
Diante da crescente liberação

do comércio multilateral, que

vem ocorrendo a partir do

estabelecimento da Organização

Mundial do Comércio (OMC), em

1995, a questão da facilitação do

comércio tem ganhado cada vez

mais importância. Tal se dá em

função do crescimento constante

do comércio mundial, que faz com

que as aduanas tenham que

processar um número cada vez

maior de operações, necessitando

de maior eficiência. Outro fator

determinante é a formação de uma
economia cada vez mais global,

que exige dos países maior

inserção nos mercados e o

máximo de competitividade por

parte de suas empresas para que

possam crescer economicamente.

Frente a essa realidade de
intensas trocas comerciais e alta

concorrência, procedimentos

aduaneiros inadequados minam

a competitividade das indústrias

locais e atravancam o

desenvolvimento econômico.

Assim, surge a necessidade de,

por meio de medidas de facilitação

do comércio, se superar o atraso

nas aduanas a fim de criar
maiores oportunidades comerciais

e alavancar o crescimento dos
países beneficiados por

essas medidas.

Em 2001, o tema da facilitação do

comércio foi introduzido no âmbito
das negociações da OMC a fim

de promover o desenvolvimento

através do aumento dos fluxos

comerciais.

O presente trabalho tem por

objetivo analisar as propostas

relacionadas aos procedimentos

aduaneiros apresentadas durante

as negociações sobre facilitação

do comércio na OMC para, em

seguida, avaliar os seus potenciais

impactos na legislação aduaneira

do Brasil.



Primeiramente, buscar-se-á

entender o significado do termo

facilitação do comércio, bem como

a sua importância em relação

aos procedimentos aduaneiros,

em especial em relação aos

países em desenvolvimento.

O segundo capítulo se destina a

analisar o histórico e a atualidade

das negociações sobre facilitação

do comércio na OMC, com enfoque

nos procedimentos aduaneiros,

abrangidos pelo Artigo VIII do

Acordo Geral sobre Tarifas e

Comércio de 1994 (GATT 1994).

No terceiro capítulo, tem-se a

apresentação das propostas

correntes na OMC para o

estabelecimento de um futuro

acordo sobre facilitação do

comércio, tratando-se, mais

especificamente, daquelas

pertinentes aos procedimentos

aduaneiros.

Por fim, far-se-á uma análise

dos procedimentos aduaneiros

estabelecidos pela legislação

brasileira vigente à luz das atuais

propostas apresentadas pelas

delegações dos membros da

OMC que integram o Grupo de

Negociações sobre Facilitação

do Comércio.

Uma primeira observação, ao se

tratar da facilitação do comércio,

é que não existe um entendimento

único sobre a sua definição. Para

Wilson, Mann e Otsuki, facilitação

do comércio, em sentido estrito,

diz respeito à logística de

movimentação de mercadorias

entre portos e à eficácia da

movimentação de documentação

aduaneira referente ao comércio

transfronteiriço. No entanto,

segundo esses autores, tal

definição vem sendo ampliada,

passando a abordar questões

relativas ao ambiente no qual se

dão as transações do comércio

internacional, incluindo

transparência e profissionalismo

das aduanas, as regulamentações

aduaneiras, a harmonização de

padrões e a conformidade com

regras internacionais.1

Segundo definição adotada pela

Organização para a Cooperação

e o Desenvolvimento Econômico

(OCDE), facilitação do comércio

é a simplificação e padronização

de procedimentos e fluxos de

informações exigidos para que

se dê o movimento internacional

de bens do vendedor para o

comprador e a movimentação de

pagamentos no sentido contrário.

Esses procedimentos e coletas

de informações incluem aqueles

relacionados aos transportes,

seguros, pagamentos

internacionais, procedimentos

e formalidades derivados de

exigências regulamentais e

administrados por agências

governamentais, incluindo as

aduanas, agências de saúde,

segurança, meio ambiente e

outras intervenientes.2

Para a Organização Mundial do

Comércio (OMC), a facilitação do

comércio limita-se às diretrizes

estabelecidas por três dos artigos

do GATT 1994. O artigo V diz

respeito à liberdade de trânsito,

visando a minimizar os custos de
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No que diz respeito à
facilitação do comércio,
a Declaração de Doha
reconheceu a necessidade
de se aprimorar
a movimentação,
o desembaraço e
a liberação de bens

passagem das mercadorias pelos

territórios dos membros. O artigo

VIII afirma a necessidade de
minimizar e simplificar taxas e

formalidades impostas pelas

aduanas e por outras agências

dos governos que intervém no

comércio internacional. Por fim,

o artigo X do GATT 1994 trata da
publicação e administração das

regulamentações comerciais,

tendo por objetivo promover a

transparência e a previsibilidade
no comércio transfronteiriço.

Das diversas definições, pode-se
extrair que a facilitação do

comércio tem como objetivo

diminuir os custos das operações

do comércio internacional relativos

ao transporte de cargas, aos
trâmites aduaneiros e às

regulamentações comerciais,

de forma a promover um aumento

nos fluxos de comércio entre

os países envolvidos.

Segundo a Organização para a

Cooperação e o Desenvolvimento

Econômico (OCDE), tais custos

variam entre 1% e 15% do valor

total da transação comercial,

dependendo essa variação da

eficácia das administrações de

cada país, de especificidades das

mercadorias comercializadas

e da dimensão e tipo do negócio

realizado.3

Dentre os fatores que mais

contribuem para o aumento dos

custos das transações comerciais

internacionais, destacam-se

os problemas provenientes

da logística dos transportes,

especialmente a deficiência das

infra-estruturas portuárias, e a

ineficácia dos procedimentos e

regulamentações das aduanas e

outras agências dos governos.

