
DECRETO‑LEI No 37, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1966

Dispõe sobre o Imposto de Importação, reorganiza os serviços aduaneiros e dá outras providências.

(EXCERTOS)
c Publicado no DOU de 21-11-1966 e retificado no DOU de 1o-12-1966.

TÍTULO I – IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO

Capítulo I
INCIDÊNCIA

Art. 1o O Imposto de Importação incide sobre mercadoria estrangeira e tem como fato gerador sua entrada no 
Território Nacional.
c Caput com a redação dada pelo Dec.-lei no 2.472, de 1o-9-1988.

§ 1o Para fins de incidência do imposto, considerar‑se‑á também estrangeira a mercadoria nacional ou nacionali‑
zada exportada, que retornar ao País, salvo se:
a) enviada em consignação e não vendida no prazo autorizado;
b) devolvida por motivo de defeito técnico, para reparo ou substituição;
c) por motivo de modificações na sistemática de importação por parte do país importador;
d) por motivo de guerra ou calamidade pública;
e) por outros fatores alheios à vontade do exportador.
§ 2o Para efeito de ocorrência do fato gerador, considerar‑se‑á entrada no Território Nacional a mercadoria que 
constar como tendo sido importada e cuja falta venha a ser apurada pela autoridade aduaneira.
§ 3o Para fins de aplicação do disposto no § 2o deste artigo, o regulamento poderá estabelecer percentuais de tole‑
rância para a falta apurada na importação de granéis que, por sua natureza ou condições de manuseio na descarga, 
estejam sujeitos a quebra ou decréscimo de quantidade ou peso.
c §§ 1o a 3o acrescidos pelo Dec.-lei no 2.472, de 1o-9-1988.

§ 4o O imposto não incide sobre mercadoria estrangeira:
c Caput do § 4o acrescido pela Lei no 10.833, de 29-12-2003.

I – destruída sob controle aduaneiro, sem ônus para a Fazenda Nacional, antes de desembaraçada;
c Inciso I com a redação dada pela Lei no 12.350, de 20-12-2010.

II – em trânsito aduaneiro de passagem, acidentalmente destruída; ou
III – que tenha sido objeto de pena de perdimento, exceto na hipótese em que não seja localizada, tenha sido 
consumida ou revendida.
c Incisos II e III acrescidos pela Lei no 10.833, de 29-12-2003.

Capítulo II
BASE DE CÁLCULO

Art. 2o A base de cálculo do imposto é:
I – quando a alíquota for específica, a quantidade de mercadoria, expressa na unidade de medida indicada na tarifa;
II – quando a alíquota for ad valorem, o valor aduaneiro apurado segundo normas do artigo VII do Acordo Geral 
sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio (GATT).
c Art. 2o com a redação dada pelo Dec.-lei no 2.472, de 1o-9-1988.

Arts. 3o a 6o Revogados. Dec.‑lei no 2.472, de 1o‑9‑1988.
Art. 7o Revogado. Dec.‑lei no 730, de 5‑8‑1969.
.........................................................................................................................................................................
Seção V

SImIlaRIDaDe
Art. 17. A isenção do Imposto de Importação somente beneficia produto sem similar nacional, em condições de 
substituir o importado.
Parágrafo único. Excluem‑se do disposto neste artigo:
I – os casos previstos no artigo 13 e nos incisos IV a VIII do artigo 15 deste Decreto‑Lei e no artigo 4o da Lei no 
3.244, de 14 de agosto de 1957;



II – as partes, peças, acessórios, ferramentas e utensílios:

a) que, em quantidade normal, acompanham o aparelho, instrumento, máquina ou equipamento;
b) destinados, exclusivamente, na forma do regulamento, ao reparo ou manutenção de aparelho, instrumento, 

máquina ou equipamento de procedência estrangeira, instalado ou em funcionamento no País;

III – os casos de importações resultando de concorrência com financiamento internacional superior a quinze anos, 
em que tiver sido assegurada a participação da indústria nacional com uma margem de proteção não inferior a 
quinze por cento sobre o preço do CIF, porto de desembarque brasileiro, de equipamento estrangeiro oferecido de 
acordo com as normas que regulam a matéria;
IV – Revogado. Dec.‑lei no 2.433, de 19‑5‑1988;
V – bens doados, destinados a fins culturais, científicos e assistenciais, desde que os beneficiários sejam entidades 
sem fins lucrativos.
c Inciso V com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29-12-2003.

