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ILMo SENI-JOR SUBSECRETARIO DE TRIBUTAçAO E CONTENCIOSO 
DARECEITA FEDERAL, LIJIZ FERNANDO TEIXEIRA NUNES 

SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DO 
MINISTERIO DAS RELAçOEs EXTERIORES, pessoa juridica de direito 

• prwado, inscrita no CNPJ sob on. 11.339.703/0001-65, neste ato representado por seus 
advogados, os quais subscrevem esta petição e possuem escritório profissional na SHIS, 
QI 21, conjunto 11, casa 01, vern, respeitosarnente, a presença de Vossa Senhoria, 
apresentar REOUERIMENTO de revisão da Instruçao Normativa 1.059/2010 - 
RFB, o que e feito corn base nestes fundamentos. 

A Instrução Normativa n° 1.059/2010, da Receita Federal do Brasil 
(RFB), regularnenta os procedirnentos de controle aduaneiro e tratarnento trihutário 
aplicável aos bens de siajantes, os quais se entendern serern os portados em razão de 
viagem, encarninhados ao Pals (Brasil) on por ele remetidos ao exterior, ainda que em 
trânsito pelo território aduaneiro por qualquer meio de transporte. 

Historicamente, a legislação brasileira concede isençöes as bagagens dos 
viajantes que ingressarn on retornarn ao Brasil. Exemplo disso é o Decreto-Lei 37 /1966, 
que também trata das hipóteses especificas e especiais aplicadas aos funcionários da 
carreira diplornática: - 

Decreto-Lei 37/1966 
Art. 13 - E concedida isenção do irnposto de importaçäo, nos têrmos e 
condiçOes estabelecidos no regulamento, a bagagem constituida de: 
(Redação dada pelo Decreto-Lei n°  1.123, de 1970) 
I - roupas e objetos de uso ou consurno pessoal do passageiro, necessários a 
sua estada no exterior; (Redação dada pelo Decreto-Lei n°  1.123, de 1970) 
II - objetos de qualquer natureza, nos limites de quantidade e/ou valor 
estabelecidos por ato do Ministro da Fazenda; (Redacão dada pelo Decreto-
Lei n° 1.123, de 1970) 
III - outros bens de propriedade de: (Redação dada pelo Decreto-Lei n° 
1.123, de 1970) 
a) funcionários da carreira diplomática, guando removidos para a 
Secretaria de Estado das RelaçOes Exteriores, e os que a eles se 
assemeiharem, pelas funçOes permanentes de caráter diplomático, ao 
serem dispensados de função exercida no exterior e cujo término 

importe em seu regresso ao pals; (Redaçao dada pelo Decreto-Lei n° 
1.123, de 1970) 



servidores p6blicos civis e militares, servidores de autarquias, empresas 
páblicas e sociedades de econornia mista, que regressarem ao pals, quando 
dispensados de qualquer função oficial, de caráter permanente, exercida no 
exterior por mais de 2 (dois) anos ininterruptamente; (Redaçao dada pelo 
Decreto-Lei n° 1.123, de 1970) 

brasileiros que regressarem ao pals, depois de servirem pot mais de dois 
anos ininterruptos em organismo internacional, de que o Brasil faça parte; 
(Redaçao dada pelo Decreto-Lei n° 1.123, de 1970) 
[ ... 1 
§ 3° Para os efeitos fiscais dêste artigo, considera-se funçao ouicial 
nermanente. no exterior, a estabelecida re2ularmente. exercida em 

• terra e que não se extinga com a dispensa do respectivo servidor. 
(Redação dada pelo Decreto-Lei n° 1.123, de 1970) 

