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RESUMO: O presente estudo expõe sobre o regime de admissão temporária que se 

aplica a bens cuja importação e permanência, no País, atendam aos requisitos e 

condições estabelecidos na Instrução Normativa SRF nº 285, de 14 de janeiro de 

2003 e alterações posteriores.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Admissão Temporária; Eventos; Despacho Aduaneiro; 

Internacionalização. 

 

OBJETIVO 

  O objetivo desse trabalho é, através de pesquisas bibliográficas, apresentar a 

Sistemática da realização desse Regime Aduaneiro, como são constituídos e quais 

são as vantagens e desvantagens na Importação, com o foco no estudo de caso: 

Eventos. 

 

METODOLOGIA 

 Nesta pesquisa bibliográfica com estudo de caso, foram consultadas 

literaturas relacionadas ao principal assunto em estudo, Regimes Aduaneiros de 

Admissão Temporária relacionado a eventos, de acordo com artigos publicados na 

internet e livros, possibilitando que este trabalho tomasse forma para ser 

fundamentado. 

 

INTRODUÇÃO:  

 Nos últimos anos, ocorreu um aumento significativo no número de realizações 

de eventos temporários no Brasil, que necessitam de uma organização mais efetiva, 

e o Comércio Internacional tem grande responsabilidade para que essas tarefas 

sejam realizadas. Através da Admissão Temporária, um Regime Especial Aduaneiro, 

que permite a entrada de mercadorias no País, com uma finalidade e por um tempo 

determinado obtendo a suspensão total ou parcial dos tributos de acordo a 

importação. Regime no qual esta regulamentada através da Instrução Normativa da 

Secretária da Receita Federal (IN SRF) n o 285/03 e em legislações que 

complementam tratando de situações específicas, no caso das normas não serem 

plenamente atendidas haverá retorno ao exterior ou a apreensão da carga. 



1. LOGÍSTICA DE EVENTOS 

 

  "Na logística industrial a orientação é para as atividades, já na logística de 

serviços a orientação é para o resultado, para a qualidade da atividade ou evento, 

que será medido pelo resultado final através da opinião do contratante e dos 

consumidores. Portanto, a logística de serviços deve contemplar todas as atividades 

que um evento precisa para ser realizado, sendo indispensável à integração dos 

setores e operações envolvidos, com um objetivo único de resultados" (ZANINI, 

2011). A Logística de eventos não é um processo contínuo, e sim um projeto que 

deve ser desenvolvido e adequado a cada caso, ela se adapta a cada situação. 

 Britto & Fontes (2002, p.19) abordam o evento como algo a “(...) ser pensado 

como uma atividade econômica e social que gera uma série de benefícios para os 

empreendedores, para a cidade promotora, para o comércio local, restaurantes, 

hotéis e para a comunidade”. De acordo com dados do SEBRAE (2001), ocorrem 

anualmente no Brasil mais de 590 mil eventos, com quase 202,2 milhões de 

participantes, com uma renda total de R$ 99,3 bilhões por ano para o setor - 4,32% 

do PIB brasileiro- já que o turismo de eventos é uma área em ascendência 

constante, além de gerar cerca de três milhões de empregos diretos, terceirizados e 

indiretos.  

2. ADMISSÃO TEMPORÁRIA 

 

 Admissão Temporária é o regime aduaneiro que permite a entrada no País de 

certas mercadorias, com uma finalidade e por um período de tempo determinados, 

com a suspensão total ou parcial do pagamento de tributos aduaneiros incidentes na 

sua importação, com o compromisso de serem reexportadas (Receita Federal do 

Brasil, 2014). 

   Este regime está regulamentado pela IN SRF n o 285/03, com legislações 

complementares que tratam de situações específicas e visa a facilitar o ingresso 

temporário no País de: Bens destinados à realização e/ou participação em eventos 

de natureza cientifica, artística, cultural, esportiva e comercial, para assistência e 

salvamento, para acondicionamento e transporte de outros bens e para ensaios e 



testes, com a suspensão total de tributos; Máquinas e equipamentos para utilização 

econômica (na produção de outros bens ou prestação de serviços), sob a forma 

de arrendamento operacional, aluguel ou empréstimo, com suspensão parcial de 

tributos e pagamento proporcional ao tempo de permanência no País e Bens 

destinados a operações de aperfeiçoamento ativo (montagem, renovação, 

recondicionamento, conserto, restauração, entre outros, aplicados ao próprio 

bem), com suspensão total do pagamento de tributos. 