Art. 18. O Conselho de Política Aduaneira formulará critérios, gerais ou específicos, para julgamento da similarida‑
de, à vista das condições de oferta do produto nacional, e observadas as seguintes normas básicas:

I – preço não superior ao custo de importação em cruzeiros do similar estrangeiro, calculado com base no preço 
normal, acrescido dos tributos que incidem sobre a importação, e de outros encargos de efeito equivalente;
II – prazo de entrega normal ou corrente para o mesmo tipo de mercadoria;
III – qualidade equivalente e especificações adequadas.

§ 1o Ao formular critérios de similaridade, o Conselho de Política Aduaneira considerará a orientação de órgãos 
governamentais incumbidos da política relativa a produtos ou a setores de produção.

§ 2o Quando se tratar de projeto de interesse econômico fundamental, financiado por entidade internacional de 
crédito, poderão ser consideradas, para efeito de aplicação do disposto neste artigo, as condições especiais que 
regularem a participação da indústria nacional no fornecimento de bens.

§ 3o Não será aplicável o conceito de similaridade quando importar em fracionamento da peça ou máquina, com 
prejuízo da garantia em funcionamento ou com retardamento substancial no prazo de entrega ou montagem.

Art. 19. A apuração da similaridade deverá ser feita pelo Conselho de Política Aduaneira, diretamente ou em cola‑
boração com outros órgãos governamentais ou entidades de classe, antes da importação.

Parágrafo único. Os critérios de similaridade fixados na forma estabelecida neste Decreto‑Lei e seu regulamento 
serão observados pela Carteira de Comércio Exterior, quando do exame dos pedidos de importação.

Art. 20. Independem de apuração, para serem considerados similares, os produtos naturais ou com beneficiamento 
primário, as matérias‑primas e os bens de consumo, de notória produção no País.

Art. 21. No caso das disposições da Tarifa Adua neira que condicionam a incidência do imposto ou o nível de alí‑
quota à exigência de similar, registrado, o Conselho de Política Aduaneira publicará a relação dos produtos com 
similar nacional.

Capítulo IV

CÁlCUlO e ReCOlHImeNTO DO ImPOSTO

Art. 22. O imposto será calculado pela publicação das alíquotas previstas na Tarifa Aduaneira, sobre a base de 
cálculo definida no Capítulo II deste Título.

Art. 23. Quando se tratar de mercadoria despachada para consumo, considera‑se ocorrido o fato gerador na data 
do registro, na repartição aduaneira, da declaração a que se refere o artigo 44.
c Art. 19 do CTN.

Parágrafo único. A mercadoria ficará sujeita aos tributos vigorantes na data em que a autoridade adu-
aneira efetuar o correspondente lançamento de ofício no caso de:

I – falta, na hipótese a que se refere o § 2o do art. 1o; e
II – introdução no País sem o registro de declaração de importação, a que se refere o inciso III do § 4o 
do art. 1o.
c Parágrafo único com a redação dada pela Lei no 12.350, de 20-12-2010.

Art. 24. Para efeito de cálculo do imposto, os valores expressos em moeda estrangeira serão convertidos em moeda 
nacional à taxa de câmbio vigente no momento da ocorrência do fato gerador.



Parágrafo único. A taxa a que se refere este artigo será estabelecida para venda da moeda respectiva no último dia 
útil de cada semana, para vigência na semana subsequente.
c Parágrafo único com a redação dada pela Lei no 7.683, de 2-12-1988.

Art. 25. Na ocorrência de dano casual ou de acidente, o valor aduaneiro da mercadoria será reduzido 
proporcionalmente ao prejuízo, para efeito de cálculo dos tributos devidos, observado o disposto no 
art. 60.
c Artigo com a redação dada pela Lei no 12.350, de 20-12-2010.

Art. 26. Na transferência de propriedade ou uso de bens prevista no artigo 11, os tributos e gravames cambiais 
dispensados quando da importação, serão reajustados pela aplicação dos índices de correção monetária fixados 
pelo Conselho Nacional de Economia e das taxas de depreciação estabelecidas no regulamento.

Art. 27. O recolhimento do imposto será rea lizado na forma e momento indicados no regulamento.

Capítulo V

RESTITUIÇÃO

Art. 28. Conceder‑se‑á restituição do imposto, na forma do regulamento:

I – quando apurado excesso no pagamento, decorrente de erro de cálculo ou de aplicação de alíquota;
II – quando houver dano ou avaria, perda ou extravio.

§ 1o A restituição de tributos independe da iniciativa do contribuinte, podendo processar‑se de ofício, como esta‑
belecer o regulamento sempre que se apurar excesso de pagamento na conformidade deste artigo.