§ 
50 Os prazos referido nas ailneas 'b' e 'c" do inciso III deste artigo, 

poderao ser relevados, em carater excepcional pelo Ministro da Fazenda, pot 
proposta do Ministro a que o servidor estiver suborclinado, atenclidas as 
seguintes condiçOes cumulativas; (Redaçao dada pelo Decreto-Lei n° 1.123, 
de 1970) 
I - designação para função permanente no exterior por prazo superior a 2 
(dois) anos; (Incluldo pelo Decreto-Lei n° 1.123, de 1970) 
II - regresso ao pals antes de decorrido o prazo previsto na ailnea anterior, 
por motivo de interesse nacional; (Incluldo pelo Decreto-Lei no 1.123, de 
1970) 
III - que a interrupção da função tenha se dado, no mInirno, após I (ano) ano 
de permanéncia no exterior. (Incluido pelo Decreto-Lei n° 1.123, de 1970) 

Importante notar que essa legislacão prevé, expressamente, disposição 
especial a ser aplicada aos membros das carreiras diplomáticas. Também é de born alvitre 
registrar que esse Decreto-Lei foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. 

Outro exemplo de isenção previsto na legislação é a contida no 
Decreto-Lei 2.120/1984: 

Art. 10  0 vialante one se destine ao exterior on dele nroceda está isento 
de tributos, relativamente a bens integrantes de sua bagagem, 
observados os termos. limites e condiçoes, estabelecidos em ato 
normativo expedido pelo Ministro da Fazenda. 
§ 

10 Considera-se bagagem, para efeitos fiscais, o coniunto de bens de 
viajante aue, nela cjuantidade ou cualidade. nào revele destinacao 
comercial 

Desse dispositivo fica claro que a legislação autoriza a isenção e que o 
Ministério da Fazenda (leia-se Receita Federal do Brasil) é quem ira estabelecer os 
termos, liniites e condiçOes para a isençio. 



A Lei 8.032/1990 foi editada de modo que deu respaldo a aplicabilidade 
e vigência das isençOes destacadas nos preceitos transcritos acima. Nesse sentido, 
estabeleceu que: 

Lei 8.032/1990 
Art. 2° As isençöes e reduçöes do Imposto de Irnportação ficarn 
lirnitadas. exciusivamente: 
II - aos casos de: 
d) bagagern de viajantes procedentes do exterior ou da Zona Franca de 
Manaus; 

• § 1° As isençOes referidas neste artigo serão concedidas corn 
observancia da legislaçao respectiva. (Renurnerado do parágrafo 6nico 
pela Lei n° 13.243, de 2016) 
Art. 3° Fica assegurada a isenção on redução do Imposto sobre Produtos 
Industrializados, conforme o caso: 
II - nas hipóteses de tributaçao especial de bagagern ou de tributação 
simplificada de remessas postais e encornendas aéreas internacionais. 

Percebe-se, desse texto, que as isençöes contidas nos Decretos-Leis 
37/1966 e 2.120/1984, referentes as bagagens de viajantes procedentes do exterior, 
vigoram corn amparo em lei especIfica. 

0 Decreto 6.759/2009, que regulamenta a administraçao das atividades 
aduaneiras, e a fiscalização, o controle e a tributaçao das operaçôes de comércio exterior, 
consolida a isenção sobre bagagens e as dernais norrnas que tratarn da atividade 
aduaneira: 

Art. 136. São concedidas isençöes ou reduçOes do imposto de importação: 
II - aos casos de: 
d) bagagern de viajantes procedentes do exterior ou da Zona Franca de 
Manaus (Lei n° 8.032, de 1990, art. 2°, inciso II, alinea "d"; e Lei n° 8.402, de 
1992, art. 10, inciso IV); 
Art. 155. Para fins de aplicaçao da isenção para bagagem de viajante 
procedente do exterior, entende-se por (Regime Aduaneiro de Bagagern 
no Mercosul, Artigo 10, aprovado pela Decisão CMC no 53, de 2008, 
internalizada pelo Decreto no 6.870; de 2009): Redação dada pelo Decreto 
n° 7.213, de 2010). 
I - bagagern: os hens novos ou usados que urn viajante, em compatibilidade 
corn as circunstâncias de sua viagem, puder destinar para seu uso ou consumo 