A atuação dos órgãos dos

governos que intervém no comércio
internacional tem como objetivo,

teoricamente, executar
as regulamentações internas do

Estado e, ao mesmo tempo, impor

o mínimo possível de obstáculos

a esse comércio. Dentre esses

órgão dos governos, os principais

são as aduanas. Cabe a elas
impor a aplicação das políticas de

comércio exterior dos governos

através do controle da entrada e

saída de produtos. Sua principal

função é verificar as informações
prestadas pelos atores do

comércio exterior para se

assegurar de que estão em

conformidade com os controles

estabelecidos e verificar as

mercadorias comercializadas

para se assegurar de que estão

conformes com as informações

prestadas. A fim de exercer as

suas atribuições, as aduanas

impõem aos atores do comércio

exterior uma série de exigências

e procedimentos. O cumprimento

dessas exigências, bem como

o tempo gasto com questões

procedimentais, adicionam custos

para a transação. A redução

desses custos ao mínimo
é o principal alvo da facilitação

do comércio.

Procedimentos aduaneiros

inadequados podem trazer

diversos problemas, como o

aumento da corrupção entre

as autoridades aduaneiras,

dificuldades na valoração

mercadorias, diminuição
na arrecadação de tributos,

imprevisibilidade e atrasos na

liberação de mercadorias, dentre

outros. Assim, uma administração

3 OCDE/TD/TC. 2003b, p. 4.
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aduaneira ineficaz traz prejuízos

tanto para os agentes do comércio

internacional, quanto para os

próprios governos e até mesmo

para a economia local.

Os custos derivados de atrasos

nas entregas de mercadorias são

altamente sensíveis às atividades

aduaneiras. Tais custos se dão

como conseqüência da baixa

eficiência dos serviços portuários

e dos serviços providos pelas

agências governamentais

intervenientes, especialmente as

aduanas. Esses atrasos se devem

a problemas como falta de pessoal

qualificado, equipamentos

inadequados, baixos níveis de

automatização, baixa produtividade

e falta de incentivo dos agentes.

Com o aumento constante dos

fluxos de comércio internacional -

conseqüência, principalmente,

dos fenômenos da globalização e

liberalização do comércio mundial

-, aumentam também os volumes

de trabalho das aduanas, assim

como os níveis de exigência em

relação aos tempos de trânsito

das mercadorias. Diante dessa

realidade, as conseqüências

econômicas da ineficiência

das aduanas, refletidas,

especialmente, em custos de

tempo, tornam-se cada vez

mais graves e evidentes.4

Países dotados de uma indústria

manufatureira expressiva e

dependente de matérias-primas

provenientes do exterior são

particularmente sensíveis a

procedimentos aduaneiros

ineficientes. Aduanas ineficazes

dificultam as atividades dessas

indústrias, trazendo insegurança

4 OCDEATD/TC. 2003a, p. 7.

para os seus negócios, diminuindo

as possibilidades de recebimento

de investimentos e obrigando-as a

manter grandes estoques. Como

conseqüência, tem-se o aumento

dos custos, o que torna os

produtos menos competitivos em

relação a produtores externos e

traz prejuízos aos consumidores.

Para os países menos

desenvolvidos e para os países

em desenvolvimento, as perdas

causadas pela ineficiência

aduaneira são mais expressivas.

São estes, portanto, os que têm

mais a ganhar com a facilitação

do comércio. Quanto menor o nível

de desenvolvimento de um país,

maiores costumam ser os

problemas encontrados em suas

aduanas, de forma a haver uma

grande margem para melhorias e

ganhos através da implementação

de medidas de facilitação

do comércio.

Em função do amplo

reconhecimento dos benefícios

das medidas de facilitação do

comércio, têm sido ampliados

os esforços para a sua

implementação, especialmente

nos países menos desenvolvidos

e em desenvolvimento. Diversas

organizações internacionais vêm

se mobilizando no sentido de

trazer apoio técnico e financeiro

para a promoção da facilitação do

comércio nesses países. Dentre

essas organizações, pode-se

destacar os trabalhos da OCDE,

da Organização Mundial de

Aduanas (OMA), do Banco

Mundial, da Conferência das

Nações Unidas para o Comércio e

o Desenvolvimento (UNCTAD) e de

outras organizações vinculadas à

Organização das Nações Unidas

(ONU). As organizações de

integração regional também

desempenham um papel

importante na promoção da

facilitação do comércio,

promovendo a cooperação entre

governos de países vizinhos

a fim de se buscar harmonizar e

simplificar seus procedimentos.

A OMC, por sua vez, trouxe a

questão da facilitação do comércio

e, em especial, dos procedimentos

aduaneiros para a mesa de

negociações multilaterais. Essas

negociações serão analisadas

na seqüência.

A FACILITAÇÃO
DO COMÉRCIO E AS
NEGOCIAÇÕES NA
OMC ACERCA DOS
PROCEDIMENTOS
ADUANEIROS

A partir do Acordo Geral sobre

Tarifas e Comércio (GATT),

de 1947, os esforços para a

regulamentação do comércio

mundial concentraram-se na

redução dos tributos aduaneiros.

Após a Rodada Uruguai de

negociações, com o

estabelecimento da OMC, novos

temas foram incorporados

ao sistema de regras que rege

o comércio internacional, a

exemplo dos serviços e da

propriedade intelectual.

Na Conferência Ministerial de

Cingapura, em 1996, a questão

da facilitação do comércio foi

inserida dentre os temas

comerciais abordados pela OMC.

Foi determinado pela Declaração

Ministerial de Cingapura que o

Conselho para o Comércio de

Bens analisasse os trabalhos de

outras organizações acerca dos

procedimentos aduaneiros a fim de
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aprimorar as regras da OMC sobre

o tema. As necessidades dos

membros menos desenvolvidos e

em desenvolvimento deveriam ser

consideradas, a fim de que estes

pudessem participar ativamente

dos trabalhos.5

Em 2001, na ocasião da

Conferência Ministerial de Doha,

foi aberta uma nova rodada de

negociações. Essa rodada teria

como principal meta a promoção

do desenvolvimento por meio

da liberalização do comércio.