 Há de se ressalvar que a entrada no território aduaneiro de bens objeto de 

arrendamento mercantil, contratado com entidades arrendadoras domiciliado no 

exterior, não se confunde com o regime de admissão temporária e está sujeita às 

normas gerais que regem o regime comum de importação, exceto nos casos 

previstos na legislação, o beneficiário do regime deve assinar um termo de 

responsabilidade assumindo a responsabilidade pelo pagamento dos tributos 

suspensos em caso de descumprimento do regime. No caso de descumprimento 

das condições, requisitos ou prazos estabelecidos para a aplicação do regime, 

aplica-se ainda uma multa de 10% do valor aduaneiro da mercadoria, dependendo 

da finalidade e do valor dos bens, pode ser necessária, além da assinatura do termo 

de responsabilidade, a apresentação de garantia dos tributos suspensos.  

 Na vigência do regime, deve ser adotada, com relação aos bens, uma das 

seguintes providências, para liberação da garantia, se for o caso, baixa do termo de 

responsabilidade e, consequentemente, a extinção do regime: Retorno ao exterior, 

entrega à Fazenda Nacional, livres de quaisquer despesas, desde que a autoridade 

aduaneira concorde em recebê-los, destruição, a expensas do interessado, 

transferência para outro regime aduaneiro especial; ou despacho para consumo 

(nacionalização dos bens). Quando ocorrer o retorno ao exterior dos bens admitidos 

temporariamente, a sua finalidade e a qualidade do beneficiário do regime também 

definirão o procedimento a ser aplicado e o tipo de declaração aduaneira a ser 

utilizada, conforme o caso poderá ser utilizado formulários específicos aplicáveis a 

algumas situações ou as declarações de exportação comum ou simplificada 

(formulário ou eletrônica). 

 



 

3. DESPACHO ADUANEIRO NA ADMISSÃO TEMPORARIA 

 

 O processo a ser aplicado no despacho aduaneiro, assim como a 

declaração aduaneira a ser utilizada, depende da finalidade dos bens e do 

beneficiário do regime. O regime só é concedido após o atendimento a 

eventuais controles administrativos específicos a cargo de outros órgãos de 

governo e a sua solicitação e concessão e o despacho aduaneiro dos bens 

devem ser efetuados com base em: 

Declaração de Entrada de Bens Estrangeiros, no caso de admissão 

temporária de bens relacionados com a visita ao Brasil de dignitários 

estrangeiros.  

Declaração Eletrônica de Bens de Viajante (e-DBV), no caso de ingresso 

de bens constantes da bagagem acompanhada trazida por viajante não 

residente no Brasil. 

Declaração Aduaneira de Bens de Caráter Cultural, no caso de bens 

integrantes de projetos ou eventos culturais, trazidos ao País e provenientes 

de países integrantes do MERCOSUL, quando esta declaração tiver sido 

utilizada no despacho aduaneiro de saída dos bens do país estrangeiro.  

Declaração Aduaneira de Material Promocional, no caso de aparelhos e 

equipamentos que acompanhem material promocional em circulação nos 

Estados-Partes do MERCOSUL , que deva ser utilizado ou distribuído 

gratuitamente na ocasião ou em função da realização de feiras, exposições, 

congressos, seminários, encontros, "workshops" ou quaisquer outras 

atividades similares de caráter turístico, cultural, educativo, desportivo, 

religioso ou comercial nesses países.  

Declaração Simplificada de Importação (DSI) – Formulário, acompanhada 

do conhecimento de carga ou documento equivalente e de fatura proforma, se 

aplicável, nos casos de admissão temporária de:  

o Amostras sem destinação comercial e mostruários de representantes 

comerciais;  

o Bens destinados exclusivamente a competições desportivas 

internacionais;  

o Bens necessários à realização de evento de caráter cultural; 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aduana/RegAdmExportTemp/RegAdm/VistBrasilEstran.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aduana/RegAdmExportTemp/RegAdm/VistBrasilEstran.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aduana/RegAdmExportTemp/RegAdm/VistBrasilEstran.htm
http://www.edbv.receita.fazenda.gov.br/
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aduana/RegAdmExportTemp/CircMatProMercosul.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aduana/RegAdmExportTemp/CircMatProMercosul.htm


o Bens destinados a feiras, exposições, congressos e outros eventos 

científicos, técnicos, comerciais ou industriais;  

o Bens destinados a atividades clínicas e cirúrgicas de caráter humanitário;  

o Veículos, de viajantes residentes no exterior, exceto em países do 

MERCOSUL;  

o Bens destinados à realização de serviços de lançamento, integração e 

testes de sistemas, subsistemas e componentes espaciais.   