pessoal, hem como para presentear, sempre que, pela sua quantidade, 
natureza ou variedade, näo permitirem presumir importaçäo corn fins 

comerciais ou industriais; (Redação dada pelo Decreto n° 7.213, de 2010). 
II - bagagem acornpanhada: a que o viajante traga consigo, no mesrno 
meio de transporte em que viaje, desde que no amparada por conhecimento 



de carga ou documento eguivalente; (Redacão dada pelo Decreto n° 7.213, 
de 2010). 
III - bagagem desacompanhada: a que chegue no Pals, amparada pot 
conhecimento de carga on documento eguivalente; e (Redação dada pelo 
Decreto n° 7.213, de 2010). 
Art. 162. Sem prejuizo do disposto no art. 157, o brasileiro on o 
estrangeiro residente no Pals, que tiver permanecido no exterior por 
periodo superior a urn ano, ou o estrangeiro que ingressar no Pals para nele 
residir, de forrna permanente, terâ direito a isenção relativa aos seguintes 
bens, novos on usados (Regime Aduaneiro de Bagagern no Mercosul, 
Artigo 11, inciso 1, aprovado pela Decisäo CMC no 53, de 2008, internalizada 
pelo Decreto no 6.870, de 2009): (Redaço dada pelo Decreto n° 7.213, de • 
2010). 
I - móveis e outros bens de uso dornéstico; e 
II - ferrarnentas. máguinas. apareihos e instrurnentos, necessários ao 
exercIcio de sua profissao, arte ou oflcio, individualmente 
considerado. 
Art. 168. A Secretaria da Receita Federal do Brasil poderá. no âmbito 
de sua competência, editar atos norrnativos para a implernentaçâo do 
disposto nesta Subseçao. 
Art. 567. A bagagem dos integrantes de rnissöes diplornáticas e de 
repartiçöes consulares de caráter permanente não está sujeita a 
verificação, salvo se existirern fundadas razOes para se supor que contenha 
bens (Convenção de Viena sobre Relaçôes Diplornádcas, Artigo 36, 
parágrafo 2, promulgada pelo Decreto n° 56.435, de 1965, e Convenção de 
Viena sobre Relaçöes Consulares, Artigo 50, parágrafo 3, promulgada pelo 
Decreto n° 61.078, de 1967): 
I - destinados a uso diverso do previsto nas respectivas ConvençOes de Viena 
sobre RelaçOes Diplornâticas e Consulares; ou 
II - de irnportação proibida. 
Parágrafo ünico. A verificação da bagagem, havendo as fundadas razöes a 
que se refere o caput, deverá ser realizada na presença do interessado ou de 
seu representante formalmente autorizado. 

Desse normativo está claro que é concedida isenção especial a todo 
brasileiro que tiver permanecido no exterior por periodo superior a um ano. Todavia, a 
Receita Federal do Brasil, no uso da faculdade concedida pelo artigo 168, transcrito 
acima, criou um requisito temporal que altera ou cornprornete a contagern desse periodo 
de um ano. Esse requisito está previsto no artigo 35 da Instrução Normativa 1.059/2010 
- RFB. 

Antes de se adentrar no mérito do critério temporal criado pelo artigo 
35 dessa Instrução Normativa, necessário manter ern mente que a legislaçäo aplicável no 
caso já prevê, ern sen bojo, a isenção para todo o brasileiro que tiver permanecido fora 
do pals por periodo igual ou superior a um ano. Nela, näo ha qualquer restrição ou 



critério para contagern do perlodo de urn ano, mas ha expressa autorização para a 
isençao. 