A Declaração Ministerial de

Doha introduziu quatro novos

temas na agenda de negociações:

investimentos, política da

concorrência, compras

governamentais e facilitação

do comércio. As negociações

deveriam se iniciar após a Quinta

Conferência Ministerial, a ser

realizada em Cancun, estando,

no entanto, condicionadas

à existência de um consenso

entre os membros acerca das

modalidades de negociação.

No que diz respeito à facilitação

do comércio, a Declaração

Ministerial de Doha reconheceu a

necessidade de se aprimorar a

movimentação, o desembaraço e

a liberação de bens, inclusive

daqueles em trânsito, e de se

melhorar o fornecimento de

assistência técnica e capacitação

na área. As futuras negociações

foram limitadas ao esclarecimento,

revisão e aprimoramento das

regras presentes nos artigos

V (liberdade de trânsito),

VIII (formalidades relativas à

importação e a exportação) e

X (publicação e administração

de regulamentos relativos ao

comércio) do GATT 1994. Essas

negociações deveriam priorizar as

necessidades dos países em

desenvolvimento e dos países

menos desenvolvidos, devendo

lhes ser garantida assistência

técnica adequada e apoio para

capacitação.6

A Conferência Ministerial de

Cancun, realizada em setembro

de 2003, resultou em fracasso.

Não houve progressos e as

negociações sobre os novos

temas acrescentados pela

Declaração Ministerial de

Doha não foram iniciadas.

Somente em julho de 2004,

o Conselho Geral emitiu uma

decisão, que ficou conhecida

como July Package, pela qual

dava continuidade às negociações

paralisadas em Cancun. Dentre

os novos temas, no entanto,

permaneceu na agenda de

negociações somente a

facilitação do comércio.7

O Anexo D ao July Package

estabelece as condições para as

negociações sobre facilitação do

comércio. Reafirmou-se que as

negociações deveriam abordar

somente os aspectos trazidos

pelos artigos V, VIII e X do GATT

1994. A importância de se reservar

tratamento especial para os

países menos desenvolvidos e

para os países em desenvolvimento

foi reforçada. Também foi

reafirmada a necessidade

de se oferecer a esses países

assistência técnica e capacitação,

a fim de que possam participar

e sé beneficiar das negociações

e implementar os compromissos

que venham a resultar das

mesmas. A importância da
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colaboração com outras

organizações, em especial a

OMA, a OCDE, a Unctad, o Fundo

Monetário Internacional (FMI) e o

Banco Mundial foi outro aspecto

merecedor de destaque.8

•
O Grupo de Negociações sobre

Facilitação do Comércio foi, então,

estabelecido no dia 12 de outubro

de 2004, sendo dirigido pelo

embaixador malaio Muhamad Noor

Yacob. A primeira reunião ocorreu

em 5 de novembro de 2004, dela

resultando um plano de trabalho,9

o qual teve por base as diretrizes

estabelecidas pelo Anexo D,

priorizando as necessidades dos

países menos desenvolvidos

e em desenvolvimento. Uma

segunda reunião ocorreu entre

os dias 22 e 23 do mesmo mês,

contando com a participação da

Unctad, do Banco Mundial, da

OMA e da OCDE, que ofereceram

informações sobre suas

experiências na área.

Na Conferência Ministerial

de Hong Kong, realizada em

dezembro de 2005, o Grupo de

Negociações apresentou seu

relatório, contido no Anexo E à

Declaração Ministerial de Hong

Kong. A importância do tratamento

diferenciado e da assistência

técnica e capacitação para os

países menos desenvolvidos e

em desenvolvimento foi novamente

ressaltada. No relatório, o Grupo

de Negociações afirmou ter

realizado, até aquele momento,

11 reuniões, tendo recebido

dos membros 60 documentos,

incluindo relatórios sobre

experiências internas com

facilitação do comércio, propostas

acerca dos artigos do GATT

abrangidos pelas negociações,

propostas sobre cooperação

entre governos para intercâmbio

e manejo de informações e

propostas sobre capacitação e

assistência técnica. As propostas

acerca dos dispositivos do

GATT foram divididas em

grupos, conforme as áreas

a que se referiam.10

Para o presente trabalho,

interessam as propostas

compreendidas no grupo "H",

relativo às formalidades

relacionadas a importação e

exportação, bem como algumas

das propostas do grupo "K", que

diz respeito ao desembaraço

aduaneiro e à liberação de bens.

As principais propostas, todas

relativas ao Art. VIII do GATT,

serão analisadas adiante.

As propostas relativas a tratamento

especial, assistência técnica e

capacitação, destinadas a garantir

que as economias menores e

menos desenvolvidas tenham

melhores condições de negociar

sobre o tema e de implementar as

reformas que forem acordadas,

permeiam todas as demais.

Trata-se de um campo

considerado de suma importância

para o sucesso das negociações.

Deve-se recordar que os maiores

beneficiários de um acordo

multilateral sobre facilitação do

comércio se encontrariam entre, os

países menos desenvolvidos e em

desenvolvimento. No entanto, tais

benefícios somente poderão ser

alcançados caso sejam fornecidos

a esses países meios de avaliar

as suas necessidades específicas

e de aplicar as medidas cabíveis

para atender a essas necessidades.

O Artigo VIll do GATT 1994,

intitulado "Formalidades relativas

à importação e à exportação",

tem por objetivo a redução de

custos relacionados aos

procedimentos e taxas aduaneiros

através da simplificação de

procedimentos e da redução das

taxas e penalidades cobradas

ao mínimo necessário, vedando-se

o uso protecionista desses

expedientes. Dispõe o Artigo Vlll:1:

ARTIGO VIII

FORMALIDADES RELATIVAS À

IMPORTAÇÃO E À EXPORTAÇÃO

As Partes Contratantes

reconhecem que os direitos e

taxas que não sejam os direitos

alfandegários impostos pelas

autoridades governamentais

à importação ou à exportação

ou relativos à importação ou

exportação, deveriam limitar-se

ao custo aproximado dos

serviços prestados e não

constituir uma proteção indireta

aos produtos nacionais ou

taxas de caráter fiscal sobre

a importação ou a exportação.

