petróleo bruto e seus derivados (REPEX), o de incentivo à 

modernização e à ampliação a da estrutura portuária (REPORTO), o de loja franca, o de 

depósito especial, o de depósito afiançado, o de depósito alfandegado certificado e o de depósito 

franco.             
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5 OS REGIMES ADUANEIROS APLICADOS EM ÁREAS ESPECIAIS 

 Outro grupo de regime aduaneiro são os regimes aduaneiros aplicados em áreas 

especiais, que possuem como objetivo comum promover o desenvolvimento de certas regiões 

do País, o que se dá mediante o estabelecimento de incentivos fiscais. O RA dispõe sobre os 

referidos regimes entre os artigos 504 e 541, neles compreendendo a Zona Franca de Manaus 

(ZFM), as Áreas de Livre Comércio (ALC) e as Zonas de Processamento de Exportação (ZPE). 

 Do mesmo modo que se entende não ser necessária a abordagem do conceito de todos 

os regimes aduaneiros especiais, foge ao propósito deste trabalho apresentar as minúcias dos 

regimes aduaneiros aplicados em áreas especiais, sendo relevante a sua menção, para a 

compreensão de todo o rol de regimes aduaneiros existentes, e a apresentação da teoria geral 

sobre o tema para esclarecer a distinção entre este grupo de regimes aduaneiros, o tratado no 

capítulo anterior e o regime comum.    
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6 O REGIME ADUANEIRO ESPECIAL DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA  

 

6.1 DISPOSIÇÕES GERAIS        

 

 Embora tenha sido necessário apresentar, de uma forma geral, os regimes aduaneiros 

especiais, bem como os regimes aduaneiros aplicados às áreas especiais, o cerne deste trabalho 

se concentra no regime aduaneiro especial de admissão temporária, mais especificamente em 

sua aplicação aos veículos estrangeiros cujos proprietários são pessoas físicas não residentes 

que ingressam no País em viagem de passeio. Desse modo, neste capítulo será tratado sobre o 

regime de admissão temporária como um todo, abordando as suas características e 

especificidades. 

 O regime aduaneiro especial de admissão temporária está disposto entre os artigos 353 

e 379 do RA, com o referido regime tendo, por finalidade, permitir a importação de bens que 

precisem permanecer no País, durante um prazo determinado, com a suspensão total do 

pagamento de tributos, ou com suspensão parcial, na hipótese de utilização econômica. 

 Assim, considerando o exposto no parágrafo anterior, nos termos do art. 353 do RA, 

existem duas possibilidades para a aplicação do regime, sendo a primeira, que garante a 

suspensão total de tributos, caracterizada quando os bens são importados temporariamente para 

uso não econômico, a exemplo do viajante não residente no País, em passeio pelo Brasil, que 

solicita o regime para ingressar, durante o período de sua permanência com o seu carro, que é 

matriculado no exterior; e a segunda, que confere suspensão parcial dos tributos, caracterizada 

quando o bem entra temporariamente no País, para uso econômico, sendo ele destinado à 

produção de bens e de serviços. 

 Nesta última hipótese, quando a admissão temporária tem por objetivo a utilização 

econômica do bem, será aplicado o valor percentual de 1% em relação a cada mês do prazo de 

concessão do regime, incidindo sobre o montante dos tributos que seriam devidos se o bem não 

fosse submetido ao regime, o que significa que o valor pago dos tributos federais terá aplicação 

proporcional ao tempo de permanência do bem no País. 

 Ou seja, se, por exemplo, uma escavadeira hidráulica com valor aduaneiro de R$ 

400.000,00 esteja sujeita à alíquota de 20% de II, a importação definitiva desse bem implicaria 

em um recolhimento integral de II no valor de R$ 80.000,00 (20% de R$ 400.000,00). Por outro 

lado, o ingresso deste equipamento no Brasil, amparado pelo regime em comento, para uso 

econômico durante 8 meses, acarretaria em um valor de II de R$ 32.000,00 (8% de R$ 

400.000,00). Nesta situação, reforça-se, não há a nacionalização do bem, uma vez que a sua 

entrada não se dá com ânimo de definitividade.       
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 Sobre o parágrafo anterior, deve-se esclarecer que o valor aduaneiro, nos termos do art. 

2º da Instrução Normativa SRF nº 327, de 09 de maio de 2003, é o valor da mercadoria 

importada, conforme definido no Acordo sobre a Implementação do Artigo VII do Acordo 

Geral sobre Tarifas e Comércio de 1994 (do inglês, General Agreement on Tariffs and Trade, 

GATT), promulgado pelo Decreto nº 1.355, de 26 de dezembro de 1994.   

 O art. 355 do RA determina que o regime de admissão temporária poderá ser aplicado 

aos bens relacionados em ato normativo da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e 

àqueles admitidos temporariamente ao amparo de acordos internacionais. Diante disso, a 

Instrução Normativa RFB de nº 1.600/2015 dispôs, em seu art. 3º, sobre os bens que poderão 

ser submetidos ao referido regime:  

 

 

Art. 3º Poderão ser submetidos ao regime de admissão temporária com suspensão total 

do pagamento de tributos incidentes na importação: 

I - bens destinados a eventos científicos, técnicos, políticos, educacionais, esportivos, 

religiosos, comerciais ou industriais; 

II - bens destinados à montagem, manutenção, conserto ou reparo de bens estrangeiros 

ou nacionalizados, autorizada a aplicação do regime a partes e peças destinadas à 

substituição exclusivamente em bens estrangeiros; 

III - bens que serão objeto de homologação, ensaios, perícia, testes de funcionamento 

ou resistência, ou ainda, utilizados no desenvolvimento de produtos ou protótipos;  

IV - bens destinados à reposição temporária de bens importados, em virtude de 

garantia; 

V - bens destinados à reprodução de fonogramas e de obras audiovisuais, importados 

sob a forma de matrizes; 

VI - bens destinados à produção de obra audiovisual; 

VII - bens destinados à promoção comercial, inclusive amostras sem destinação 

comercial e mostruários de representantes comerciais; 

VIII - animais para exposições, feiras, pastoreio, adestramento, trabalho, cobertura e 

cuidados da medicina veterinária;  

IX - veículos terrestres e embarcações de esporte e recreio, inclusive motos aquáticas, 

destinados ao uso particular de viajante não residente, transportados ao amparo de 

conhecimento de carga; e 

X - selos de controle fiscal emitidos por países estrangeiros para serem utilizados em 

produtos nacionais ou nacionalizados destinados à exportação para esses países. 