0 artigo 35 se encontra na Subseção II da Seçao III ('Da Isençao'), 
que, por sua vez, encontra-se dentro do Capitulo I - 'Do Tratamento Tributário na 
Jmportaçao' do TItuo IV da IN - 'Do Tratarnento Tributário de Bens de Viajante'. 
A Subseção II, cerne da questão que é debatida por meio desta peca, trata 'Das Isençóes 
\Tinculadas a Qualidade do Imigrante e do Viajante que Regressa ao Pals em Carater 
Perrnanente'. E nessa condição, viajante que regressa ao pals em caráter definitivo, que 
se enquadrarn todos os servidores representados pelo Sindicato requerente. 

0 caput do artigo 35 da IN define o conceito de viajante que regressa 
ao pals em caráter permanente como sendo "os brasileiros que retornem ao Pals, 
provenientes do exterior, depois de lá residirem ha mais de 1 (urn) ano". 

Art. 35. Os residentes no exterior que ingressern no Pals para nele residir de 
forrna permanente, e os brasileiros que retornem ao Pals, provenientes 
do exterior, depois de La residirem ha mais de 1 (urn) ano, poderão 
ingressar no território aduaneiro, corn isenção de tributos, os seguintes bens, 
novos ou usados: 
I - móveis e outros bens de uso dornéstico; e 
II - ferrarnentas, rnâquinas, apareihos e instrumentos necessários ao exercicio 
de sua profissâo, arte on oflcio, individualmente considerado. (grifou-se) 

Note que a defrniçâoé idéntica a do artigo 162 do Decreto 6.759/2009. Ha 
entre os dispositivos identidade perfeita. Todavia, em complemento, a Instrução 
Normativa 1.059/2010, em seu artigo 35, 52°, cria condição para a contagem do tempo 
de perrnanência de urn ano. Segundo a norma, o brasileiro que resida no exterior e efetue 
viagens ocasionais ao Brasil terá a contagem de urn ano prevista no caput prejudicada 
sempre que o tempo de perrnanência nessas viagens exceda 45 dias, acurnulados nos 12 
meses anteriores ao seu regresso ao Pals: 

§ 2° Nao prejudicam a contagem do prazo a que se refere o caput viagens 
ocasionais ao Brasil, desde que totalizern permanência no Pals inferior a 
45 (guarenta e cinco) dias nos 12 (doze) meses anteriores ao regresso. 

A leitura desse dispositivo permite observar que não se respeita a 
distinção merecida por todo o brasileiro que estiver residindo no exterior por força do 
exercicio de carreira cliplornática, por todo brasileiro servidor ptiblico que estiver bra do 
Brasil no exercicio das funçoes relacionadas ao cargo que ocupa no Ministério das 
RelaçOes Exteriores. 

Além disso, e posslvel perceber que o texto da norma é obscuro e, por 
isso, enseja dtividas quanto a aplicaçao da norma aos casos concretos. Do texto é possive 
entender que: (i) esse prejuIzo significa a interrupção da contagern, ou seja, que a estadia 
no Pais em decorrência de viagens ocasionais "reinicia" o cômputo dos 12 meses, näo 



se encaixando mais no conceito; (ii) o prejuIzo significa a suspensão da contagern, ou 
seja, caso o brasileiro permaneça 46 (quarenta e seis) dias ou mais dentro do território 
nacional em decorrência de viagens ocasionais, deve ele residir no exterior por 12 (doze) 
meses e 46 (quarenta e seis) dias ou mais, a depender de sua permanência no Brasil; (iii) 
o prejuizo significa a suspensão da contagern do prazo que extrapolar os 45 dias, ou seja, 
caso o brasileiro permaneça 46 dias ou mais dentro do território nacional em decorrência 
de viagens ocasionais, deve residir no exterior por 12 meses e 1 dia ou mais. 

