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SUMÁRIO EXECUTIVO

 
1. Trata-se de Nota Técnica com intuito de analisar a inclusão dos custos de capatazia no
valor aduaneiro (VA). A inclusão desse valor no cálculo do valor aduaneiro impacta negativamente a
competitividade do país e a economia nacional, na medida em que o valor aduaneiro é a base de cálculo
para demais impostos devidos em uma operação de importação. Tendo por base argumentos econômicos
de aumento de eficiência e redução de custos, esta nota tem por objetivo, portanto, sugerir alterações
normativas com vistas a excluir os custos de capatazia do VA.

 
CUSTOS DE CAPATAZIA: HISTÓRICO

 
2. O cerne da discussão a respeito da inclusão ou não dos custos de capatazia no valor
aduaneiro está na interpretação da própria definição do conceito de “valor aduaneiro”, tendo em vista ser
esse valor a base de cálculo para apuração do Imposto de Importação, conforme inciso II, art. 2º  do
Decreto Lei nº  37, de1966.

 
3. O valor aduaneiro é regulamentado internacionalmente pelo Acordo Geral sobre Tarifas e
Comércio (GATT 1994), mais especificamente pelo Acordo de Valoração Aduaneira (AVA), promulgado
no Brasil pelo Decreto nº  1.355, de 1994. O detalhamento das regras para apuração do valor aduaneiro
está estabelecido no Decreto nº  6.759, de 2009 (Regulamento Aduaneiro) e na Instrução Normativa SRF
n° 327, de 2003.

 
4. Em termos gerais, o AVA determina que o valor aduaneiro deve ser composto pelo valor
de transação da mercadoria, ou seja, pelo preço efetivamente pago ou a pagar pelas mercadorias em uma
venda, podendo ser acrescido, a critério do País Membro, de: i. o custo de transporte até o porto de
importação; ii. os gastos de carregamento, descarregamento e manuseio da mercadoria (capatazia) até o
porto de importação; e iii. o custo do seguro, conforme detalhado no artigo 8º  do acordo.

 
"Artigo 8 (...) 2. Ao elaborar sua legislação, cada Membro deverá prever a inclusão
ou a exclusão, no valor aduaneiro, no todo ou em parte, dos seguintes elementos:
1.o custo de transporte das mercadorias importadas até o porto ou local de
importação;
2. os gastos relativos ao carregamento, descarregamento e manuseio, associados ao
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transporte das mercadorias importadas até o porto ou local de importação;
3. o custo do seguro.” (grifos nossos)

 
5. O ponto de maior controvérsia em relação à interpretação do artigo 8º  do AVA diz
respeito à expressão “até o porto” no item referente aos serviços de carregamento, descarregamento e
manuseio de mercadorias (serviços conhecidos como capatazia), não estando totalmente claro se os
gastos com capatazia despendidos no porto de importação estão compreendidos ou não no valor
aduaneiro. De fato, tal expressão é objeto de diferentes interpretações e motivo de disputas judiciais.

6.  A fim de regulamentar a matéria, a Secretaria da Receita Federal editou a Instrução
Normativa SRF 327/2003, na qual explicitou que a carga, descarga e manuseio das mercadorias
importadas no território nacional estão incluídas na determinação do valor aduaneiro para o fim da
incidência tributária:

Art. 4º Na determinação do valor aduaneiro, independentemente do método de
valoração aduaneira utilizado, serão incluídos os seguintes elementos:
(...)
§ 3º Para os efeitos do inciso II, os gastos relativos à descarga da mercadoria do
veículo de transporte internacional no território nacional serão incluídos no valor
aduaneiro, independentemente da responsabilidade pelo ônus financeiro e da
denominação adotada.
 