 

 Além disso, na intenção de privilegiar os acordos internacionais celebrados entre o 

Brasil e outros países, sobretudo os integrantes do Mercado Comum do Sul (Mercosul) - acordo 

regional que será detalhado no próximo capítulo -, o RA trouxe dispositivos que conferem 
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primazia, sobre termos e prazos, do disposto nestes acordos frente ao que está estabelecido na 

norma interna sobre admissão temporária. É o que se depreende da leitura do § 1º do art. 355 

do RA, conferindo respeito aos termos e prazos previstos aos bens amparados por acordos 

internacionais. Ademais, no mesmo sentido, o art. 356 do mencionado Regulamento autoriza a 

livre circulação no País dos veículos matriculados em qualquer dos países integrantes do 

Mercosul, e que tenham como proprietários pessoas físicas neles residentes, ou pessoas 

jurídicas com sede social em um daqueles países, desde que sejam utilizados no Brasil para 

viagens de turismo.          

 Já no intuito de desburocratizar os procedimentos realizados pelas empresas estrangeiras 

que exercem o transporte internacional de cargas ou passageiros e, por conseguinte, estimular 

a livre circulação de pessoas e de bens, requisitos de um mundo globalizado, o RA concedeu 

admissão temporária automática aos veículos que ingressarem no País a serviço delas (art. 357, 

RA).     

 

6.2 CONDIÇÕES 

 

 A leitura combinada dos artigos 358 e 363, do RA, reúne as condições que a autoridade 

aduaneira deverá observar para a concessão do regime aduaneiro especial de admissão 

temporária, a saber:  

 

1) Importação em caráter temporário - Esta condição deve ser comprovada por qualquer meio 

idôneo e, neste caso, reforça-se que não se pode dizer que houve a nacionalização dos bens 

admitidos temporariamente no País, sobretudo por faltar o ânimo de definitividade; 

 

2) Importação sem cobertura cambial - O ingresso do bem sem ter havido cobertura cambial 

corresponde à inexistência de uma contrapartida em divisas, o que se resume a entender que o 

bem não foi objeto de uma operação de compra. Isto porque a compra do bem indicaria um 

ânimo de definitividade, o que é incompatível com o regime de admissão temporária; 

 

3) Adequação dos bens ao fim para os quais foram importados - Requisito que contribui para 

limitar temporalmente a permanência do bem no País, e auxilia a autoridade aduaneira na 

determinação do prazo que será concedido. Neste ponto, ressalta-se que a utilização do bem em 

finalidade diversa daquela para o qual foi importado implica, nos termos do art. 369, inciso IV, 

do RA, no descumprimento do regime de admissão temporária, acarretando na execução do 

Termo de Responsabilidade; 
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4) Constituição das obrigações fiscais em Termo de Responsabilidade – Isto fornece uma 

garantia das obrigações fiscais suspensas, sendo regra geral a constituição deste Termo, sendo 

possível que haja a sua redução, a pedido do interessado, se o bem submetido ao regime for 

danificado e não for constatado que ocorreu por culpa ou dolo do beneficiário, nem resultou de 

o bem haver sido utilizado em finalidade diversa daquela que justificou a concessão do regime. 

O art. 365, § 2º, do RA, determina que, para habilitar-se à redução do valor da garantia, o 

interessado deverá apresentar laudo pericial do órgão oficial competente. Por fim, ainda sobre 

o Termo de Responsabilidade, o parágrafo único do art. 364, do RA, traz que a RFB disporá 

sobre os casos de dispensa desta garantia; 

 

5) Identificação dos bens - O bem submetido ao regime temporário deve ser exatamente o 

mesmo que deverá retornar ao exterior. Em razão disso, o parágrafo único do art. 363 determina 

que a RFB irá dispor sobre a forma de identificação dos bens, o que foi feito pelo órgão por 

meio do § 1º, do art. 6º, da IN RFB de nº 1.600/15, estabelecendo que a referida identificação 

consistirá na descrição completa do bem, abrangendo todas as características necessárias para 

a sua classificação fiscal, espécie, marca comercial, nome comercial ou científico, além de 

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

momento da extinção do regime. Ainda sobre este tema, acrescenta-se, por fim, que o não 

atendimento das condições acima elencadas ensejará no indeferimento do pedido da concessão 

pela autoridade aduaneira, mediante decisão fundamentada, da qual cabe recurso (Art. 355, §2º, 

RA). 

 

6.3 PRAZO DE VIGÊNCIA 

 

 Quando se concede o regime de admissão temporária, a autoridade aduaneira precisa 

estabelecer o prazo de vigência deste regime, que é o período durante o qual os tributos 

permanecerão com a exigibilidade suspensa. O art. 360, e parágrafos, do RA, determina que o 

prazo de vigência será contado a partir do desembaraço aduaneiro e o seu término se dará com 

o termo final do prazo, sendo considerado inclusive, quando for o caso, o prazo de prorrogação. 

Além disso, na fixação deste prazo de vigência, o agente público que o define deverá considerar 

o provável período, indicado pelo beneficiário, de permanência dos bens no País.  

 A Instrução Normativa RFB nº 1.989/20 definiu, nos dois incisos do art. 9º, que o prazo 

será, em regra, de até 1 ano; ou de 1 até 5 anos, quando neste caso o beneficiário requer o prazo 

previsto no contrato celebrado entre o importador e pessoa estrangeira ou, na inexistência 
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daquele, sejam apresentados outros documentos que atestem a natureza da importação, 

incluindo a identificação dos bens, seus valores e o prazo de permanência do País. 

