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Segundo dados recentes divulgados pela Organização Mundial do Comércio (OMC), o Brasil 
passou a figurar, pela primeira vez na história, entre os 20 maiores importadores do planeta. A 
OMC ainda menciona o fato de o país ter mais que dobrado o volume de importações desde 
2005, registrando a maior expansão de importações entre as principais economias mundiais. 
 
Tal resultado, contudo, poderia ser muito maior se os empresários brasileiros tivessem mais 
informação a respeito das alternativas presentes na legislação aduaneira. 
 
Não raramente, advogados e consultores que atuam na área aduaneira se deparam com 
clientes que importaram máquinas no passado (algumas vezes no âmbito de grandes projetos 
de investimento, tais como reaparelhamento, extensão e criação de novos parques industriais) 
e nunca ouviram falar na expressão "ex-tarifário". O simples desconhecimento dessa 
expressão pode ter custado alguns milhares - às vezes até milhões - de reais para essas 
empresas. 
 
O regime de "ex-tarifário" é um destaque tarifário que prevê a redução temporária da alíquota 
do Imposto de Importação (II), para o caso de aquisição do exterior de máquina sem similar 
nacional, dentre outros requisitos estabelecidos na legislação. A alíquota do II, que, em média, 
é de 14% para os bens de capital, é reduzida para 2%. 
 
Há empresas que nunca ouviram falar na expressão ex-tarifário 
O mais importante dessa redução é que o Imposto de Importação é um tributo não 
recuperável, e, portanto, toda a quantia paga a esse título compõe diretamente o custo de 
aquisição do bem - diferentemente do que ocorre com o ICMS, por exemplo, cujo valor pago 
pode ser lançado como crédito, desde que atendidas certas condições estabelecidas na 
legislação. 
 
Embora os grandes beneficiários do Imposto de Importação sejam as empresas industriais, é 
de se destacar que, em tese, qualquer importador (mesmo os prestadores de serviços) pode 
utilizar o benefício, desde que adquira bens de capital que irão compor o seu ativo.  
 
Ainda no que se refere a investimentos em máquinas e aparelhos, a legislação aduaneira 
também coloca à disposição dos importadores diversos regimes aduaneiros especiais que 
devem, necessariamente, ser avaliados pelos empresários antes da importação. Muitos deles 
suspendem a exigência do PIS e da Cofins incidentes sobre a importação, mas há casos em 
que o recolhimento do IPI também pode ser suspenso. 
 
Como se pode notar, ao aliar o "ex-tarifário" com um regime aduaneiro especial, o importador 
de máquinas e equipamentos pode reduzir o desembolso com tributos federais de, em média, 
35% para apenas 2%. 
 
A título exemplificativo, destacamos os regimes especiais conhecidos como Reporto, Reidi e 
Recap. Cada qual possui requisitos e condições específicas, mas o fato é que muitas empresas 
deixam de se aproveitar desses benefícios tão somente pelo absoluto desconhecimento da 
legislação. 
 
Além disso, há casos em que os preços das máquinas no mercado internacional são muito 
altos, o que faz com que os empresários brasileiros cogitem a importação de bens usados. Na 
maioria das vezes, tal ideia desmorona com a notícia de que os bens usados não podem ter 
produção nacional. Contudo, uma interessante alternativa que pode ser considerada é a 
importação via regime de admissão temporária.  
 
Mediante um contrato de arrendamento, aluguel ou empréstimo, é possível admitir 
temporariamente máquinas que serão utilizadas na prestação de serviços ou na produção de 
outros bens, ainda que exista produção nacional. 
 



Outra vantagem desse regime é que os tributos incidentes sobre a importação não serão 
pagos integralmente. Dependendo do bem e de sua finalidade, sua admissão se dará mediante 
pagamento dos tributos proporcionalmente ao tempo de permanência dos bens no país, ou 
mesmo sem qualquer pagamento, com suspensão total dos tributos. 
 
Essas foram apenas poucas alternativas colocadas à disposição dos importadores pela 
legislação brasileira. Existem inúmeros outros benefícios que não foram mencionados, os quais 
se aplicam à importação de máquinas e também à aquisição de mercadorias que serão 
utilizadas na industrialização, exportação, comercialização etc. 
 
Assim, a notícia de que o Brasil entra no G-20 das importações deve ser comemorada, pois 
revela, sobretudo, o crescimento da demanda interna do país, mas a conclusão é que o 
resultado poderia ser ainda maior caso os importadores brasileiros conhecessem melhor o rico 
universo de incentivos oferecido pela legislação aduaneira. 
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