7. Vale mencionar que, no ordenamento brasileiro, a matéria também está disciplinada nos
artigos 77 e 79 do Regulamento Aduaneiro (Decreto 6.759/2009). De fato, o Regulamento
Aduaneiro traz em seu artigo 77 determinações bastante semelhantes àquelas do AVA, inclusive com a
mesma expressão “até”, objeto de dúvidas:

 
Art. 77. Integram o valor aduaneiro, independentemente do método de valoração
utilizado:
I - o custo de transporte da mercadoria importada até o porto ou o aeroporto
alfandegado de descarga ou o ponto de fronteira alfandegado onde devam ser
cumpridas as formalidades de entrada no território aduaneiro;
II - os gastos relativos à carga, à descarga e ao manuseio, associados ao transporte
da mercadoria importada, até a chegada aos locais referidos no inciso I; e
III - o custo do seguro da mercadoria durante as operações referidas nos incisos I e
II. (grifos nossos)
 

8. Em seu artigo 79, o Regulamento Aduaneiro define o que não integra o valor aduaneiro.
Mais especificamente, o inciso II desse artigo define que os custos de transporte, seguro e gastos
associados ao transporte incorridos no território aduaneiro não integram o VA.

 
Art. 79. Não integram o valor aduaneiro, segundo o método do valor de transação,
desde que estejam destacados do preço efetivamente pago ou a pagar pela
mercadoria importada, na respectiva documentação comprobatória (Acordo de
Valoração Aduaneira, Artigo 8, parágrafo 2, aprovado pelo Decreto Legislativo no
30, de 1994, e promulgado pelo Decreto nº1.355, de 1994):
I - os encargos relativos à construção, à instalação, à montagem, à manutenção ou
à assistência técnica, relacionados com a mercadoria importada, executados após a
importação; e
II - os custos de transporte e seguro, bem como os gastos associados ao transporte,
incorridos no território aduaneiro, a partir dos locais referidos no inciso I do art.
77. (grifos nossos)
 

9. Frente a entendimentos conflitantes quanto à inclusão ou não dos custos de capatazia no
valor aduaneiro, disputas judiciais são frequentes. A título de ilustração, em relatório da Proposta de
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Afetação no Recurso Especial nº  1.799.306 - RS (2019/0009507-7), indica-se que havia, em 2019, pelo
menos 100 recursos em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e 51 já julgados sobre essa
matéria.

 
10. A alegação de empresas contribuintes é de que as despesas de capatazia não devem fazer
parte do VA, uma vez que nenhum gasto posterior à chegada da mercadoria importada ao recinto
alfandegado poderia ser considerado em seu cômputo. Em suma, alegam que a expressão "até o porto"
não pode incluir despesas realizadas após a chegada da mercadoria ao porto do país importador e que,
portanto, a Instrução Normativa SRF nº  327, de 2003, extrapolou o contido no art. 8º  do Acordo de
Valoração Aduaneira e no art. 77 do Decreto nº  6.759, de 2009, ampliando indevidamente a base de
cálculo do imposto de importação.

 
11. De fato, há várias decisões judiciais em linha com esse entendimento. A Súmula nº  92 do
Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por exemplo, havia cristalizado em 2016 o entendimento de que
"o custo dos serviços de capatazia não integra o "valor aduaneiro" para fins de composição da base de
cálculo do imposto de importação." O mesmo entendimento havia sido também reiteradamente confirmado
pelo STJ.

 
12. Não obstante, em julgamento realizado em 11 de março de 2020, o STJ alterou a sua
interpretação. Na análise dos Recursos Especiais nº  1.799.306, nº  1.799.308 e nº  1.799.309, a 1ª Seção
do STJ decidiu, por maioria de votos, que as despesas com serviços de capatazia devem ser incluídas na
composição do valor aduaneiro. Tendo em vista que a decisão foi tomada em sede de Recurso
Repetitivo, ela serve de diretriz para os demais julgamentos sobre a matéria e discussões de outros
tributos calculados sobre o valor aduaneiro. De acordo com a decisão,

"os serviços de capatazia integram o conceito de valor aduaneiro, tendo em vista
que tais atividades são realizadas dentro do porto ou ponto de fronteira
alfandegado na entrada do território aduaneiro. Nesse panorama, verifica-se que a
Instrução Normativa n. 327/2003 encontra-se nos estreitos limites do acordo
internacional já analisado, inocorrendo a alegada inovação no ordenamento
jurídico pátrio."
 

13. Em síntese, o argumento da União é de que os gastos relativos à descarga, manuseio e
transporte no porto de destino ocorridos até o desembaraço aduaneiro devem compor o valor aduaneiro,
visto que nesta fase o produto ainda não foi nacionalizado e depende da execução desses serviços, que
ainda estariam compondo o preço ou valor da mercadoria importada.