 

6.4 EXTINÇÃO DO REGIME DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA 

 

 O art. 367 do RA define as formas de extinção do regime, hipóteses que têm como 

consequência a liberação da garantia e a baixa no Termo de Responsabilidade, quais sejam: 

 

Art. 367.  Na vigência do regime, deverá ser adotada, com relação aos bens, uma das 

seguintes providências, para liberação da garantia e baixa do termo de 

responsabilidade: 

I - reexportação; 

II - entrega à Fazenda Nacional, livres de quaisquer despesas, desde que a autoridade 

aduaneira concorde em recebê-los; 

III - destruição, às expensas do interessado; 

IV - transferência para outro regime especial; ou 

V - despacho para consumo, se nacionalizados. 

 

 Antes do fim do prazo de vigência do regime de admissão temporária, o beneficiário 

deverá realizar uma das providências acima, promovendo a baixa no Termo de 

Responsabilidade. Considerando a natureza do regime, de permanência limitada do bem no 

País, a forma mais natural de extinção do regime é a reexportação, que é quando o bem retorna 

ao exterior. No entanto, pode acontecer de não compensar ao beneficiário devolver a 

mercadoria ao exterior, quando, por exemplo, o custo do envio do bem é mais custoso que o 

valor do próprio bem. Neste caso, o beneficiário realiza a entrega à Fazenda Nacional, e os 

tributos suspensos não serão recolhidos, desde que a autoridade aduaneira concorde em recebê-

los. 

 Todavia, na hipótese de a autoridade aduaneira não concordar em receber o bem 

entregue pelo beneficiário, a alternativa será destruir o bem, sob controle aduaneiro. Outra 

possibilidade de extinção do regime acontecerá quando o bem submetido ao regime de 

admissão temporária for transferido a outro regime aduaneiro especial, desde que cumpra os 

requisitos de admissibilidade do novo regime. 

 Também pode acontecer de o beneficiário entender que não deseja mais reexportar o 

bem, mas permanecer o utilizando no País, definitivamente. Neste caso, ele deverá realizar o 

despacho para consumo do bem, nacionalizando-o. Optando por esta alternativa, deverá o 

beneficiário recolher os tributos suspensos, observando as exigências normativas, inclusive as 
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relacionadas ao controle normativo das importações. Acrescenta-se que a mencionada 

nacionalização poderá se dar inclusive por um terceiro autorizado pelo beneficiário. 

 Ainda sobre extinção do regime, suponha-se que uma empresa estrangeira envie uma 

peça, sob o regime de admissão temporária, de um equipamento adquirido de uma empresa 

brasileira, para conserto no País, considerando a existência de um contrato de garantia. E, após 

análise, a empresa nacional conclua que não será possível mais recuperar a peça danificada, 

sendo necessário enviar uma peça nova ao comprador estrangeiro. Esta exportação de uma peça 

equivalente é também modalidade de extinção do regime, conforme disposto no art. 368 do RA.            

 

6.5 DESCUMPRIMENTO DO REGIME DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA 

 

 O descumprimento do regime de admissão temporária acarreta, como consequência 

direta, na exigibilidade do crédito tributário consignado no Termo de Responsabilidade. Os 

motivos que caracterizam o descumprimento do regime estão relacionados no art. 369 do RA: 

 

 

Art. 369.  O crédito tributário constituído em termo de responsabilidade será exigido 

com observância do disposto nos arts. 761 a 766, nas seguintes hipóteses: 

I - vencimento do prazo de permanência dos bens no País, sem que haja sido requerida 

a sua prorrogação ou uma das providências previstas no art. 367; 

II - vencimento de prazo, na situação a que se refere o § 9o do art. 367, sem que seja 

iniciado o despacho de reexportação do bem; 

III - apresentação para as providências a que se refere o art. 367, de bens que não 

correspondam aos ingressados no País; 

IV - utilização dos bens em finalidade diversa da que justificou a concessão do regime; 

ou 

V - destruição dos bens, por culpa ou dolo do beneficiário. 

 

 

 Analisando os dispositivos acima, tem-se que, são hipóteses de descumprimento, no 

inciso I, quando a RFB concede a admissão temporária por determinado prazo, mas o 

beneficiário não realiza a extinção do regime até o fim do período, nem solicita a sua 

prorrogação; no inciso II, quando a RFB indefere pedido de prorrogação do prazo de vigência, 

e o beneficiário do regime não inicia o despacho de reexportação do bem dentro do prazo de 30 

dias.  

 Já no inciso III, o beneficiário apresenta bens para reexportação que são diferentes dos 

que ingressaram temporariamente no País; no inciso IV, os bens admitidos temporariamente 
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são empregados em finalidade diferente daquela que motivou a concessão do regime; e no 

inciso V, os bens são destruídos em razão de culpa ou dolo do beneficiário, situação que 

impossibilita a reexportação dos bens.       
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7 MERCOSUL 

 

 O Mercado Comum do Sul (Mercosul) foi constituído através do Tratado de Assunção, 

assinado em 1991 entre os Presidentes do Brasil, da Argentina, do Uruguai e do Paraguai, e 

internalizado no Brasil por meio do Decreto nº 350, de 21 de novembro de 1991.  

 Atualmente, são Estados Partes deste Bloco o Brasil, a Argentina, o Paraguai e o 

Uruguai, tendo sido a Venezuela suspensa, em 2017, por ruptura da ordem democrática. Além 

destes, acrescenta-se que a Bolívia encontra-se em processo avançado de adesão mas, por ora, 

é apenas membro associado, participando das reuniões, mas sem possuir poder de decisão. 

Também são membros associados deste bloco o Chile, a Colômbia, o Equador, a Guiana, o Peru 

e o Suriname.   

 No endereço eletrônico do Mercosul consta que o objetivo principal de sua criação é 

propiciar um espaço comum, capaz de gerar oportunidades comerciais e de investimentos 

mediante a integração competitiva das economias nacionais ao mercado internacional. Mais 

tarde, o Decreto nº 1.901, de 09 de maio de 1996, internalizou no País o Protocolo de Ouro 

Preto, promovendo o aperfeiçoamento da estrutura institucional do bloco, conferindo a ele 

personalidade jurídica de direito internacional público, passando a ser reconhecido como um 

órgão internacional intergovernamental.  