As Partes Contratantes

reconhecem, igualmente, a

necessidade de limitar o número

e a diversidade desses direitos

e taxas, de reduzir ao mínimo

os efeitos e a complexidade

das formalidades de importação

e de exportação e de reduzir

e simplificar as formalidades

relativas aos documentos

a fornecer em matéria de

importação e de exportação.11

A definição de taxas presente no

Artigo VIII não inclui os impostos

de importação e de exportação,

bem como os tributos internos.

Assim, a aplicação do Artigo VIII é
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A implementação
de sistemas
automatizados pode
ser complexa e custosa,
mas os potenciais
benefícios podem
superar amplamente
os gastos

residual, dando-se em relação

a todos as demais taxas.

O Artigo VIII limita a cobrança

de taxas ao custo dos serviços

prestados pela Administração

relacionados com a atividade

aduaneira (inspeções, recebimento

e processamento de cargas e

documentos, manutenção de

sistemas informatizados etc.).

Essas taxas não podem contar

com caráter fiscal ou com caráter

de mecanismo de proteção da

economia. Também devem ser

reduzidas ao mínimo necessário

para o exercício adequado da

administração aduaneira.

Quanto aos procedimentos

aduaneiros, há o reconhecimento

da necessidade de se minimizar

sua complexidade e incidência,

o mesmo se dando com as

exigências de documentos por

parte das autoridades aduaneiras.

Inexiste aqui o mesmo caráter

explícito de obrigação que

caracteriza a limitação dos

valores das taxas.

AS PROPOSTAS SOBRE
PROCEDIMENTOS
ADUANEIROS EM
DISCUSSÃO NA OMC

As propostas relacionadas

aos procedimentos aduaneiros

compreendidas no grupo "H" da

lista de propostas publicada pelo

Grupo de Negociações em sua

Compilação de Propostas12 e

apresentadas na Convenção

Ministerial de Hong Kong, se

referem ao Artigo VIII do GATT

1994, em especial ao seu

parágrafo 1 (c).

Quatorze propostas foram

apresentadas por diversos países,

sendo a maioria delas trazida

pelas Comunidades Européias:

a) não-discriminação; b) revisão

periódica de exigências e

procedimentos; c) redução/

limitação de formalidades e

exigências de documentos;

d) adoção de padrões internacionais;

e) adoção de códigos aduaneiros

uniformes; f) aceitação de

informações comercialmente

disponíveis e de cópias;

g) automatização; h) single window

e entrega única de documentos;

i) eliminação das inspeções

pré-embarque; j) eliminação

gradativa do uso obrigatório

de despachantes aduaneiros;

k) unificação de procedimentos

aduaneiros dentro de uniões

aduaneiras; l) métodos de teste

baseados em características

específicas dos produtos;

m) uniformização de formulários

e de exigências documentais

relativas ao desembaraço aduaneiro

dentro de uma união aduaneira;

n) opção de devolução de

mercadorias rejeitadas ao

exportador.

As propostas compreendidas no

grupo "K", sobre desembaraço e

liberação de bens, que se referem

ao Artigo VIII do GATT 1994 no

que este trata dos procedimentos

aduaneiros, são as seguintes:

a) desembaraço pré-chegada;

b) procedimentos céleres para

cargas expressas; c) análises

de risco e agentes do comércio

autorizados; d) auditorias

pós-desembaraço; e) separar os

procedimentos de liberação dos

procedimentos de desembaraço.

Além das propostas enumeradas,

há outras relativas a tratamento

12 OMC. TN/TF/W/43.
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especial, assistência técnica

e capacitação ligadas às

formalidades relativas a importação

e exportação e ao desembaraço

e liberação de bens.

Dentre essas propostas,

pode-se destacar:

H.a) Não-discriminação

Em se tratando de facilitação do

comércio, o termo não-discriminação

adquire um sentido mais amplo

do que a não-discriminação entre

parceiros comerciais, passando

a abranger todos os agentes do

comércio afetados por práticas,

procedimentos e regulamentações

aduaneiras.13 Trata-se aqui de se

garantir, por parte da administração

aduaneira, um tratamento

igualitário, imparcial e uniforme a

todos os envolvidos no comércio

transfronteiriço de bens.

H.b) Revisão periódica de

exigências e procedimentos

A revisão periódica dos

procedimentos aduaneiros e

das exigências documentais tem

como função garantir que estes

se mantenham simples e eficazes.

Através de revisões periódicas,

pode-se identificar exigências e

procedimentos desnecessários

ou desatualizados em função de

mudanças como a adoção de

novas exigências e procedimentos

conflitantes, o desaparecimento das

necessidades que justificavam a

sua adoção ou o surgimento de

novos métodos e tecnologias mais

eficientes.

A partir dessa análise, tem-se a

possibilidade de excluir exigências

e procedimentos desnecessários,

como a requisição de informações

já disponíveis e a exigência de

um mesmo documento por mais

de uma vez, bem como atualizar

e simplificar os procedimentos

e exigências que se mostrem

defasados, adequando-os às novas

circunstâncias e tecnologias.

H.c) Redução e limitação de

formalidades e de exigências

de documentos

A redução ao mínimo necessário

dos procedimentos e das exigências

de documentos é uma das medidas

prioritárias dentro dos objetivos

da facilitação do comércio.

Procedimentos e exigências

desnecessários tendem a aumentar

consideravelmente o custo e a

imprevisibilidade das transações

comerciais internacionais.

As diversas propostas a esse

respeito reconhecem a necessidade

de se reduzir os procedimentos

aduaneiros ao mínimo necessário

para que os objetivos políticos

legítimos dos membros possam

ser cumpridos. Assim, seria

estabelecido o dever de se buscar

limitar a adoção dos procedimentos

aduaneiros e das exigências de

documentos aos que menos

ofereçam restrições ao comércio.