 
14. O atual posicionamento do STJ permitiu, portanto, a ampliação da base de cálculo do
imposto de importação por meio da inclusão dos custos de capatazia no valor aduaneiro. A partir dessa
definição, ficou entendido que a composição do valor aduaneiro é basicamente a seguinte:

 
Valor Aduaneiro = Valor da Mercadoria (valor a ser pago na transação) + Transporte (frete até o porto de

destino) + Despesas de Capatazia (até e inclusive o porto de destino) + Seguro.

 
 

ASPECTOS JURÍDICOS

 
15. A Fazenda Nacional tem sustentado que as despesas de capatazia integram o valor
aduaneiro porque são incorridas antes do “fato gerador” do Imposto de Importação, que é o registro da
Declaração de Importação – DI no Siscomex.
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16. Ocorre que o registro da Declaração de Importação (DI) demarca tão somente o critério
temporal da regra de incidência do Imposto de Importação. Por uma questão de praticidade, a lei fixa um
momento objetivamente identificável no qual a norma se faz incidir. O registro da DI, no entanto, não
define o da mesma regra. O critério material é definido já pelo Código Tributário Nacional (art. 19) como
“a entrada no território nacional”. É a passagem da mercadoria pelos limites territoriais brasileiros que
configura a materialidade desse imposto. Qual a relevância dessa distinção? A resposta: a base de cálculo
do imposto deve se dar pelo critério material, e não o critério temporal da hipótese tributária. E, se as
despesas de capatazia são incorridas após a entrada da mercadoria no território nacional, a inclusão
destas na base do Imposto de Importação garantirá a sua materialidade.

 
17. Se considerarmos o registro da DI como o próprio fato gerador do Imposto de
Importação, sobreviriam duas consequências bastante insólitas: (a) nas operações de importação através
de porto seco, todas as despesas de transportes e descargas incorridas no território nacional deveriam
compor o valor aduaneiro, uma vez que o registro da DI somente ocorrerá quando da chegada da
mercadoria no porto seco; (b) todas as demais despesas incorridas no ambiente portuário, tais como,
movimentação, conferência e armazenagem, sequer previstas na IN RFB nº  327/2003, deveriam
igualmente acrescer a base do valor aduaneiro.

 
18. Portanto, o fato de o registro da DI ser, regra geral, posterior à descarga da mercadoria
no porto brasileiro não legitima a inclusão das despesas de descarga na base de cálculo do Imposto de
Importação, cuja materialidade se reporta à entrada da mercadoria no território nacional.

 
ASPECTOS ECONÔMICOS

 
19. Em linha com as competências legais da Secretaria da Advocacia da Concorrência e
Competitividade (SEAE) estabelecidas na Lei 12.529, de 2011, e no Decreto nº  9.745, de 2019,
referentes sobretudo à advocacia da concorrência, à avaliação e proposição de medidas de estímulo à
eficiência e à competitividade, à melhoria regulatória e ambiente de negócios e ao fomento ao
desenvolvimento de mercados de bens e serviços, a presente análise tem como foco a questão do valor
aduaneiro sob a ótica econômica-concorrencial.

 
20. Inicialmente, cabe ressaltar que, independentemente da interpretação jurídica que se dê ao
dispositivo do AVA que estabelece os parâmetros para inclusão dos custos de capatazia no valor
aduaneiro, essa inclusão é facultada ao País Membro, conforme o parágrafo 2º  do art. 8º  do AVA, não
sendo, portanto, uma determinação obrigatória. De fato, essa faculdade se aplica não apenas à capatazia,
mas também aos gastos relacionados ao transporte e ao seguro das mercadorias importadas, devendo o
país decidir se opta ou não pela inclusão desses valores no VA.