 De acordo com o mencionado Protocolo, em seu art. 2º, o Grupo Mercado Comum 

(GMC) é um dos órgãos decisórios do Mercosul, o que lhe confere o poder de emitir normas de 

natureza intergovernamental. Ou seja, isto significa que as decisões dali emanadas não possuem 

eficácia imediata, sendo necessária a internalização no ordenamento jurídico de todos os 

membros do Mercosul para que possam entrar em vigor. O GMC manifesta-se por meio de 

Resoluções, que são de cumprimento obrigatório pelos Estados Partes.  

 No que concerne ao tema objeto deste trabalho, em consonância com o disposto no art. 

355, §1º, do RA, foi emitida a Resolução GMC nº 35/2002, internalizada no País através do 

Decreto nº 5.637, de 26 de dezembro de 2005, que estabelece normas para a circulação de 

veículos de turistas particulares e de aluguel nos estados partes do Mercosul, definindo, no seu 

art. 3º, que os veículos comunitários do Mercosul correspondem a: automóveis, motocicletas, 

bicicletas motorizadas, moto homes e reboques registrados e/ou matriculados em qualquer um 

dos Estados Partes. Outro dispositivo importante da Resolução em análise é o art. 5º, 

dispensando do cumprimento das formalidades aduaneiras, mas não dos controles seletivos de 

fiscalização, a circulação dos veículos comunitários de um Estado Parte em outro, ideia 

reproduzida no já comentado art. 356 do RA.  
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8 A ADMISSÃO TEMPORÁRIA DE VEÍCULOS ESTRANGEIROS NO PAÍS 

8.1 DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 Apresentadas as normas gerais do regime de admissão temporária, passa-se então a 

tratar da sua aplicação no campo que gerou a problemática motivo da elaboração deste trabalho, 

que é a sua aplicação aos veículos estrangeiros, matriculados no exterior, e que pertencem a 

pessoas não residentes no País, que ingressam no Brasil em viagem de turismo.  

 O art. 372 do RA confere atribuição à RFB para, no âmbito de sua competência, editar 

atos normativos para a implementação do regime aduaneiro de admissão temporária. Em razão 

disso, foi editada a Instrução Normativa RFB nº 1.602 de 2015 (IN RFB 1.602/15) que, entre 

outras coisas, dispõe sobre a aplicação do regime aduaneiro de admissão temporária aos bens 

de viajantes. 

 Esta Instrução Normativa traz, no seu art. 5º, inciso III, alínea a, que os veículos 

terrestres, de placa estrangeira, destinados ao uso particular do viajante, ao ingressar no País, 

devem submeter-se ao regime de admissão temporária. Neste mesmo diploma normativo consta 

que os prazos de vigência do mencionado regime serão, para o turista estrangeiro, o mesmo 

prazo concedido para permanência do viajante no Brasil, segundo o art. 7º, inciso I, alínea c, e, 

para o brasileiro não residente, de 90 dias, prorrogável automaticamente, uma única vez, por 

igual período, de acordo com o art. 7º, inciso II, da Instrução Normativa que ora se analisa. 

Observa-se, contudo, que os prazos mencionados no parágrafo anterior são mera reprodução do 

art. 361, §1º, e do art. 362, ambos do RA. 

 

8.2 ADMISSÃO TEMPORÁRIA AUTOMÁTICA 

 

  Além disso, o art. 6º da IN 1.602/15 confere admissão temporária automática, sem a 

necessidade de registro de declaração aduaneira, aos veículos terrestres matriculados em outro 

país integrante do Mercosul, que sejam propriedade de pessoas físicas residentes, e até de 

pessoas jurídicas com sede social no referido país, desde que utilizando o veículo em viagem 

de turismo (inciso II); e ao veículo terrestre estrangeiro, matriculado em país limítrofe, 

destinado ao uso de particular viajante não residente, que ingresse no País em um ponto de 

fronteira alfandegado. No entanto, nem sempre foi assim, uma vez que ambos os dispositivos 

decorrem de modificações normativas ocorridas em novembro de 2020.    
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8.3 ADMISSÃO TEMPORÁRIA POR MEIO DA E-DBV 

 

 No que tange aos veículos terrestres estrangeiros não compreendidos no grupo sujeito à 

admissão temporária automática, o despacho aduaneiro proceder-se-á com base na Declaração 

Eletrônica de Bens de Viajante (e-DBV), de acordo com o disposto no art. 8º, inciso I, da IN 

1.602/15. O e-DBV é um sistema eletrônico cujo acesso se dá através do endereço eletrônico 

da Receita Federal. A Figura 1, abaixo, ilustra a tela inicial do sistema. A partir dele, o 

beneficiário irá fornecer informações como a sua identificação pessoal, a do seu veículo, os 

locais que ele irá visitar e o prazo que pretende permanecer no Brasil. Isto gerará um documento 

ao viajante, chamado de Extrato da Declaração, que deverá ser apresentado por ele, além do 

seu documento de identificação e o documento do veículo, na unidade de fronteira da Receita 

Federal que ele escolher para ingressar no País. 

 

 
      Figura 1 – e-DBV - Sistema utilizado para a solicitação da Admissão Temporária de veículos terrestres em              

......viagens de turismo. 

 

 Neste procedimento, atendidas todas as condições pelo viajante, será gerado para ele o 

Termo de Concessão de Admissão Temporária de Bens (TECAT), ilustrado na Figura 2, abaixo, 

que caracteriza a efetiva concessão do regime de admissão temporária. Importante acrescentar, 

ainda sobre a e-DBV, que o art. 9º, da mesma Instrução Normativa, permite que o despacho 

aduaneiro de admissão temporária processado por meio dela fique dispensado de constituição 

do Termo de Responsabilidade, em consonância com o parágrafo único do art. 364 do RA.  
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Figura 2 – Termo de Concessão de Admissão Temporária de Bens – TECAT. 

