
Poder Judiciário
Justiça Federal
1a Turma Recursal de Juiz de Fora/MG

RECURSO N°:
RELATOR:
RECORRENTE:
ADVOGADO:
RECORRIDO:

8890-15.2014.4.01.3801
JUIZ FEDERAL LEONARDO AUGUSTO DE ALMEIDA AGUIAR
UNIÃO
PROCURADORIA DA UNIÃO
HUGO PINHEIRO MARTINS

EMENTA
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. ISENÇÃO. REMESSA POSTAL. PORTARIA MF N°
156/99 e IN SRF 96/99. ILEGALIDADE.
1. Conforme disposto no Decreto-Lei nO 1.804/80, art. 2° , 11, as remessas de até cem dólares,
quando destinadas a pessoas físicas, são isentas do Imposto de Importação.
2. A Portaria MF 156/99 e a IN 096/99, ao exigirem que tanto o destinatário quanto o remetente
fossem pessoas físicas e ao reduzirem o valor da Isenção para o limite de US$ 50,00 (cinquenta
dólares), restringiram o disposto no Decreto-Lei nO1.804/80.
3. Não pode a autoridade administrativa, por intermédio de ato administrativo, ainda que normativo
(portaria), extrapolar os limites claramente estabelecidos em lei, pois está vinculada ao princípio
da legalidade.
4. Recurso inominado improvido.

ACÓRDÃO

Decide a Turma NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado, nos termos do voto
do Relator.

Juiz de Fora, 17 de novembro de 2014.

Juiz Federal Leonardo
2°
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RECORRENTE:
ADVOGADO:
RECORRIDO:

8890-15.2014.4.01.3801
JUIZ FEDERAL LEONARDO AUGUSTO DE ALMEIDA AGUIAR
UNIÃO
PROCURADORIA DA UNIÃO
HUGO PINHEIRO MARTINS

RELATÓRIO

o EXMO. SR. JUIZ FEDERAL LEONARDO AUGUSTO DE ALMEIDA AGUIAR:

Trata-se de recurso inominado interposto pela UNIÃO em face de sentença de fls.

45 e V., que julgou procedente o pedido da parte autora para condenar a recorrente a repetir o

indébito tributário no valor de R$ 588,65.

Entendeu o magistrado a quo que a Portaria MF n.o 156/99 contraria o teor do

Decreto-Lei nO 1.804/80, pois estabelece parâmetro de isenção diverso, sendo nulo por contrariar

norma jurídica de hierarquia superior, bem como afronta o CTN e a CR/1988, devendo, portanto,

ser considerado como isenta a importação de bens em remessa postal internacional de até cem

dólares, independente da natureza da pessoa remetente.

A UNIÃO, em suas alegações recursais (fls. 47/50), requer, em apertada síntese, a

reforma do julgado ao argumento de que a Portaria MF n.o 156/99 não afronta as normas que lhe

são hierarquicamente superiores, já que o Decreto-Lei n.o 1.804/80 delega o poder ao Ministério

da Fazenda para estabelecer o valor da isenção até o limite de cem dólares americanos, ou seja,

o dispositivo em momento algum fixa o valor da isenção.

A parte autora, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. JUIZ FEDERAL LEONARDO AUGUSTO DE ALMEIDA AGUIAR:

Trata-se de recurso inominado interposto pela UNIÃO em face de sentença que

julgou procedente o pedido da parte autora para condenar a recorrente a repetir o indébito

tributário no valor de R$ 588,65.