§ 2o As reclamações do importador quanto a erro ou engano, nas declarações, sobre quantidade ou qualidade 
da mercadoria, ou no caso do inciso II deste artigo, deverão ser apresentadas antes de sua saída de recintos 
aduaneiros.

Art. 29. A restituição será efetuada, mediante anulação contábil da respectiva receita, pela autoridade incumbida 
de promover a cobrança originária a qual, ao reconhecer o direito creditório contra a Fazenda Nacional, autorizará 
a entrega da importância considerada indevida.

§ 1o Quando a importância a ser restituída for superior a cinco milhões de cruzeiros o chefe da repartição aduaneira 
recorrerá de ofício para o diretor do Departamento de Rendas Aduaneiras.

§ 2o Nos casos de que trata o parágrafo anterior, a importância da restituição será classificada em conta de res‑
ponsáveis, a débito dos beneficiários, até que seja anotada a decisão do diretor do Departamento de Rendas 
Aduaneiras.

Art. 30. Na restituição de depósitos, que também poderá processar‑se de ofício, a importância da correção mone‑
tária, de que trata o artigo 7o, § 3o, da Lei no 4.357, de 16 de julho de 1964, obedecerá igualmente ao que dispõe 
o artigo anterior.

Capítulo VI

CONTRIBUINTES E RESPONSÁVEIS

Art. 31. É contribuinte do imposto:

I – o importador, assim considerada qualquer pessoa que promova a entrada de mercadoria estrangeira no Terri‑
tório Nacional;
II – o destinatário de remessa postal internacional indicado pelo respectivo remetente;
III – o adquirente de mercadoria entrepostada.
c Art. 31 com a redação dada pelo Dec.-lei no 2.472, de 1o-9-1988.

Art. 32. É responsável pelo imposto:

I – o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob controle aduaneiro, inclusive 
em percurso interno;
II – o depositário, assim considerada qualquer pessoa incumbida da custódia de mercadoria sob controle aduaneiro.
c Incisos I e II acrescidos pelo Dec.-lei no 2.472, de 1o-9-1988.

Parágrafo único. É responsável solidário:
c Caput do parágrafo único acrescido pelo Dec.-lei no 2.472, de 1o-9-1988.

I – o adquirente ou cessionário da mercadoria beneficiada com isenção ou redução do imposto;



II – o representante, no País, do transportador estrangeiro;
c Incisos I e II com a redação dada pela MP no 2.158-35, de 24-8-2004, que até o encerramento desta edição não havia sido 

convertida em Lei.

c) o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de importação realizada por sua conta e ordem, 
por intermédio de pessoa jurídica importadora;

c A Lei no 11.281, de 20-2-2006, reproduziu a redação do antigo inciso III, sem alterações, transformando-o nesta alínea c.

d) o encomendante predeterminado que adquire mercadoria de procedência estrangeira de pessoa jurídica 
importadora.

c Alínea d acrescida pela Lei no 11.281, de 20-2-2006.

.........................................................................................................................................................................

TÍTULO V – PROCESSO FISCAL

Capítulo I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 118. A infração será apurada mediante processo fiscal, que terá por base a representação ou auto lavrado pelo 
agente fiscal do imposto aduaneiro ou guarda aduaneiro, observadas, quanto a este, as restrições do regulamento.
Parágrafo único. O regulamento definirá os casos em que o processo fiscal terá por base a representação.
Art. 119. São anuláveis:
I – o auto, a representação ou o termo:
a) que não contenha elementos sufi cien tes para determinar a infração e o infrator, ressalvados, quanto à identifi‑