 

8.4 MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DO REGIME 

 

   Apesar da prescindibilidade de constituição do Termo de Responsabilidade, ao 

beneficiário que descumprir as condições, requisitos ou prazos estabelecidos para o regime de 

admissão temporária caberá uma multa de dez por cento sobre o valor aduaneiro, nos termos 

do art. 72, inciso I, da Lei nº 10.833/2003, e reproduzido no art. 709 do RA. Entretanto, não há 

determinação normativa para a retenção do veículo como forma de coagir o viajante ao 

pagamento da multa    
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8.5 A NECESSIDADE DE MEDIDAS PARA REFORÇAR O CUMPRIMENTO DO 

REGIME 

 

Não obstante a existência da multa, determinada na Lei nº 10.833/03, para o 

beneficiário descumpridor do regime de admissão temporária, constata-se que não há outra 

medida que reforce o cumprimento do referido regime, a exemplo do trazido pelo art. 75 e 

parágrafos, da mesma Lei, que confere tratamento diverso ao transportador de passageiros ou 

de carga, em viagem doméstica ou internacional, que transportar mercadoria sujeita a pena de 

perdimento.  

Neste caso, quando a mercadoria não possuir a identificação do seu proprietário ou 

possuidor ou, ainda que possua, sejam evidenciadas características ou quantidades que 

enquadrem a mercadoria na pena de perdimento, recairá sobre o transportador uma multa no 

valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e a retenção do seu veículo até o pagamento da multa, 

iniciando-se com isso, se não houver a impugnação, um prazo de 45 dias para o pagamento da 

penalidade, ou ocorrerá o abandono do veículo e a consequente aplicação da pena de 

perdimento, por configurar dano ao Erário.   

No que diz respeito ao descumprimento normativo interno por proprietários de 

veículos internacionais, mantém semelhança com este problema as multas de trânsito aplicadas 

aos proprietários de veículos licenciados no exterior. A falta de efetividade da multa de trânsito 

sobre estes veículos ensejou a inclusão, em 2016, de dois parágrafos ao art. 119 da Lei nº 

9.503/97 – o chamado Código de Trânsito Brasileiro (CTB) – para permitir que seja feita a 

retenção dos veículos estrangeiros flagrados na prática de infrações de trânsito em território 

nacional até a quitação e recolhimento dos débitos relacionados às multas, assim como a 

retenção do veículo do infrator que retornar ao País até que haja a regularização da situação.  

 

8.6 PREJUÍZOS DO DESCUMPRIMENTO 

 

 Os prejuízos decorrentes do descumprimento do regime de admissão temporária, na 

hipótese abordada, vão desde o desperdício no uso do aparato estatal, porque o agente público 

aduaneiro despende seu tempo verificando o atendimento das condições para a concessão de 

um regime que não implicará em maiores danos a quem descumpri-lo, passando pela burocracia 

gerada com a inclusão do veículo no sistema e-DBV; até o estímulo à circulação permanente 

de veículos estrangeiros no País, conduta que é proibida. Isto porque, o art. 155, §1º, inciso I, 

do RA, exclui os veículos automotores do conceito de bagagem, e o §2º do mesmo artigo apenas 

permite o seu ingresso no País sob o regime de admissão temporária, sempre que o viajante 
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comprovar sua residência permanente em outro país.      

 Cabe esclarecer que a exclusão dos veículos automotores do conceito de bagagem 

submete-os ao regime comum de importação. Em outro sentido, os bens compreendidos no 

conceito de bagagem submetem-se ao regime de tributação especial que, de acordo com o art. 

101 do RA, permite o despacho de bens integrantes de bagagem por meio da cobrança tão 

somente de uma alíquota de 50% sobre o valor do bem, a título de II.      

 

8.7 ADMISSÃO TEMPORÁRIA DE VEÍCULOS MATRICULADOS NOS PAÍSES 

ASSOCIADOS AO MERCOSUL E NOS PAÍSES LIMÍTROFES COM O BRASIL 

 

 A redação original da Instrução Normativa RFB nº 1.361, de 21 de maio de 2013, 

conferia, em seu art. 90, incisos II e III, que os veículos matriculados em país integrante do 

Mercosul, de propriedade de pessoas físicas estrangeiras residentes em tais países, utilizados 

em viagens de turismo, assim como os veículos terrestres estrangeiros, de uso particular, 

matriculados em outro país e conduzidos por pessoa não residente, que adentrassem no País em 

ponto de fronteira alfandegado estariam automaticamente submetidos ao regime de admissão 

temporária, e dispensados das formalidades necessárias ao controle aduaneiro.  Nestes casos, o 

prazo de vigência do regime estava vinculado ao tempo de permanência temporária regular do 

estrangeiro no País ou no tempo de permanência do brasileiro não residente, em atendimento 

ao art. 91, e incisos, da mencionada Instrução Normativa. 

 Assim, a IN RFB nº 1.361 dispensava a realização de qualquer procedimento junto à 

RFB para os veículos estrangeiros de propriedade de pessoas não residentes do País, que 

ingressassem no Brasil para viagem de turismo, situação que permaneceu até 14 de dezembro 

de 2015, data da publicação da IN RFB nº 1.600. 

 Isto porque esta Instrução Normativa, além de revogar aquela (art. 126), estabeleceu 

admissão temporária automática apenas aos veículos terrestres matriculados nos Estados-Partes 

do Mercosul, de propriedade de pessoas físicas estrangeiras residentes, utilizados em viagem 

de turismo (art. 5º, inciso VI); e aos veículos terrestres estrangeiros, matriculados em países 

limítrofes, destinados ao uso particular de viajantes não residentes, desde que a sua circulação 

ficasse adstrita ao perímetro urbano do município sede de ponto de fronteira alfandegado (art. 

5º, inciso VII).      