Não bastasse a complexidade na interpretação do texto para aplica-lo 
ao caso concreto, ha que se aprofundar na aplicação da norma aos brasileiros que residem 
no exterior em virtude de estarem a serviço do Brasil, sejam des civis ou militares, 

• quando no exercIcio de funçóes diplornáticas. Afinal, é cornurn que esses brasileiros 
tenham que retornar ao pals para cumprir suas atribuiçoes funcionais e para cá retornern 
por deterrninação da própria União. Também é comum sejam impedidos de usufruir de 
benefIcios legalmente concedidos aos servidores que residarn fora do pals - afastamento 
trirnestral e vinda periodica ao Brasil (artigo 32, inciso I, Decreto 93.325/1986 c/c 29, § 
1°, alInea 'c', da Lei 5.809/1972); afastamento trimestral e férias ordinárias (artigos 25 
32, inciso I, do Decreto 93.325/1986); afastamento trirnestral, férias ordinárias e direito 
de acompanhar parentes convalescentes e/ou tratamento medico pessoal (artigos 83, 
202 a 206-Ada Lei 8.112/1990). 

Essas observaçóes relativas a obscuridade nas interpretaçOes possIveis 
da norma e a obstãculo ao gozo de direitos regularmente garantidos aos servidores chris 
pot lei exige a aplicação do princIpio da razoabilidade aos casos concretos. Todavia, os 
servidores do MinistCrio das RelaçOes Exteriores, neste ato representados pelo 
Sinditarnaraty, tém sofrido tributação sobre suas bagagens pela Fiscalização Aduaneira. 

S Segundo o adrninistrativista CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO, 

o princIpio da razoabilidade implica que: 

a Administraçao, ao atuar no exercIcio de discriçao, terá que obedecer 
a critCrios aceitáveis do ponto de vista racional, em sintonia corn o 
senso normal de pessoas equilibradas e respeitosas das fmnalidades que 
presidirarn a outorga da competCncia exercida.1  

E dizer: não cabe ao Adniinistrador, sob o manto de sua 
discricionariedade, reproduzir atos que desviarn do equilibrio e das finalidades do ato 
administrativo que concede a dc essa discriçao. 

Fazendo urna tangente corn o caso em questão, a discricionariedade 
dada pelo §2° do artigo 35 da Instrução Norrnativa n° 1.059/2010 nâo pode dar azo a 
aplicacao de penalidades desarrazoadas e insensatas, e destoadas na finalidade da própria 

1 Curse de Direito Administrative. 4' Ed. Matheiros Editores. So Paulo, 1993. p.54 



instruçäo normativa, aos servidores brasileiros residentes no exterior que estejarn 
retornando ao Pals em defrnitivo. 

Nesse ponto, as palavras de BANDEIRt DE MELLO encaixam-se como 
luva de encomenda: 

Deveras: se corn outorga de discrição administrativa pretende-se evitar 
a prévia adoção em lei de uma solução rIgida, ónica - e por isso incapaz 
de servir adequadarnente para satisfazer, em todos os casos, o interesse 
póblico estabelecido na regra aplicanda -, é porque através dela visa-se 
a obtenção de modo perfeito a finalidade da lei.2  

A ideia de falta de razoabilidade está intimamente atrelada a de 
ilegalidade; sornente é ausente de razoabilidade o ato administrativo ilegal. No entanto, 
e fato que essa ilegalidade consta dentro da própria lei, sendo ilegal o ato administrativo 
que, por exemplo, destoe-se do principio da finalidade3. 

Dessa forma, e compreensIvel que a solução ideal para cada caso 
apresentado ao administrador seja passIvel de subjetividade, motivo esse pelo qual, 
justamente, existe o critério da discricionariedade; no entanto, todos esses princIpios de 
direito piiblico norteiam os atos da Adrninistração, de rnodo que seu desrespeito atrai a 
ilegalidade do ato, dando limites necessários a essa discricionariedade. Nesse sentido, 
sobre a ilegalidade de atos adrninistrativos fundados em lei: 

E obvio que urna providéncia administrativa desarrazoada, incapaz de 
passar com sucesso pdo crivo da razoabilidade, näo pode estar 
conforma a finalidade. Donde, se padecer deste defeito será, 
necessariamente, violadora do princIpio da finalidade. Isto equivae a 
dizer que seth ilegItirna, conforme visto, pois a finalidade integra a 
própria lei.4  

A cornpreensão desses pontos, atinentes aos princIpios da razoabilidade 
e da finalidade, é de suma importância, urna vez que representarn o cerne da questão que 
merece ser, aqui, retratada. 