Tais formalidades deveriam bastar

apenas para atingir objetivos

políticos legítimos, de forma a nunca

adquirir caráter protecionista.14

Uma das ferramentas para se

minimizar os procedimentos

aduaneiros é a revisão destes.

Esta pode ser feita tanto antes da

implementação, buscando realizar

uma estimativa de seus impactos

futuros, como após, de forma

periódica.

H.d) Adoção de padrões

internacionais

Quando um operador do comércio

internacional possui parceiros em

diversos países, a existência de

diferentes formas de preenchimento

de formulários, de exigências de

documentos e de procedimentos

traz grandes custos e dificuldades

ao obrigá-lo a adotar modos de

agir divergentes, conforme o

destino dos bens comercializados.

Segundo estudo da OCDE,

a padronização tende a aumentar

os fluxos do comércio entre

parceiros comerciais e a

transparência em suas relações.

Pode, quando adotada em relação

aos documentos, reduzir a

probabilidade de erros em seu

preenchimento e apresentação

e facilitar o intercâmbio de

informações entre agências e

governos através de sistemas

padronizados de dados.15

Pode-se dividir as propostas

dos países em relação à

padronização entre aquelas

relativas à padronização de

documentos e sistemas de dados

e as relativas à padronização

de procedimentos aduaneiros.

Quanto à padronização de

documentos e sistemas de dados,

a partir do reconhecimento da

estrutura já existente no âmbito de

outras organizações internacionais,

foi sugerida a adoção de sistemas

já existentes, em vez de se propor

a criação de novos sistemas para

a OMC.

Dentre os sistemas de

padronização de documentos,

em meio às propostas, o United

Nations Layout Key for frade

Documente, um modelo para a
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O uso de técnicas
de análise de riscos
permite que cargas
consideradas de baixo
risco sejam processadas
rapidamente

elaboração de documentos

presentes no comércio

internacional, recebeu maior

destaque.

Já em relação à padronização

de procedimentos aduaneiros,

as propostas envolveram

especialmente as convenções

desenvolvidas no âmbito da OMA.

Em particular, foi sugerida

a adoção da International

Convention on the Simplification

and Harmonization oi Customs

Procedures, em sua versão atual,

conhecida como Convenção

de Quioto Revisada.16 Esse

documento tem como objetivo

promover a facilitação do comércio

e o controle aduaneiro efetivo,

apresentando padrões de

procedimentos simples,

transparentes e eficazes.

Discute-se, nas negociações,

até que ponto se dará a

obrigatoriedade do uso de padrões

internacionais estabelecidos

externamente à OMC. As

Comunidades Européias defendem

a obrigatoriedade da adoção

dos padrões acordados, exceto

quando estes se mostrarem

ineficientes ou inapropriados para

se atingir objetivos legítimos.17

O grupo formado por Nova

Zelândia, Noruega e Suíça defende

a flexibilidade para que os

membros possam adotar os

padrões internacionais que sejam

mais adequados aos seus

objetivos particulares.18

H.f) Aceitação de informações
comercialmente disponíveis e

de cópias

Essa proposta tem como objetivo

reduzir as exigências de

documentos e informações.

Trata-se de se eliminar a exigência

de documentos quando as

informações relevantes a que

estes disserem respeito estiverem

disponíveis no contexto da

transação comercial. Dentre as

informações facilmente extraídas

do contexto da transação, estão

os dados referentes ao comprador

e ao vendedor, à origem, ao valor,

à quantidade e à descrição dos

bens, presentes nas faturas

comerciais e nos conhecimentos

de embarque, por exemplo.

Quanto às cópias de documentos,

propõe-se que devam ser aceitas

sempre que possível, passando

a exigência da apresentação de

documentos originais a configurar

uma exceção para situações

claramente delimitadas. Essa

proposta tende a facilitar a atuação

dos envolvidos no comércio

internacional, especialmente

quando os mesmos documentos

são requisitados por diferentes

agências.19

H.g) Automatização

A automatização tem como função

servir como ferramenta destinada

a otimizar a implementação de

outras medidas de facilitação do

comércio. Trata-se do uso de

tecnologias de informação e

comunicação nos procedimentos

de comércio exterior.20

Segundo a OCDE,

a automatização aumenta

a eficiência dos procedimentos

aduaneiros, agilizando o

desembaraço, aumentando a
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efetividade das avaliações de

risco,21 facilitando a aplicação

uniforme das regras aduaneiras,

proporcionando uma melhor

arrecadação de tributos e análise

de dados e permitindo uma

produção mais eficiente de

estatísticas de comércio exterior.22

A implementação de sistemas

automatizados pode ser complexa

e custosa, envolvendo os custos

dos equipamentos, programas,

manutenção e treinamento de

pessoal, além da necessidade de

adaptação de regulamentos. Por

outro lado, os potenciais benefícios

podem superar largamente os

custos de implementação.23 Desse

modo, a assistência técnica e a

capacitação tornam-se essenciais

para que os países menos

desenvolvidos possam ter acesso

a tecnologias de automatização.

H.h) "Single window" e entrega

única de documentos

Essa proposta diz respeito à

coordenação entre as diversas

agências governamentais que

possam estar envolvidas nas

operações de comércio exterior.

Dependendo do tipo de produto

ou da natureza da negociação,

pode-se ter um número maior de

agências governamentais influindo

na entrada de bens em determinado

país. Cada uma dessas agências

pode exigir documentos e adotar

procedimentos próprios. Quando

não há coordenação entre as

agências, os custos e dificuldades

das transações comerciais

tendem a aumentar.

A fim de se solucionar esse

problema, propõe-se o

estabelecimento das chamadas

single Windows. Trata-se aqui de

coordenar sob um único órgão as

exigências de cada uma das

agências. Esse órgão - a single

window-é responsável por

centralizar as exigências das

agências governamentais

envolvidas, servindo como uma

interface única entre estas e os

operadores do comércio exterior.