 A consequência destas novas disposições foi que, viajantes não residentes e 

proprietários de veículos matriculados em países como a Bolívia, por exemplo, antes 

submetidos à admissão temporária automática, passaram a ter que realizar o procedimento de 

despacho com base na e-DBV, junto à aduana da RFB, caso intencionassem ingressar no País 
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para circularem além do perímetro urbano dos municípios com sede de ponto de fronteira 

alfandegado.  

 Ou seja, as mencionadas disposições da IN RFB nº 1.600 criaram procedimentos que 

conferiram maior burocracia a alguns viajantes, mas que, na prática, trouxeram pouca 

efetividade, porque se o intuito era o de criar maior controle sobre os veículos terrestres 

estrangeiros, a falta de lei autorizando a retenção, até o pagamento de multa, para os veículos 

que ingressassem no País sem a realização do despacho via e-DBV ou que estivessem em 

descumprimento de prazo, tornou inócuo o novo procedimento.  

 Tanto o é, que em 10 de novembro de 2020 foi publicada a IN RFB nº 1989, alterando 

a redação do inciso VI, art. 5º, da IN RFB nº 1.600, substituindo o termo Estado-Parte do 

Mercosul pelo termo outro país integrante do Mercosul, e a criação do inciso VII, conferindo 

admissão temporária automática ao veículo terrestre estrangeiro, matriculado em país limítrofe, 

destinado ao uso particular de viajante não residente, modificações que dispensaram viajantes 

com veículos matriculados em países, por exemplo, como a Bolívia, o Peru e a Venezuela da 

burocracia do despacho aduaneiro por meio da e-DBV. 

 

9 ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL EM CORUMBÁ 

9.1 RELEVÂNCIA DO ESPAÇO AMOSTRAL 

 

 No intuito de realizar a análise proposta por este trabalho, buscou-se um espaço amostral 

relevante entre todas as admissões temporárias concedidas pela RFB para o ingresso de veículos 

estrangeiros terrestres em turismo durante os últimos quatro anos completados, indo de janeiro 

de 2017 até dezembro de 2020. A Figura 3, abaixo, ilustra as dez Regiões Fiscais (RF) em que 

se divide a Receita Federal, e demonstram que as regiões fiscais de maior interesse para este 

trabalho são as 1ª RF, 2ª RF, 9ª RF e 10ª RF porque são as únicas regiões que possuem pontos 

de fronteira terrestre; e as Figuras 4, 5, 6 e 7, abaixo, ilustram consultas feitas no sistema e-

DBV, apresentando o total de admissões temporárias concedidas nas quatro regiões fiscais em 

que há pontos de fronteira terrestre (os valores foram omitidos, por não ter relevância). 
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Figura 3 – As dez Regiões Fiscais nas quais se divide a Receita Federal. 

 

 
Figura 4 – Total de admissões temporárias concedidas por unidade da 1ª Região Fiscal. 
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Figura 5 – Total de admissões temporárias concedidas por unidade da 2ª Região Fiscal. 

 

 
Figura 6 – Total de admissões temporárias concedidas por unidade da 9ª Região Fiscal. 
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Figura 7 – Total de admissões temporárias concedidas por unidade da 10ª Região Fiscal. 

 

 Como se pode constatar, a partir das últimas quatro figuras acima, a Alfândega da 

Receita Federal em Corumbá concedeu, no período de janeiro de 2017 até dezembro de 2020, 

cerca de 4.544 Admissões Temporárias, sendo a terceira unidade, de todo o País, que mais 

concedeu essa modalidade de regime aduaneiro especial aos veículos terrestres de placa 

estrangeira. Assim, de posse de cada uma das Admissões Temporárias, e as informações nelas 

constantes, fornecidas pela referida unidade de fronteira, foi possível realizar um estudo a fim 

de descobrir o número de descumprimentos do regime em cada ano, os períodos do ano em que 

há mais descumprimentos do regime, assim como traçar o perfil do beneficiário descumpridor, 

considerando os dados fornecidos pelo viajante no momento em que realizou o acesso ao e-

DBV e os tipos de documentos apresentados quando solicitou a Admissão Temporária na 

unidade da Receita Federal. 
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9.2 DADOS FORNECIDOS PELA ALFÂNDEGA DE CORUMBÁ 

 

Os dados obtidos com a Alfândega de Corumbá correspondem ao relatório fiscal gerado 

pelo e-DBV, por meio de uma versão deste sistema que é de acesso exclusivo aos servidores 

daquela unidade. No entanto, algumas informações não foram fornecidas, como a identificação 

do viajante, por se tratar de dado sensível.  

Assim, o mencionado relatório gerou todas as Admissões Temporárias concedidas no 

período de janeiro de 2017 até dezembro de 2020, resultando em 4.544 TECAT. Em cada um 

destes TECAT constavam os seguintes dados, a saber: a data em que foi concedido o TECAT, 

se este documento foi reexportado no prazo, se ele foi reexportado fora do prazo, ou se ainda 

não foi reexportado. Também se o viajante possuía ou não CPF, além do valor que ele atribuiu 

ao, bem como se o documento apresentado por ele na unidade da RFB de fronteira foi a 

identidade ou o passaporte.   

 

9.3 ESTUDO DOS DADOS FORNECIDOS 

 

Inicialmente, deve-se esclarecer que as Admissões Temporárias obtidas pelo relatório 

não se limitam apenas àquelas que são o objeto deste trabalho, sendo necessário filtrar os 

registros que interessam a este estudo. Assim, removidas as Admissões Temporárias concedidas 

a outros bens, chegou-se ao número de 4.462 TECAT, distribuídas anualmente da seguinte 

maneira, quais sejam: 177 em 2017, 238 em 2018, 2.230 em 2019, e 1.817 em 2020. A Figura 

8, abaixo, ilustra em gráfico de barras, a quantidade de Admissões Temporárias concedidas por 

ano. 
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Figura 8 – Quantidade de Admissões Temporárias por ano, em gráfico de barras. 

