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7. Questionamentos Freqüentes (Partes I e II)

www.noronhaadvogados.com.br

NORONHA  ADVOGADOS



REGIMES ADUANEIROS ESPECIAIS

Grosso modo, os Regimes Aduaneiros Especiais são uma
exceção à aplicação da regra ordinária de importação e
exportação, modificando a incidência de dos tributos nas
operações de Comércio Exterior.

Via de regra os regimes resultam na isenção ou suspensão do
recolhimento de tributos usualmente devidos, fazendo assim
com que a economia de um país se torne mais dinâmica e
integrada com o comércio exterior, além de mais competitiva.



Regime Aduaneiro 

Especial de Drawback

Conceito e Modalidades
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DRAWBACK

Conceito:

O Drawback se trata de um regime aduaneiro especial
que tem por objetivo permitir que empresas
importem, ou adquiram no mercado interno,
matérias‐primas, insumos, materiais secundários,
partes, peças e embalagens para a industrialização
de bens e mercadorias destinadas à exportação, ou
seja, trata‐se de um incentivo à exportação.



DRAWBACK
O regime poderá ser concedido à:

I ‐ mercadoria importada para beneficiamento no País e
posterior exportação;

II ‐ matéria‐prima, produto semi‐elaborado ou acabado,
utilizados na fabricação de mercadoria exportada, ou a
exportar;

III ‐ peça, parte, aparelho, máquina, veículo ou equipamento
exportado ou a exportar;

IV ‐ mercadoria destinada a embalagem, acondicionamento
ou apresentação de produto exportado ou a exportar,
desde que propicie comprovadamente uma agregação de
valor ao produto final; ou

V ‐ animais destinados ao abate e posterior exportação.



DRAWBACK

Modalidades de Aplicação do Regime:

‐ Drawback Suspensão – permite ao importador que
os tributos incidentes na importação dos materiais
fiquem suspensos, para que assim ele possa
beneficiá‐los ou utilizados na fabricação de outros
materiais/bens destinados à exportação.

‐ Obs.: (a) Nesta modalidade há também a suspensão do
AFRMM e a isenção do ICMS; e (b) o regime deve ser
solicitado antes da importação.



DRAWBACK

Drawback Suspensão  ‐ Prazos

O prazo de vigência do regime será de 1 ano, admitida
uma única prorrogação, por igual período, salvo nos
casos de importação de mercadorias destinadas à
produção de bens de capital de longo ciclo de
fabricação, quando o prazo máximo será de 5 anos.



DRAWBACK

Modalidades de Aplicação do Regime:

‐ Drawback Isenção – consiste na isenção dos tributos
exigíveis na importação de materiais/mercadoria, em
quantidade e qualidade equivalente à utilizada no
beneficiamento, fabricação, complementação ou
acondicionamento de produto exportado.

‐ Obs.: O regime deve ser solicitado após a efetivação da
exportação.



DRAWBACK

Modalidades de Aplicação do Regime:

‐ Drawback Restituição – consiste na restituição, total
ou parcial, dos tributos pagos na importação de
mercadoria exportada após beneficiamento, ou
utilizada na fabricação, complementação ou
acondicionamento de outra exportada.

‐ Obs.: O regime deve ser solicitado após a efetivação da
exportação.



Drawback

Tipos de Concessão do Regime
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DRAWBACK
Tipos de Concessão do Regime:

‐ Drawback Genérico – é concedido exclusivamente
na modalidade suspensão, sendo que neste tipo é
realizada uma descrição genérica da mercadoria a ser
importada e o seu respectivo valor.

‐ Drawback Solidário – é concedido exclusivamente na
modalidade suspensão, sendo que neste tipo há a
participação solidária de duas ou mais empresas
industriais é realizada uma descrição genérica da
mercadoria a ser importada e o seu respectivo valor.



DRAWBACK
Tipos de Concessão do Regime:

‐ Drawback Intermediário – é concedido nas
modalidades suspensão e isenção, sendo que neste
tipo há a participação de uma empresa fabricante
intermediária destinada à industrialização do
produto que será fornecido à empresa exportadora
na industrialização do produto final.

‐ Drawback Embarcação – é concedido nas
modalidades suspensão e isenção, sendo que neste
tipo há a importação de mercadorias para utilização
no processo de industrialização de embarcação
destinada ao mercado interno.