Assim, todos os documentos e

informações exigidas podem ser

entregues a esse único órgão, que

depois os distribui conforme as

exigências de cada agência.

K.a) Desembaraço pré-chegada

Essas propostas objetivam tornar

mais rápida a liberação de bens

importados para um membro

através da iniciação dos

procedimentos destinados a

efetivar o desembaraço desses

bens antes mesmo de sua

chegada ao porto de destino.

Segundo a proposta de Formosa,

deve ser aberta a possibilidade

de o importador dar início aos

procedimentos destinados ao

desembaraço dos bens antes

da chegada destes, de modo

que, concluído o desembaraço,

o importador possa ter os bens

liberados imediatamente após

a chegada. Ficaria facultada

à autoridade aduaneira a

possibilidade de efetuar a

conferência de documentos e dos

bens, se assim julgar necessário.24

K.b) Procedimentos céleres para

cargas expressas

Essas propostas visam ao

estabelecimento de procedimentos

diferenciados, mais simples e

rápidos, para a liberação de

cargas expressas.

Segundo comunicado dos

Estados Unidos, as cargas

expressas representam um

elemento importante da infra-

estrutura logística de todos os

membros, sendo um elemento

essencial para a economia atual,

baseada em um ambiente de

negócios global e just-in-time.

Os serviços de entrega expressa

são particularmente importantes

para empresas menores, que

dependem de operações ágeis

para ser competitivas.25

Formosa e Turquia sugeriram

a adoção das Guidelines for

the Immediate Release of

Consignments by Customs,

documento produzido pela OMA

a fim de estabelecer diretrizes

para a liberação imediata de bens

expressamente remetidos.26

K.c) Análises de risco e agentes

do comércio autorizados

Técnicas de avaliação e

gerenciamento de riscos

racionalizam a aplicação dos

recursos nas aduanas, de forma a

alocá-los onde há verdadeiramente

a necessidade de uma

fiscalização mais minuciosa e da

presença próxima da administração.

O uso de técnicas de análise

de riscos permite que cargas

consideradas de baixo risco

sejam processadas rapidamente,

sofrendo o mínimo de intervenção

por parte das autoridades

aduaneiras. Também permite

um aumento na eficiência da

fiscalização aduaneira, diminuindo

a necessidade de inspeções

físicas e aumentando a arrecadação
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ao diminuir a probabilidade

de fraudes. Outro efeito de se

substituir a arbitrariedade na

fiscalização por técnicas objetivas

de avaliação de riscos é o aumento

da previsibilidade e da transparência.

O uso dessas técnicas pode

se dar por meios manuais. No

entanto, a sua eficiência pode ser

substancialmente aumentada

através da automação.

O sistema de agentes autorizados

permite que empresas que cumpram

com determinados requisitos

possam gozar de tratamento

diferenciado por parte das aduanas.

Trata-se de empresas que operam

constantemente no comércio

exterior e contam com um histórico

positivo no cumprimento de suas

obrigações perante as autoridades

aduaneiras. Assim, esses agentes

autorizados contariam com

exigências mais brandas, que

permitam a rápida liberação dos

produtos por eles comercializados.

K.d) Auditorias pós-desembaraço

Por sistemas de auditorias

pós-desembaraço, os bens

são desembaraçados e liberados

de imediato, efetuando-se a

fiscalização das atividades da

empresa importadora em momento

posterior. Podem ser utilizadas

especialmente em relação aos

agentes do comércio autorizados,

de forma a controlar as suas

atividades após a liberação

imediata dos bens por eles

transacionados.

As auditorias pós-desembaraço

permitem um uso mais eficiente

dos recursos das aduanas e

contribuem com informações de

grande valor para o estabelecimento

de mecanismos de avaliação de

riscos. Também tendem a diminuir

os custos para os importadores ao

reduzir despesas com armazenagem

e seguros e permitir a rápida

disponibilidade dos bens, além

de contribuir para a diminuição da

necessidade de grandes espaços

nas instalações portuárias.27

K.e) Separar os procedimentos de

liberação dos procedimentos de

desembaraço

O objetivo dessa proposta é

disponibilizar os bens o mais rápido

possível ao importador. Trata-se

de se desvincular a liberação

do desembaraço, permitindo

que os bens fiquem disponíveis

ao importador, mediante caução,

antes de concluídos os

procedimentos para o seu

desembaraço. Importa distinguir

liberação de desembaraço.

O desembaraço aduaneiro

se dá ao fim dos procedimentos

de conferência aduaneira que

verificam a regularidade da

importação, dando-se quando

ficar comprovada a regularidade.

A liberação diz respeito ao ato da

entrega dos bens ao importador.

K.f) Tratamento diferenciado,

assistência técnica e capacitação

Trata-se da necessidade de

se considerar as necessidades

especiais dos países menos

desenvolvidos, concedendo

prazos para a implementação de

compromissos condizentes com

a realidade particular de cada um

deles. Recomenda-se a adoção

de períodos de transição, com a

aplicação gradativa das medidas

necessárias à simplificação dos

procedimentos aduaneiros.

27 OCDE/TD/TC. 2002b, p, 17.
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Apoiados por outros membros e

seguindo as diretrizes do Anexo D

ao July Package, as Comunidades

Européias ressaltaram a

necessidade do fornecimento de

assistência técnica e capacitação

para que esses países tenham

condições de implementar

adequadamente os compromissos

a serem assumidos.

