DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1.443 DE 2014
Eis que adentra ao arcabouço jurídico de normas infra legais um adendo
ao complexo de instruções para os operadores de Comércio Exterior. A Instrução
Normativa, da Receita Federal do Brasil, gravada sob o nº 1.443/2014, sugere
um novo mecanismo de controle do tráfego de mercadorias pela fronteira que,
de certa forma, atinge um novo patamar burocrático.
O novel texto alterou sistematicamente a IN SRF nº 680, de 02 de
outubro de 2006, na qual passa a determinar que o Depositário da Carga, ou seja,
aquele que gerencia o Recinto Alfandegado, passe a ser um "posto avançado" de
fiscalização.
Fato é que, caso o depositário identifique indícios de irregularidade(s)
na operação ele deve delatar o caso para que a Receita Federal adote os
procedimentos necessários ao caso.
Interessante notar que a IN permitiu que a Coordenação Geral de
Administração Aduaneira - COANA, ou até mesmo o Chefe da Alfândega de
Despacho determine a forma como essa "fiscalização privatizada" se dará.
É de se questionar a intenção do referido texto legal, vez que dá azo a
grande insegurança jurídica, pois a retirada da mercadoria de recinto
alfandegado só pode acontecer após o encerramento do Despacho Aduaneiro,
com o consequente desembaraço. Porém, não é este o momento em que a Receita
Federal atesta com exatidão - diga-se de passagem, após uma celeuma
burocrática - que a mercadoria está preparada para adentrar território nacional?
É claro, reconhece-se que a Revisão Aduaneira, busca evitar que equívocos sejam
perpetrados, porém, é esta finalidade a que se prestou a Constituição Federal no
momento em que declarou no art. 237 que "A fiscalização e o controle sobre o

comércio exterior, essenciais à defesa dos interesses fazendários nacionais, serão
exercidos pelo Ministério da Fazenda".
Obviamente, é questionável por inúmeros quesitos, inclusive ao fato que
entrega ao depositário até o poder de polícia sobre a fiscalização, já que lhe
permite lavrar termo de retenção da mercadoria.
O que se verifica de plano é a patente necessidade de revisão da matéria
que se traz a tona nos parques alfandegados, não só pela criação de um universo
de obrigação às quais o depositário ficará fadado à responder, mas também pela
delegação da atividade fiscalizatória.
Outro detalhe que não passa despercebido é que por estar inserto na
atividade fiscalizatória, os Recintos Alfandegados necessitarão de pessoas
capacitadas a análise de operações de comércio exterior. Entretanto,
relembrando que a atividade fiscalizatória exige a subsunção do fato à norma, ou
seja, que é necessária a extração do conteúdo semântico do texto legal para
aplicação no ato perpetrado é de se esperar que as divergências de
entendimento entre o importador e o depositário serão uma realidade próxima e
tenebrosa. É simples concluir que o depositário, ao verificar que estará sobre si
toda a responsabilidade pela análise da operação, faça a leitura mais gravosa no
texto legal.
Definitivamente, problemas de todas as ordens.
Resta, de fato, aguardar a regulamentação da matéria pela COANA para
que se torne compreensível a nova gama de obrigações que estarão inseridos
aqueles que pretenderem se aventurar à importação de cargas..
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