 

Seguindo a análise, a próxima etapa foi a elaboração de um gráfico em linha que 

refletisse a evolução da quantidade de admissões em função dos meses. A Figura 9, abaixo, 

ilustra a evolução dos TECAT, explicitando os meses do ano em que houve maior quantidade 

de viajantes interessados em ingressar no Brasil. Observa-se, com a Figura 9, que existe um 

fluxo maior de viajantes entre os meses de maio e agosto, em 2019 e 2020, coincidindo com as 

férias do meio do ano, diferentemente dos anos de 2017 e 2018, de variação irrelevante nos 

mesmos meses.  
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Figura 9 – Quantidade de Admissões Temporárias concedidas por mês, entre Jan/2017 e Dez/2020. 

 

Outro dado interessante é o ilustrado na Figura 10, abaixo, que apresenta, em gráfico de 

pizza, o percentual de veículos que foram reexportados dentro ou fora do prazo e o percentual 

de veículos ainda não reexportados. Cabe esclarecer que é possível a reexportação fora do prazo 

nos casos em que o viajante apresenta a justificativa da saída em atraso e o agente aduaneiro 

entende que o motivo é razoável. 

 

 
Figura 10 – Percentual de Admissões Temporárias Reexportadas X Não Reexportadas  

 entre Jan/2017 e  Dez/2020. 
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Considerando a Figura 10, percebe-se que o status reexportado corresponde a 91.2% das 

Admissões Temporárias de veículos terrestres concedidas pela Alfândega de Corumbá, 

enquanto que o percentual do status não reexportação é de 8.8%.  

Outra análise relevante que se pode fazer considerando os dados obtidos diz respeito a 

outras informações que são preenchidas pelo viajante no momento em que ele acessa o sistema 

e-DBV. Desse modo, ao preencher a declaração no sistema, deverá o viajante, além de incluir 

as características do seu veículo, bem como o valor dele, acrescentar os seus dados pessoais, 

informando se possui ou não CPF. A Figura 11 ilustra, em um gráfico de pizza, o percentual de 

veículos reexportados e o de não reexportados, considerando os viajantes que declararam 

possuir CPF. Neste caso, dos TECAT cujos beneficiários afirmaram possuir CPF, 94.9% foram 

reexportados dentro do prazo. 

 

 
Figura 11 – Percentual de Admissões Temporárias Reexportadas X Não Reexportadas  

 considerando os viajantes que informaram possuir CPF. 

 

Ainda sobre os dados do viajante, outro gráfico possível é o apresentado na Figura 12, 

que traça um comparativo percentual entre veículos Reexportados e Não Reexportados, 

distinguindo os viajantes que apresentaram a carteira de identidade dos que apresentaram o 

passaporte, como forma de identificação. Na referida Figura, dos viajantes que ingressaram no 

País com o documento de identidade, 91.4% dos TECAT foram reexportados no prazo e 8.6% 

não foram reexportados; enquanto que se forem considerados os viajantes que ingressaram no 

Brasil com o passaporte, 89.6% dos TECAT foram reexportados no prazo e 10.4% não foram 

reexportados. 
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Figura 12 – Percentual de Admissões Temporárias Reexportadas X Não Reexportadas  

 considerando os viajantes que apresentaram documento de identidade ou passaporte. 

 

Já a Figura 13, abaixo, elucida, também em um gráfico de pizza, o percentual de veículos 

reexportados e o de não reexportados, considerando os viajantes que realizaram mais de uma 

vez o procedimento de solicitação de Admissão Temporária junto à RFB. Ou seja, dos viajantes 

que fizeram o procedimento de admissão temporária mais de uma vez, 94.9 % reexportaram o 

seu veículo no prazo e 5.1% não reexportaram. 

 

 
Figura 13 – Percentual de Admissões Temporárias Reexportadas X Não Reexportadas  

 considerando os viajantes que solicitaram TECAT mais de uma vez. 

  

Uma análise importante para investigar o número de descumprimentos do regime é a 

apresentada na Figura 14, abaixo, que ilustra, em gráfico de pizza, o número percentual de 

veículos reexportados e o de não reexportados, por trimestre. Nos quatro gráficos das Figura 

14, observa-se que nos primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestres os percentuais de TECAT 
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reexportados foram, respectivamente, de 94.2%, 89.7%, 89.9% e 92.4%, enquanto que os 

percentuais de não reexportados foram, respectivamente, de 5.8%, 10.3%, 10.1% e 7.6%.   

 

 
Figura 14 – Percentual de Admissões Temporárias Reexportadas X Não Reexportadas, a cada trimestre. 

 

Por fim, um último estudo foi feito considerando o valor do veículo, dado que é 

fornecido pelo próprio viajante no preenchimento da declaração no e-DBV. A Figura 15, 

abaixo, ilustra os valores obtidos. Nesta Figura, é possível notar que há maior concentração de 

admissões, no caso das declarações que tiveram seus bens reexportados (gráfico à esq.), em 

torno dos US$25.000,00. Além disso, existem grandes barras formadas com grande quantidade 

de admissões em valores acima de US$25.000,00. Já no gráfico da direita, que reflete as 

admissões com bens não reexportados, nota-se uma grande barra no valor de US$20.000,00 e 

barras menores para valores superiores.   
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Figura 15 – Admissões Reexportadas considerando o valor do bem (à esq.) e Admissões Não 

 Reexportadas considerando o valor do bem (à dir.). Valor do veículo fornecido em dólares (US$). 

  

9.4 CONCLUSÕES A PARTIR DOS GRÁFICOS APRESENTADOS 

 

Considerando os gráficos apresentados neste capítulo, que abrangem desde a Figura 8 

até a Figura 15, algumas conclusões podem ser inferidas a respeito do cumprimento e do 

descumprimento do regime de Admissão Temporária dos veículos terrestres que ingressam no 

País pelo município de Corumbá, sendo elas apresentadas neste tópico. 

A Figura 8 reflete o aumento do número de admissões temporárias, sobretudo nos anos 

de 2019 e 2020, sendo este ano menor que aquele em razão dos impactos causados pela 

pandemia da COVID-19, o que acarretou no fechamento das fronteiras brasileiras para a entrada 

dos viajantes durante boa parte do ano. É razoável inferir que se não houvesse ocorrido a 

mencionada pandemia, o número de admissões temporárias teria sido maior que o do ano de 

2019. 