Diversos servidores brasileiros residentes no exterior retornam ao Pals 
não por motivos de lazer, tampouco corn interesse de aqui residir, rnas muitas vezes a 
trabaiho, por requisição da prôpria União, por necessidade de cuidar de parentes 
próxirnos, para gozo do direito de afastamento trirnestral, gozo de férias, ou todos 
motivos curnulados. Dessa forma, acabam sendo prejudicados pela norma em questão, 
que não prevé essas situaçOes no seu escopo. 

2 Ob. cit. p.  54-55 
CARVALHO FILI-IO, José dos Santos. Manualde direito adrninistraüvo.30' Ed. São Paulo: Atlas, 2016. p.42-43. 
Ob. cit. p.  55 



E evidente que a finalidade da norma é estabelecer critérios que 
determinem o brasileiro como residente no exterior, de modo a evitar que individuos 
que, de fato, residam no Brasil, burlern a norma a urn de furtar-se da incidência de 
impostos sobre bens trazidos do estrangeiro. 

A letra fria da norma, no entanto, vez ou outra, serve como verdadeiro 
antoiho ao administrador, que deixa de levar em consideração hipóteses de servidores 
póblicos brasileiros verdadeirarnente residentes no exterior, mas que, por motivos 
profissionais ou outros alheios a vontade, permanecem no Pals pot mais de 45 (quarenta 
e cinco) dias nos 12 (doze) meses anteriores ao seu retorno em definitivo ao Brasil, sendo 
esse o cerne da questão de mérito. 

Em outras palavras, a auséncia de disposidvos que prevejam essas 
hipóteses excepcionais traz grave ofensa aos princIpios da finalidade (pois exorbita a 
finalidade da instrução normativa, conforme exposto acima) e da razoabilidade, pois 
atraem aplicação de prejuIzos insensatos a bipóteses em que a permanéncia da isenção 
se faz mister, o que provoca a ilegalidade desses atos. 

Ademais, a Instrução Normativa 1059/2010, ato norrnativo 
secundário, está a retirar ou impedir o gozo de direitos previstos em ato normativo 
primário. Por consequéncia, ha, também, desrespeito I hierarquia das normas. 

A propósito desse tema, importante verificar que a pretensão dos 
servidores representados pelo sindicato não e de criar hipótese de isençâo sem previsão 
em lei, mas sim de permitir que a disciplina traçada por essa RFB seja harmonica corn a 
própria Constituição Federal, corn os princIpios gerais de direito e corn as normas que 
garantem aos servidores civis do MRE o gozo, ainda que cumulado, do direito de 
afastamento trimestral, do direito de gozar férias, do direito de acompanhar familiares 
convalescentes e de virern ao Brasil para prornover regular tratarnento de saáde. 

Conquanto o artigo 150, § 6°, da Constituição Federal, preveja que 
caberá a lei especifica regular a forrna como isençOes, incentivos e benefIcios fiscais serão 
concedidos e revogados, a pretensão e que a revisão da Instrução Normativa rnantenha 
as isençöes ja previstas na legislação. Conforme exposto acima, a Lei 8.032/1990 e 
todos os Decretos-Leis que a antecederarn já preveem a isençâo. Por meio dessas normas 
especIficas, já se estabeleceu a isenção de irnposto tratada nesta peca. 