Foi sugerido, assim, o

estabelecimento de uma plataforma

conjunta para a cooperação e

coordenação no fornecimento de

assistência técnica e capacitação,

unindo membros doadores,

membros beneficiados e

organizações regionais e

internacionais, como a OCDE e as

comissões econômicas regionais

da ONU, entre outras envolvidas

na promoção da facilitação do

comércio. Essa plataforma teria

como função principal avaliar as

necessidades específicas dos

países menos desenvolvidos e

depois identificar, junto aos

doadores, que tipo de assistência

técnica deverá ser fornecida

e em que prazos esta poderá

ser implementada.28

A LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA BRASILEIRA
FRENTE ÀS PROPOSTAS
EM NEGOCIAÇÃO NA OMC

Uma vez analisadas as propostas

sobre procedimentos aduaneiras

no âmbito das negociações da

OMC acerca da facilitação do

comércio, cabe avaliar quais

os potenciais efeitos dessas

propostas sobre as regras

brasileiras que tratam do tema.

A maioria das propostas

apresentadas nas negociações

multilaterais já foi, em maior

ou menor grau, introduzida na

regulamentação aduaneira

brasileira. O grande marco na

modernização dos procedimentos

aduaneiros no Brasil se deu

em 1993, ano em que passou

a funcionar o Sistema Integrado

de Comércio Exterior (Siscomex).

O Siscomex foi criado através

do Decreto n° 660, de 25 de

setembro de 1992, como uma

interface eletrônica única entre

os exportadores e os diversos

órgãos governamentais que

intervém no comércio exterior

a fim de facilitar as operações

brasileiras de exportação. Em

1997, o Siscomex foi ampliado

para as operações de importação.

O sistema funciona como uma

single window automatizada,

permitindo que os atores do

comércio exterior brasileiro

respondam através dele às

exigências de todas as agências

intervenientes.

Antes de efetuar uma importação,

o importador brasileiro deverá se

cadastrar no Siscomex. Esse

cadastro só é efetuado se, após

um controle prévio, a fiscalização

concluir pela idoneidade e pela

capacidade de a pessoa atuar

no comércio exterior. Uma vez

habilitado para atuar no Siscomex,

o importador pode agir, se assim

o quiser, sem a necessidade do

uso de despachante aduaneiro.29

Nos casos em que a legislação

estabelecer, o importador deverá

obter uma licença de importação.

A necessidade dessa licença

depende da natureza do produto a

ser importado ou da natureza do

negócio, devendo o importador

cumprir com as exigências das

agências responsáveis pela

emissão da licença. A solicitação

de licenciamento se dá por meio

do Siscomex.

Com o Siscomex, limita-se a

possibilidade de que as mesmas

informações ou documentos

venham a ser solicitados mais de

uma vez por diferentes agências.

Uma vez registradas no sistema,

as informações estão disponíveis

para todas as agências

interessadas, em conformidade

com as medidas propostas no

item "H.h" da Compilação de

Propostas elaborada pelo

Grupo de Negociações.

Uma vez obtida a licença de

importação, o importador poderá

proceder à importação dos bens.

A partir do momento da chegada da

mercadoria em território nacional,

o importador poderá, através da

declaração de importação, dar

início aos procedimentos exigidos

para o desembaraço e liberação

das mercadorias.

Via de regra, a declaração

de importação só poderá ser

registrada no Siscomex após

o ingresso da mercadoria em

território nacional.30 Esse registro

pode ser feito eletronicamente,

através da Internet. A verificação

da chegada da mercadoria para

que seja efetivada a declaração de

importação e iniciado o despacho

aduaneiro se dá automaticamente

pelo Siscomex.

O registro antecipado da declaração

de importação só pode ser feito

em relação a alguns produtos
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específicos, como mercadorias

transportadas a granel,

mercadorias que apresentem

características de periculosidade,

produtos altamente perecíveis o

que corram risco de ser

danificados por agentes externos,

papéis para a impressão de

livros e periódicos, mercadorias

importadas por órgãos da

administração e mercadorias

transportadas por vias fluviais,

lacustres ou terrestres.31 Nesse

ponto, a legislação brasileira

contraria a proposta "K.a" ao não

permitir como regra geral o início

dos procedimentos que visam ao

desembaraço antes da chegada

da mercadoria.

A partir do momento em que é

efetivado o registro da declaração

de importação, o Siscomex realiza

uma série de testes a fim de

produzir uma avaliação dos

riscos da importação. A análise

de riscos efetuada pelo sistema

é totalmente automatizada

e considera fatores como a

regularidade fiscal do importador;

sua habitualidade; a natureza,

volume e valor da importação;

o valor dos impostos incidentes; a

origem, procedência e destinação

dos bens; as características da

mercadoria; a capacidade

operacional e econômico-financeira

do importador; e eventuais

ocorrências verificadas em

operações prévias do importador.32

Com base nessa análise de riscos,

a mercadoria será dirigida a um

canal de conferência aduaneira,

sendo maior a intervenção da

fiscalização conforme for maior

o risco avaliado pelo Siscomex.

As importações de mais baixo

risco são imediatamente

desembaraçadas sem a

necessidade de quaisquer

verificações ou outros

procedimentos. Por sua vez, as

importações consideradas de alto

risco pela análise do Siscomex

devem passar por um exame

documental e pela verificação

física dos bens, além da aplicação

de um procedimento especial a fim

de se verificar a existência de

fraudes.33

Ainda que a mercadoria não

seja selecionada pelo Siscomex,

existe a possibilidade de a

autoridade fiscal da SRF, ao julgar

a importação suspeita, iniciar

procedimentos especiais

de controle aduaneiro.34 Tal

possibilidade, se por um lado

garante a investigação caso o

auditor fiscal perceba indício de

fraude não notado pelo sistema

eletrônico, pode dar margem

a arbitrariedades, devendo ser

melhor elaborada no decorrer

das negociações na OMC acerca

das propostas do item "K.c".

Caso a mercadoria seja retida

em função da suspeita de

irregularidades relativas à pessoa

jurídica do importador, e não em

relação à mercadoria em si, existe

a possibilidade da liberação deste

mediante o pagamento de garantia

equivalente ao preço da

mercadoria somado ao preço do

frete.35 Essa possibilidade segue

as diretrizes da proposta "K.d".