A Figura 9 demonstra que entre os meses de maio e agosto há um aumento no número 

de Admissões Temporárias, o que significa que os viajantes têm preferido ingressar no País 

com mais frequência nas férias do meio do ano (entre junho e julho) e não nas férias de final de 

ano (entre dezembro e janeiro). No meio do ano, também, considerando a Figura 14, há um 

aumento proporcional de descumprimentos do regime. Ou seja, o número de descumprimentos 

no meio do ano foi maior do que o número esperado de descumprimentos para este período. 

A Figura 10 esclarece que, de todas as Admissões Temporárias concedidas aos veículos 

terrestres na Alfândega de Corumbá, aproximadamente 9% estão em descumprimento de prazo 

do referido regime. No entanto, quando o viajante possui CPF, o número descumprimentos 

diminui (Figura 11), o que significa que quando o viajante possui um vínculo com o Brasil, é 
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mais provável que ele cumpra o regime, possivelmente por ele inferir que de alguma forma ele 

sofrerá as sanções pelo descumprimento.   

A Figura 12 mostra que quando o viajante apresenta o cartão de identidade, que é o 

documento mais utilizado pelo viajante residente em países da América do Sul, a exemplo dos 

bolivianos e dos brasileiros não residentes, é mais provável que ele cumpra o regime, quando 

comparados aos viajantes que apresentam o passaporte, documento mais utilizado pelos 

viajantes residentes em países não sul-americanos.  

E a Figura 13 leva a inferir que o viajante que solicita mais de uma vez o TECAT tem 

maior probabilidade de retornar à Aduana para promover a reexportação do seu documento, 

respeitando o regime. Já com a Figura 15, depreende-se que quanto maior o valor do bem, 

menor a possibilidade de descumprimento do regime, o que provavelmente ocorre porque o 

viajante tem a ciência de que a multa pelo descumprimento corresponde a 10% do valor do 

veículo, sendo este valor preenchido arbitrariamente por ele, durante o acesso ao e-DBV. Ou 

seja, quanto maior o valor que ele atribuir ao seu veículo, maior será a multa que terá que pagar 

pelo descumprimento do regime.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Conforme o conteúdo abordado neste trabalho, o regime aduaneiro especial de admissão 

temporária aplicado aos veículos terrestres estrangeiros, cujos proprietários ingressam no País 

em viagem de turismo, permite a entrada do referido bem durante prazo estabelecido pela 

autoridade aduaneira, da RFB, com suspensão dos tributos incidentes na importação. Nesta 

hipótese, em especial, não há a exigência de garantia mediante constituição de Termo de 

Responsabilidade, nos termos do art. 9º, da IN RFB nº 1.602/15.   

Reforça-se que o procedimento realizado pelo viajante, de preenchimento da e-DBV e 

comparecimento à Aduana da Receita Federal para a solicitação do regime, foi estabelecido 

com a advento da IN RFB nº 1.600 de 14 de dezembro de 2015. Até então, o que vigorava sobre 

o tema era o disposto na IN RFB nº 1.361, de 2013, que por meio dos artigos 90 e 91 conferiam 

a estes veículos admissão temporária automática com prazo idêntico ao estabelecido pela PF 

para a permanência dos seus proprietários no País. 

Verificou-se também que a redação original da IN RFB nº 1.600/15 conferia admissão 

temporária automática aos veículos estrangeiros matriculados em Estado-Parte do Mercosul, e 

ao matriculado em país limítrofe desde que, neste caso, o viajante não residente mantivesse 

circulação adstrita ao perímetro urbano do município em que há sede de ponto de fronteira 

alfandegado.  

Entretanto, com a publicação da IN RFB nº 1.989/20, houve uma flexibilização do 

procedimento estabelecendo admissão temporária automática aos veículos matriculados em 

países integrantes do Mercosul, abrangendo com isso todos os membros associados ao bloco. 

Outra novidade desta Instrução Normativa foi que os veículos terrestres estrangeiros 

matriculados em países limítrofes passaram a submeter-se à admissão temporária automática, 

mas neste caso não havia mais a limitação espacial do perímetro urbano municipal, podendo 

agora circular por todo o País.          

Como visto, o descumprimento do regime de admissão temporária pode acarretar em 

uma multa para o viajante no valor de dez por cento do valor aduaneiro, mas não há norma legal 

que determine a retenção do veículo estrangeiro até que haja o pagamento da sanção, e a 

consequência é que logo que o infrator deixa o País com o seu veículo, não existem meios de 

garantir o adimplemento da multa.      

 Contudo, é relevante mencionar que mesmo sem existir um mecanismo que reforce o 

cumprimento da multa, pôde-se constatar um fenômeno interessante, a partir da análise do perfil 

do viajante descumpridor do regime, considerando os dados de todas as admissões temporárias 

concedidas entre janeiro de 2017 e dezembro de 2020, obtidos com a Alfândega da Receita 
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Federal em Corumbá. Esta unidade de fronteira, como comprovado, é a terceira que mais 

concede esta modalidade de regime aduaneiro especial em todo o País.    

Considerando o estudo realizado, mostrou-se que a existência de algumas características 

do viajante como, por exemplo, se ele possui ou não CPF, o valor aduaneiro do bem e a 

frequência de solicitação do TECAT podem influenciar na probabilidade de ele respeitar ou 

não o prazo concedido.  

Por fim, tendo em vista os resultados alcançados, sugere-se que trabalhos nesta mesma 

linha podem funcionar como uma ferramenta de auxílio para o gestor público no 

estabelecimento de novas normativas. Neste caso, por exemplo, poderia ser atribuído maior 

rigor para a concessão da Admissão Temporária apenas àqueles viajantes que não têm um 

vínculo maior com o Brasil, que não visitam o País frequentemente, ou aos viajantes oriundos 

de países não pertencentes à América do Sul, sendo exigido Termo de Responsabilidade como 

garantia.  
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