DRAWBACK
Tipos de Concessão do Regime:

‐ Drawback para Fornecimento no Mercado Interno – é
concedido na modalidade suspensão, sendo que neste
tipo há a importação de componentes produtos
intermediários e matérias‐primas para a fabricação de
máquinas e equipamentos a serem entregues no país,
em decorrência de licitação internacional, contra
pagamento de financiamento proveniente de banco
internacional.

‐ Drawback Verde‐Amarelo – consiste na a suspensão do
IPI, PIS e COFINS, nas aquisições de matérias‐primas,
produtos intermediários e materiais de embalagem, no
mercado interno, por beneficiário do regime.



Regimes Aduaneiros 

Aplicados em Áreas 

Especiais
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ZONA FRANCA DE MANAUS ‐ ZFM

Do Conceito

A ZFM é uma área de livre comércio de importação e de
exportação e de incentivos fiscais especiais, estabelecida com
a finalidade de criar no interior da Amazônia um centro
industrial, comercial e agropecuário, dotado de condições
econômicas que permitam seu desenvolvimento, em face dos
fatores locais e da grande distância a que se encontram os
centros consumidores de seus produtos.



ZONA FRANCA DE MANAUS ‐ ZFM

Benefícios Fiscais na Entrada

A entrada de mercadorias estrangeiras na ZFM, destinadas a seu
consumo interno, industrialização em qualquer grau, inclusive
beneficiamento, agropecuária, pesca, instalação e operação
de indústrias e serviços de qualquer natureza, exportação,
bem assim a estocagem para reexportação, será isenta do II e
do IPI, já no tocante ao PIS‐Importação e a COFINS‐
Importação será concedida suspensão destes tributos sobre a
importação de produtos intermediários, material de
embalagem, matérias‐primas, além da importação de
máquinas, equipamentos e instrumentos para incorporação
ao ativo imobilizado da PJ importadora.



ZONA FRANCA DE MANAUS ‐ ZFM

Benefícios Fiscais na Internação

Denomina‐se internação, a entrada, no restante do
território aduaneiro, de mercadoria saída da ZFM.

As mercadorias estrangeiras importadas para a ZFM,
quando desta saírem para outros pontos do território
aduaneiro, ficam sujeitas ao pagamento de todos os
impostos exigíveis sobre importações do exterior.



ÁREAS DE LIVRE COMÉRCIO ‐ ALC

Do Conceito

As ALC’s de importação e exportação são áreas criadas por leis,
que possuem regimes fiscais especiais, com a finalidade
específica de promover o desenvolvimento das regiões de
fronteira (na Região Norte do país) e de incrementar as
relações bilaterais com países vizinhos.



ÁREAS DE LIVRE COMÉRCIO ‐ ALC
Benefícios Fiscais

‐ As ALC’s outorgam um regime jurídico tributário privilegiado
tanto para o comércio quanto para a indústria;

‐ As aquisições de mercadorias por contribuintes situados nas
ALC’s são totalmente desoneradas do PIS e da COFINS, o que
deve constar expressamente da nota fiscal;

‐ A entrada de mercadorias nas ALC’s, destinadas ao consumo,
venda ou industrialização, ficam ainda isentas do II e do IPI.



ÁREAS DE LIVRE COMÉRCIO ‐ ALC

Benefícios Fiscais

‐ No tocante ao ICMS, as operações praticadas por empresas
situadas nas ALC’s podem obter uma redução final de carga
tributária em torno de 45%, em razão da isenção tributária
deste imposto nas remessas internas e interestaduais, bem
como em razão do crédito presumido concedido ao
contribuinte adquirente das mercadorias.



ÁREAS DE LIVRE COMÉRCIO ‐ ALC

ALC’s Existentes:

- ALC de Tabatinga (AM)
- ALC de Guajará-Mirim (RO)
- ALC ‘s de Pacaraima e Bonfim (RR)
- ALC’s de Macapá e Santana (AP)
- ALC ‘s de Brasiléia (Epitaciolândia) Cruzeiro do Sul (AC)



Regime Especial de 

Tributação para a 

Plataforma de 

Exportação de Serviços 

de TI (REPES)de TI (REPES)
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REPES

Conceito:

O REPES é o regime especial de tributação que visa
beneficiar a pessoa jurídica que exerça exclusivamente
as atividades de desenvolvimento de software ou
prestação de serviços de TI, cumulativamente ou não, e
que assuma o compromisso de exportação igual ou
superior a 80% de sua receita bruta anual de venda de
bens e serviços