cação deste, os casos de aban dono da mercadoria pelo próprio infrator;
b) lavrado por funcionário diferente do indicado no artigo 118;
II – a decisão ou o despacho proferido por autoridade incompetente, ou com preterição do direito de defesa.
Parágrafo único. A nulidade é sanável pela repetição do ato ou suprida pela sua retificação ou complementação, 
nos termos do regulamento.
Art. 120. A nulidade de qualquer ato não prejudicará senão os posteriores que dele dependam diretamente ou dele 
sejam consequência.
Art. 121. Nas fases de defesa, recurso e pedido de reconsideração, dar‑se‑á vista do processo ao sujeito passivo de 
procedimento fiscal.
Art. 122. Compete o preparo do processo fiscal à repartição aduaneira com jurisdição no local onde se formalizar 
o procedimento.
Art. 123. O responsável pela infração será intimado a apresentar defesa no prazo de trinta dias da ciência do pro‑
cedimento fiscal, prorrogável por mais dez dias, por motivo imperioso, alegado pelo interessado.
Parágrafo único. Se o término do prazo cair em dia em que não haja expediente normal na repartição, conside‑
rar‑se‑á prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte.
Art. 124. A intimação a que se refere o artigo anterior, ou para satisfazer qualquer exigência, obedecerá a uma das 
seguintes formas, como estabelecer o regulamento:
I – pessoalmente;
II – através do Correio, pelo sistema denominado “AR” (Aviso de Recebimento);
III – mediante publicação no Diário Oficial da União ou do Estado em que estiver localizada a repartição ou em 
jornal local de grande circulação;
IV – por edital afixado na portaria da repartição.
§ 1o Omitida a data no recibo “AR” a que se refere o inciso II deste artigo, dar‑se‑á por feita a intimação quinze 
dias depois da entrada da carta de notificação no Correio.
§ 2o O regulamento estabelecerá os prazos não afixados neste Decreto‑Lei, para qualquer diligência.
Art. 125. A competência para julgamento do processo fiscal será estabelecida no regulamento.
Art. 126. As inexatidões materiais, devidas a lapso manifesto, e os erros de escrita ou cálculo, existentes na decisão, 
poderão ser corrigidos por despacho de ofício ou por provocação do interessado ao funcionário.
Art. 127. Proferida a decisão, dela serão cien tificadas as partes, na forma do artigo 124.



Capítulo II
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO E RECURSO

Art. 128. Da decisão caberá:
I – em primeira ou segunda instância, pedido de reconsideração apresentado no prazo de trinta dias, que fluirá 
simultaneamente com o da interposição do recurso, quando for o caso;
II – recurso:
a) voluntário, em igual prazo, mediante prévio depósito do valor em litígio ou prestação de fiança idônea, para o 

Conselho Superior de Tarifa;
b) de ofício, na própria decisão ou posteriormente em novo despacho, quando o litígio, de valor superior a qui‑

nhentos mil cruzeiros, for decidido a favor da parte, total ou parcialmente.
Parágrafo único. No caso de restituição de tributo, o recurso será interposto para o diretor do Departamento de 
Rendas Adua neiras, impondo‑se o de ofício quando o litígio for de valor superior a cinco milhões de cruzeiros.
Art. 129. O recurso terá efeito suspensivo se voluntário, ou sem ele no de ofício.
§ 1o No caso de apreensão julgada improcedente, a devolução da coisa de valor superior a quinhentos mil cruzeiros, 
antes do julgamento do recurso de ofício, dependerá de prévia observância da norma prevista no § 2o do artigo 71.
§ 2o Não interposto o recurso de ofício cabível, cumpre ao funcionário autor do procedimento fiscal representar à 
autoridade prolatora da decisão, propondo a medida.
Art. 130. Ressalvados os casos de ausência de depósito ou fiança, compete à instância superior julgar da perempção 
do recurso.
.........................................................................................................................................................................

TÍTULO VI – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO

Capítulo ÚnICo

DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 137. Revogado. Lei no 10.833, de 29‑12‑2003.
Art. 138. O direito de exigir o tributo extingue‑se em cinco anos, a contar do primeiro dia do exercício seguinte 
àquele em que poderia ter sido lançado.
Parágrafo único. Tratando‑se de exigência de diferença de tributo, contar‑se‑á o prazo a partir do pagamento 
efetuado.
c Art. 138 com a redação dada pelo Dec.-lei no 2.472, de 1o-9-1988.

Art. 139. No mesmo prazo do artigo anterior se extingue o direito de impor penalidade, a contar da data da infração.
Art. 140. Prescreve em cinco anos, a contar de sua constituição definitiva, a cobrança do crédito tributário.
Art. 141. O prazo a que se refere o artigo anterior não corre:
I – enquanto o processo de cobrança depender de exigência a ser satisfeita pelo contribuinte;
II – até que a autoridade aduaneira seja diretamente informada pelo Juízo de Direito, Tribunal ou órgão do Mi‑
nistério Público, da revogação de ordem ou decisão judicial que haja suspenso, anulado ou modificado exigência, 
inclusive no caso de sobrestamento do processo.
c Arts. 140 e 141 com a redação dada pelo Dec.-lei no 2.472, de 1o-9-1988.

.........................................................................................................................................................................
Art. 178. Este Decreto‑Lei entrará em vigor em 1o de janeiro de 1967, salvo quanto às disposições que dependam 
de regulamentação, cuja vigência será fixada no regulamento.

Brasília, 18 de novembro de 1966;  
145o da Independência e 

78o da República.
H. Castello Branco