No caso concreto, a tributação das remessas postais e encomendas aéreas

internacionais obedece ao Regime de Tributação Simpiificada, instituído pelo Decreto-Lei nO

1.804/80, que dispõe:

Art. 2° - O Ministério da Fazenda, relativamente ao regime de que trata o art. 1°
deste decreto-Lei, estabelecerá a classificação genérica e fixará as alíquotas
especiais a que se refere o !j 2° do art. 1°, bem como poderá:(...) --J



/I - dispor sobre a isenção do imposto sobre a importação dos bens contidos em
remessas de valor de até cem dólares norte americanos, ou o equivalente em
outras moedas, quando destinados a pessoas fisicas. "

A Portaria MF 156/99, dispõe:

Art. 1° - O regime de tributação simplificada - RTS, instituído pelo Decreto-Lei nO
1.804, de 3 de setembro de 1980, poderá ser utilizado no despacho aduaneiro
de importação de bens integrantes de remessa postal ou encomenda aérea
internacional no valor de até US$ 3.000,00 (três mil dólares dos Estados Unidos
da América) ou o equivalente em outra moeda, destinada a pessoa fisica ou
jurídica, mediante o pagamento do Imposto de Importação calculado com a
aplicação da alíquota de 60% (sessenta por cento) independentemente da
classificação tarifária dos bens que compõem a remessa ou encomenda.
(. ..)
&2° - os bens que integrarem remessa postal internacional no valor de até US$
50,00 (cinqüenta dólares dos Estados Unidos da América) ou o equivalente em
outra moeda, serão desembaraçados com isenção do Imposto de Importação,
desde que o remetente e o destinatário sejam pessoas físicas.

A IN SRF 096/99, em seu art. 2°, dispõe:

Art. 2° - O Regime de Tributação Simplificada consiste no pagamento do
Imposto de Importação calculado à alíquota de sessenta por cento.
(...)
& 2° - Os bens que integrem remessa postal internacional de valor não superior
a US$ 50,00 (cinqüenta dólares dos Estados Unidos da América) serão
desembaraçados com isenção do Imposto de Importação desde que o
remetente e o destinatário sejam pessoas físicas.

Verifica-se que o Decreto-Lei nO 1.804/80, no art. 2°, 11, estabelece que as

remessas de até cem dólares são isentas do imposto de importação quando destinados a pessoas

físicas, nada mencionando sobre o remetente.

Após, tanto a Portaria MF nO156/99 como a IN SRF 096/99 passaram a exigir que

tanto o destinatário quanto o remetente fossem pessoas físicas e reduziram o valor da isenção

para o limite de US$ 50,00 (cinquenta dólares).

Desta forma, não pode a autoridade administrativa, por intermédio de ato

administrativo, ainda que normativo (portaria ou instrução normativa). extrapolar os limites

claramente estabelecidos em lei, pois está vinculada ao princípio da legalidade.

É cediço que o Poder Normativo da Administração Pública, que se expressa por

meio de decretos regulamentares, resoluções, portarias, deliberações, instruções e regimentos,

não pode contrariar a lei, criando direitos ou impondo restrições que não estejam previstos, sob

pena de ofensa ao princípio da legalidade, cabendo ao Judiciário velar pela observância desta

garantia constitucional (art. 5°, XXXV, da CF/88).

Portanto, deve a parte autora ser restituída do imposto de importação

indevidamente recolhido aos cofres públicos, vez que deve ser considerado como isenta a

importação de bens em remessa postal internacional de até cem dólares, independente da

natureza da pessoa remetente, conforme reconhecido na sentença. A )

Confíra-se: ...rJ ~



TRIBUTARIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. ISENÇÃO. REMESSA POSTAL.
PORTARIA MF N° 156/99 e IN SRF 96/99. ILEGALIDADE.
1. Conforme disposto no Decreto-Lei nO1.804/80, art. 20, fi, as remessas de até
cem dólares, quando destinadas a pessoas físicas, são isentas do Imposto de
Importação.
2. A Portaria MF 156/99 e a IN 096/99, ao exigir que o remetente e o
destinatário sejam pessoas físicas, restringiram o disposto no Decreto-Lei nO
1.804/80.
3. Não pode a autoridade administrativa, por intermédio de ato administrativo,
ainda que normativo (portaria), extrapolar os limites claramente estabelecidos
em lei, pois está vinculada ao principio da legalidade.
(APELREEX 200571000068708, ALVARO EDUARDO JUNQUEIRA, TRF4 -
PRIMEIRA TURMA, DE 04/0512010.)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso inominado da UNIÃO.

Sem custas e sem honorários.

É como voto.
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