0 que se pretende, portanto, é que a regulamentaçao da questão seja 
feita em conformidade corn as especificidades dos servidores püblicos civis que 
eventualmente venham ao pals para cumprir suas atribuiçOes funcionais, para gozar 
direitos previstos na legislação e, ainda, para fins de tratarnento rnédico pessoal ou de 
parentes próximos (artigo 32, inciso I, Decreto 93.325/1986 c/c 29, § 1°, alinea 'c', da 
Lei 5.809/1972, artigos 25 e 32, inciso I, do Decreto 93.325/1986, artigos 83, 202 a 206-
Ada Lei 8.112/1990). 



Corno não se pretende criar isenção, mas sim esciarecer a obscuridade 
acerca do conceito de residente no exterior e bagagern, não ha qualquer afronta ao artigo 
150, § 6° da Constituição Federal. 0 que se pretende e que a RFB, no uso das 
prerrogativas garantidas por rneio do Decreto 6.759/2009, artigo 168, regulamente as 
exceçOes necessárias para que os servidores do MRE não sejam prejudicados em seus 
direitos e que seja criada regra especIfica para contagern do tempo de 45 dias de 
perrnanência no pals, prejudicial para a conceituação de brasileiro residente no exterior. 

Note que o artigo 162 do Decreto 6.759/2009 apenas prevê o direito 
de isenção para o brasileiro que residir no exterior per mais de urn ano. A suspensão ou 
o prejuIzo de contagern do prazo de urn ano para os casos em que houver permanência 

• eventual por rnais de 45 dias foi criada pela Instrução Normativa e, por isso, pode ser 
revisto on mesmo reformulado por ato normativo idêntico: 

Art. 162. Sern prejuIzo do disposto no art. 157, o brasileiro ou o estrangeiro 
residente no Pals, que tiver perrnanecido no exterior por perlodo superior a 
urn ano, ou o estrangeiro que ingressar no Pals para nele residir, de forma 
perrnanente, terá direito a isenção relativa aos seguintes bens, nov05 ou 
usados. 

Por conseguinte, o que se pretende é a reformulação da Instrução 
Normativa de rnodo a garantir que os servidores civis do MRE tenharn suas 
especificidades profissionais observadas pela fiscalização aduaneira e, assirn, não sejam 
prejudicados em virtude do gozo de direitos legalmente garantidos. 

0 que se pretende, com efeito, é a reformulação do conceito de viagem 
ocasional, previsto na Instrução Normativa, a relativização da contagem do prazo de 45 
dias, a fim de que excepcione os dias em que o servidor civil brasileiro aqui tenha 
permanecido para: (i) cumprir suas atribuiçOes funcionais, rnediante retorno ao Brasil 
por determinação do próprio MRE; (ii) gozar afastamento periódico; (iii) gozar férias 
anuais; (iv) se submeter a tratamento medico; (v) acompanhar parente em tratamento 
medico. 

Por consequência, a pretensão é que essas hipóteses excepcionais sejam 
aplicadas aos servidores civis do MRE e sejam adotadas corno dias que não são 
computados no limite de 45 dias que impedern o gozo da isenção tributária aduaneira. 

Expostos esses elementos normativos acerca do que seria o "prejuizo" 
previsto no 52° do artigo 35 da TN, merece a mesma atenção e cautela a expressão 
"viagens ocasionais". Esse tcrmo também pode atrair a aplicação de prejuIzos 
desarrazoados aos individuos que tem suas situaçOes fáticas englobadas pela Instrução 
Normativa em destaque. 



Infere-se do brocardo latino verba cum c/fec/u sunt acczjticnda que "não se 
presumem na lei palavras inóteis". Ora, qual seria a intenção de se estabelecer o adjetivo 
"ocasionais" ao lado do substantivo "viagens", portanto? 

0 sentido atribuldo a palavra "ocasional", segundo o novo dicionário 

Aurélio, e "casual, eventual, fortuito, acidental; ocasionado"5. Já a palavra profissional, 
como adjetivo, é "Diz-se do que é necessário ao exercicio de uma profissão, on prôprio 
dela"6. 