Declaração Simplificada de Importação (DSI), formulada pelo importador 

ou seu representante em microcomputador conectado ao Sistema Integrado 

de Comércio Exterior (Siscomex), acompanhada do conhecimento de carga 

ou documento equivalente e de fatura pro forma, se aplicável, para os demais 

casos em que os bens sejam admitidos para utilização não econômica, 

inclusive bagagem desacompanhada de viajante não residente no Brasil. 

Declaração de Importação (DI), formulada pelo importador ou seu 

representante em microcomputador conectado ao Siscomex, nos casos de 

admissão de bens para utilização econômica. 

 Consideram-se automaticamente submetidos ao regime de admissão 

temporária, desde que observadas às regulamentações específicas para cada caso: 

Os veículos, utilizados exclusivamente no transporte internacional de carga ou 

passageiro, que ingressem no País exercendo esta atividade, os veículos de viajante 

estrangeiro não residente, exclusivamente em tráfego fronteiriço, as embarcações, 

aeronaves e outros bens, destinados à realização de atividades de pesquisa e 

investigação científica, na plataforma continental e em águas sob jurisdição 

brasileira, as embarcações pesqueiras autorizadas a operar em águas nacionais, as 

unidades de carga estrangeiras, seus equipamentos e acessórios, inclusive para 

utilização no transporte doméstico; e as embarcações estrangeiras, em viagem de 

cruzeiro pela costa brasileira, com escala em portos nacionais, ou em navegação de 

cabotagem. 

 

4. ADMISSÃO TEMPORÁRIA DESTINADA A EVENTOS 

 

 A admissão temporária de bens destinados a feiras, exposições, congressos, 

competições e outros eventos congêneres de natureza científica, técnica, comercial 



ou industrial é realizada conforme o disposto na IN SRF n o 35/99, devendo-se ainda 

observar as disposições da IN SRF n o 285/03, que trata do Regime Especial de 

Admissão Temporária em geral e da IN SRF nº611/2006, que trata do uso de 

Declaração Simplificada de Importação (DSI) e de Exportação (DSE). O despacho 

aduaneiro e a concessão do regime de admissão temporária desses bens são 

realizados com base na Declaração Simplificada de Importação (DSI) (IN SRF 

n o 611/06) apresentada pela pessoa física ou jurídica responsável pelo evento no 

País. 

 É dispensado o preenchimento dos campos da DSI relativos aos valores dos 

tributos incidentes na importação e ao respectivo demonstrativo de cálculos, bem 

como ao peso bruto de cada um dos bens importados. A DSI deve ser instruída com 

o Termo de Responsabilidade (TR) estabelecido no Anexo I da IN SRF n o 285/03, 

não sendo necessário indicar no TR as quantias relativas ao crédito tributário 

suspenso nem é exigida prestação de garantia. A concessão do regime de admissão 

temporária depende da apresentação de documento que comprove a relação 

existente entre o beneficiário e o evento. Quando se tratar de beneficiário 

domiciliado no exterior, o termo de responsabilidade pelos tributos suspensos deve 

ser também firmado pela representação diplomática do país de seu domicílio. Os 

impressos, folhetos ou brindes de pequeno valor, alusivos ao evento, quando 

trazidos como bagagem acompanhada, são desembaraçados sem quaisquer 

formalidades.O retorno dos bens ao exterior pode ser realizado com base em 

Declaração Simplificada de Exportação (DSE), formulada pelo exportador ou seu 

representante, em terminal conectado ao Siscomex, conforme estabelecido na IN 

SRF n o 611/06, ou por meio de Declaração de Exportação (DE), nesse caso, 

obedecendo as regras gerais do despacho aduaneiro de mercadorias. Para essa 

operação, a entidade promotora da competição, ou outra pessoa jurídica por ela 

contratada, deverá estar habilitada para utilizar o Siscomex. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Através das pesquisas bibliográficas, analisamos o assunto em discussão, 

concluindo que a Admissão Temporária é dada como uma saída favorável e 



benéfica para empresas no qual realizam eventos, necessitando de um Mercado 

Internacional para a execução do mesmo. É de extrema importância para as 

empresas o conhecimento dos institutos jurídicos aduaneiros que regem as 

operações e de todas as especificidades no cumprimento de suas exigências, para 

assim maximizar seus ganhos sem riscos. 
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