REPES
Benefícios Fiscais:

O REPES suspende a exigência do PIS e da COFINS 
incidentes sobre a receita bruta:

– decorrente da venda de bens novos, quando 
adquiridos por pessoa jurídica beneficiária do 
regime para incorporação ao seu ativo 
imobilizado;

– auferida pela prestadora de serviços, quando 
prestados a pessoas jurídicas beneficiárias do 
regime;



REPES
Benefícios Fiscais:

O REPES suspende a exigência do PIS‐Importação e da
COFINS‐Importação incidentes sobre:

– bens novos, quando importados diretamente por
pessoa jurídica beneficiária do regime para
incorporação ao seu ativo imobilizado;

– serviços, quando importados diretamente por pessoa
jurídica beneficiária do regime.

O Regime suspende ainda o IPI, incidente sobre a
importação de bens novos, sem similar nacional, quando
efetuada diretamente por pessoa jurídica beneficiária do
regime para incorporação ao seu ativo imobilizado.



Regime Especial de 

Aquisição de Bens de 

Capital para Empresas 

Exportadoras (RECAP)
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RECAP
Conceito:

O RECAP é o regime especial de tributação que visa
beneficiar a pessoa jurídica preponderantemente
exportadora, assim entendida como aquela que ano
ano-calendário anterior à adesão do regime tenha
auferido receita bruta de exportação igual ou superior a
70% (a partir de 13.05.2008) da sua receita bruta total, e
que a assuma o compromisso de manter esse
percentual de exportação pelo prazo de 2 anos.



RECAP
Benefícios Fiscais:

O RECAP permite, no caso de venda ou de importação de máquinas,
aparelhos, instrumentos e equipamentos novos a suspensão da
exigência:
– do PIS e da COFINS incidentes sobre a receita bruta da venda no

mercado interno, quando os referidos bens forem adquiridos por
pessoa jurídica beneficiária para incorporação ao seu ativo
imobilizado;

– do PIS‐Importação e da Cofins‐Importação, quando os referidos bens
forem importados diretamente por pessoa jurídica beneficiária para
incorporação ao seu ativo imobilizado.

O benefício de suspensão poderá ser usufruído nas aquisições e
importações realizadas no período de 3 (três) anos contados a
partir da data de adesão regime.



Algumas Opções de 
Estruturação das 

Operações
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Drawback Intercompany (cliente no exterior)

BRASIL CO
Parent Company

no exterior

CLIENTE
ESTRANGEIRO



Drawback Intercompany ‐ cliente no Brasil
(Cuidados, Etapas e especificidades)

BRASIL CO
Parent Company

no exterior

CLIENTE
BRASILEIRO



REPES e RECAP – Via Reestruturação Societária
(Cuidados , Etapas e Especificidades)

NEWCO A NEWCO B

EMPRESA 
BRASILEIRA



Questionamentos 
Freqüentes

(Partes I e II)
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FQA’s (Partes I e II)
1. Em um caso de Admissão Temporária pode‐se aplicar também os benefícios

do RECAP?

2. É possível se transferir mercadorias admitidas em um determinado regime
aduaneiro especial para outro?

3. Qual é o cálculo a ser feito para o pagamento proporcional dos tributos no
caso do regime de admissão temporária?

4. É possível a utilização do regime de drawback ou do de drawback verde‐
amarelo para a aquisição de embalagens ?

5. Por quanto tempo a documentação de importação deve ser arquivada pela
empresa?

6. É possível a utilização do Regime de Drawback no âmbito do Mercosul?

7. No que consiste o Drawback sem cobertura cambial ?

8. Os detentores de Ato Concessório de Drawback (na modalidade suspensão)
também podem realizar aquisições no mercado interno com suspensão de
tributos?



LUIS GUILHERME B. GONÇALVES
Sócio, Escritório de Brasília
lgb@noronhaadvogados.com.br

_______________________________________________________________________

ESTA APRESENTAÇÃO FOI ELABORADA APENAS COM FINALIDADE 
INFORMATIVA E NÃO DEVE SER UTILIZADA OU CONSIDERADA, EM QUALQUER 
HIPÓTESE, COMO UM ACONSELHAMENTO LEGAL SOBRE TEMAS CONCRETOS 

E ESPECÍFICOS
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