E caracterIstico da profissão de servidores do MRE, tais como oficiais 
e assistentes de chancelaria e diplomatas, que possuem residéncia no exterior, tenharn 

• que retornar ao Brasil por motivos atrelados ao exercicio de sua função. Desse modo, 
nio ha espaco para a vontade do indivlduo em retornar on nào ao Pals: dc deve, em razão 

de seu trahaiho, de seu oflcio. 

Para meihor entender, cria-se este exemplo hipotético: servidor do 
MRE que resida no Zimbábue em virtude de missäo em embaixada. Ao tirar férias, passa 
30 (trinta) dias em território brasileiro. Retornando ao pals africano, a embaixada 
requisita que dc retorne ao Brasil para reportar questöes do local onde reside e exerce 
sua função, passando mais de 16 dezesseis) dias no Pals. 

0 exemplo citado e situação comum pela qual passam intimeros 
servidores do MRE, todos prejudicados pela auséncia de previsão de situaçóes 
excepcionais na lnstrução Normativa no 1.059/2010, que, por esse motivo, acaba 
padecendo de ilegalidade em razäo as ofensas aos princIpios da finalidade e 
razoabilidade. 

Algumas hipóteses não vislumbradas na Instrução Normativa, mas que 
se gozados em conjunto podem fazer ultrapassar o limite de 45 dias criado pela IN 
1.059/2010 e, por isso, causam prejuIzos aos servidores do MRE, o que destoa do 
senfido de justiça: 

• viagens necessárias ao exercicio de sua função, tratadas como se 
ocasionais fossem; 

• viagens necessárias em virtude de licença de luto quando familiar 
falece, tratadas como se ocasionais fossern; 

• viagens necessárias para tratamento de doença, corn licença-
satide, pois rnuitas vezes o pals no qual o servidor reside nâo 
possui condiçoes rnédicas suficientes para intervenção médica, 
tradas corno se ocasionais fossem; dentre muitas outras 
hipóteses; 

Novo dicionrio Aurého do lingua porwgucsa. 4 Ed. Cuririba: Positivo, 2009. p. 1424 
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• Gozo do direito de afastamento trimestral e vinda periódica ao 
Brasil; 

• Afastamento trimestral e férias ordinárias, gozados no Brasil. 

o que se vislumbra aqui, portanto, e uma aplicação cega da Instrução 
Normativa 1.059/2010, em especial pela ausência de previsão de casos excepcionais no 
artigo 35, o que causa prejuizos completamente desarrazoados a muitos servidores do 
MRE que permanecem mais de 45 (quarenta e cinco) dias no Pals para o gozo de direitos 
garantidos por lei e, ainda, para o desempenho de suas atribuiçOes funcionais. 

Dessa forma, requer, desde já, sejam acrescidos novos dispositivos no 
• artigo em questão, de modo que seja respeitada a especificidade dos servidores do MRE 

que residem fora do Brasil por força de suas atividades diplomádcas e que seja garantido 
o gozo dos direitos de afastarnento trimestral, vinda periódica, férias ordinârias, licença 
para tratamento medico pessoal ou de parente, sem que des sejam computados no limite 
de 45 dias previsto na IN 1.059/2010. Do mesrno modo, sejam exciuldos da contagem 
desse prazo os dias em que o servidor vier ao Brasil por requisição do MRE para 
desempenhar suas atribuiçOes funcionais. Corn isso, seth cessado o tratamento injusto e 
ilegal que vem sendo dispensado aos representados pelo Sindicato. 

Requer, por fim, seja designada data para que os patronos do Sindicato 
requerente possam expor suas razOes e tratar, pessoalmente, do caso. 

Termos em que 
Pede deferimento. 
Brasilia, 11 de setembro de 2018. 

S 
JUUANO COSTA COUTO 

F13. 