No entanto, a exigência do

depósito do valor integral dos bens

pode ser considerada excessiva,

se comparada com as propostas

na OMC.
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Em relação à proposta de

tratamento especial para agentes

autorizados ("K.c"), tem-se

implementado no Brasil o

Despacho Aduaneiro Expresso,

conhecido como Linha Azul.

Pessoas jurídicas industriais de

grande porte que operem com

regularidade no comércio exterior,

não se encontrem em débito com

a Receita Federal e que cumpram

com outros requisitos que

demonstram sua capacidade

operacional e idoneidade, podem

se habilitar à Linha Azul. Uma vez

habilitada a empresa, as cargas

por ela importadas gozarão de

tratamento especial, como

armazenamento prioritário e

preferência para o desembaraço

automático.36 Isso não impede o

exercício do controle por parte das

autoridades aduaneiras, o que, em

geral, se dá através de auditorias

pós-desembaraço.

Também podem receber

tratamento simplificado as

importações que se enquadrem

nos requisitos da Instrução

Normativa n° 611/06, da SRF, que

institui a Declaração Simplificada

de Importação. Por esse sistema,

quando a importação for

selecionada para conferência

aduaneira, esta deve se realizar no

prazo máximo de um dia útil após

a data da entrega da declaração

e dos documentos solicitados,

ocorrendo o desembaraço

imediatamente após registrada

a conclusão da conferência.

Estão sujeitas a esse tratamento

especial as importações cujo valor

se limite a US$ 3 mil, inclusive

as encomendas transportadas

por empresas de transporte

36 Brasil. IN SRF n° 476/04.

internacional expresso (proposta

"K.b"), além de outros casos

especificados nos artigos 3° e 4°

da referida instrução normativa.

Ainda que não haja legalmente

expressa a obrigação de revisão

periódica dos procedimentos

e normas aduaneiros, nota-se

que, na prática, estes são

freqüentemente atualizados

através de instruções normativas

da SRF, de portarias da Secex,

dentre outros instrumentos

normativos. Se, por um lado,

existe a revisão constante das

regras e procedimentos das

aduanas, por outro, esta se dá

de forma esparsa, dificultando o

acesso aos diversos instrumentos.

No entanto, os operadores do

comércio exterior conseguem

obter a maior parte das informações

atualizadas necessárias para a

efetuação de suas transações

através do Siscomex.

Em relação à adoção de padrões

internacionais para procedimentos

aduaneiros, o Brasil, apesar de

membro da OMA, não é signatário

da Convenção de Quioto Revisada.

No entanto, manifestou

sua intenção de implementar

a Estrutura Normativa para

a Segurança e a Facilitação

do Comércio Internacional,

documento elaborado pela OMA

com o objetivo de trazer segurança

e facilitar as cadeias de

suprimento global, promover o

comércio e fortalecer as aduanas

e a cooperação entre estas e entre

elas e as empresas. A Estrutura

Normativa apresenta princípios,

diretrizes e padrões mínimos

para serem implementados nas

aduanas, recomendando,

inclusive, a adoção da Convenção

de Quioto Revisada.

CONCLUSÃO

As deficiências relacionadas aos

procedimentos aduaneiros podem

representar entraves substanciais

ao comércio internacional. Os

maiores prejudicados são os

países menos desenvolvidos e em

desenvolvimento, que, geralmente,

contam com aduanas menos

eficientes e indústrias mais

sensíveis aos problemas causados

por essa ineficiência.

As medidas de facilitação do

comércio têm como um de seus

objetivos modernizar as aduanas,

adequando-as ao sistema de

comércio global hoje predominante,

tendo como uma de suas principais

ferramentas a simplificação e

otimização dos procedimentos

aduaneiros.

A partir do início da Rodada

Doha de negociações, em 2001,

o tema da facilitação do comércio

foi inserido nas negociações

multilaterais da OMC. Essas

negociações têm como objetivo o

esclarecimento e o desenvolvimento

das normas dos Artigos V, VIII e X

do GATT 1994, devendo fazê-lo

com vistas à promoção do

desenvolvimento através do

aumento do fluxo comercial.

Na última Conferência Ministerial

da OMC, realizada em Hong Kong,

em dezembro de 2005, foi

apresentado pelo Grupo de

Negociações sobre Facilitação

do Comércio um relatório de suas

atividades, contendo diversas

propostas trazidas pelas

delegações dos membros. Dentre

as propostas relacionadas à

questão dos procedimentos

aduaneiros, pode-se destacar

aquelas que visam a simplificar e
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diminuir as exigências

documentais e os procedimentos

aduaneiros, padronizar essas

exigências e procedimentos e

acelerar a liberação dos bens

destinados à importação e à

exportação.

A necessidade do fornecimento de

assistência técnica e capacitação,

assim como do estabelecimento

de tratamento diferenciado para

países menos desenvolvidos ou

em desenvolvimento tem sido

considerada como determinante

para que as negociações sobre
facilitação do comércio possam

atingir seus objetivos de promoção
do desenvolvimento econômico.

Os procedimentos aduaneiros

brasileiros, ao menos no que

tange à sua regulamentação,

atendem à maioria das exigências

propostas nas negociações

multilaterais. A adoção de um

sistema altamente automatizado,
a partir da criação do Siscomex,

em 1993, desempenhou um papel

fundamental na implementação

de medidas de facilitação do

comércio nas aduanas brasileiras.

No entanto, o processo de

implementação dessas medidas

ainda se encontra longe de ter

atingido a sua plenitude no Brasil.

Destaca-se o fato de o país ainda

não estar entre os integrantes da

Convenção de Quioto Revisada,

ferramenta de grande importância

para a padronização e

uniformização de procedimentos

aduaneiros em âmbito multilateral.

Assim, deve-se reconhecer os
avanços realizados sem, no

entanto, se esquecer que ainda

resta muito a ser feito. Um acordo

sobre facilitação do comércio na

OMC pode, nesse contexto, servir

como um importante motor para a

implementação de novas medidas

e para o aperfeiçoamento das

medidas já adotadas. •
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