 
21. Sendo o valor aduaneiro a base de cálculo do Imposto de Importação, conforme inciso II,
art. 2º  do Decreto Lei 37/1966, o impacto imediato e direto da inclusão dos gastos de descarregamento e
manuseio de cargas no valor aduaneiro é a expansão dessa base de cálculo, com consequente aumento do
imposto a ser recolhido nas importações. Além disso, a expansão dessa base de cálculo gera efeitos
também sobre os demais impostos e contribuições, uma vez que o que é apurado de imposto de
importação compõe a base de cálculo dos demais tributos: IPI, PIS, COFINS e ICMS. Assim, a inclusão
de tais despesas representa um custo elevado para as empresas, sobretudo para as grandes importadoras.
Nos portos brasileiros, segundo dados da Antaq[1], o valor médio cobrado do chamado THC (terminal
handling charge, ou taxa de movimentação no terminal) na operação de importação varia entre US$
158,00 e US$ 443,00, a depender do porto em questão, do tamanho e tipo de contêiner, e da empresa
envolvida.
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22. De acordo com estudo elaborado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), o custo
médio anual da capatazia no país entre os anos de 2010 e 2017 é estimado em R$ 3,2 bilhões. Segundo o
mesmo levantamento, a inclusão desses custos no valor aduaneiro aumenta, aproximadamente, em até
1,5% os impostos sobre a importação. De acordo com os números, só nas importações de automóveis
esse acréscimo pode ter representado R$ 76 milhões adicionais em impostos pagos pelas empresas em
2018. De fato, na Proposta de Afetação no Recurso Especial nº  1.799.306 - RS (2019/0009507-7), cita-
se que estudo realizado pela Receita Federal aponta cálculo de impacto estimado em R$ 12 bilhões no
prazo de 5 anos, ao não se incluir a capatazia no valor aduaneiro, no que concerne tão somente ao
Imposto de Importação e ao Imposto sobre Produtos Industrializados, sem contar, portanto, com a
contribuição ao PIS e a COFINS incidentes na importação.

 
23. Ao ampliar os custos da importação, a inclusão dos custos de descarga e desembarque da
mercadoria na composição do valor aduaneiro afeta-se a indústria e a economia como um todo,
majorando o chamado custo Brasil. Em 2018, quase um quarto (24,3%) do total de insumos utilizados pela
indústria brasileira foram importados. Além disso, cerca de 50% das empresas exportadoras brasileiras
também são importadoras e, segundo dados da OCDE, 16% do valor das exportações nacionais de
produtos manufaturados correspondem a insumos importados, e 10% do valor total das vendas externas
do Brasil advém de insumos importados (TiVA OECD), indicando o quanto que o encarecimento das
importações compromete a competitividade brasileira.

 
24. Diante da magnitude desses valores, a exclusão dos custos de capatazia do valor
aduaneiro teria o potencial de reduzir significativamente o custo de importações, com impacto positivo
sobre a competitividade da economia nacional. Segundo estudo da CNI, a alteração do cômputo da base
de cálculo levaria a um incremento em 0,33% no Produto Interno Bruto ao longo do período de quatro
anos, e ganhos em remuneração no emprego equivalentes a R$ 416 milhões em um mesmo período de
tempo.

 
25. Adicionalmente, cabe enfatizar que, tomando como base a estimativa daquela
Confederação de impacto equivalente a uma redução de 1,5% nos custos de importação, tal iniciativa
representaria uma significativa medida de abertura comercial. Em um cenário em que o Governo brasileiro
trabalha com uma proposta de redução da Tarifa Externa Comum (TEC) junto aos países sócios do
Mercosul em torno de 6 pontos percentuais em quatro anos (fonte:
https://valor.globo.com/brasil/coluna/brasil-quer-aprovar-em-dezembro-corte-pela-metade-da-tec-em-4-
anos.ghtml), a redução de 1,5% advinda da mudança do método de cálculo do valor aduaneiro seria
equivalente a 25% da abertura comercial que se almeja. Ressalte-se que essa redução seria horizontal
(sem selecionar um ou outro setor específico), não depende de negociações com o Mercosul, conta com
amplo apoio da Indústria e, finalmente, está alinhada com as diretrizes do Governo de se promover a
abertura comercial.

 
26. Além disso, a exclusão explícita dos custos de capatazia do valor aduaneiro por meio, por
exemplo, de uma alteração da IN SRF 327/2003, teria o condão de trazer também maior segurança
jurídica às operações de comércio exterior, promovendo maior previsibilidade para a realização de
investimentos e mitigando as recorrentes disputas judiciais em torno da matéria.

 
27. De acordo com o disposto no art. 8º  do AVA, haveria ainda a possibilidade de se adotar
uma base ainda mais enxuta para o cálculo do valor aduaneiro. Essa possibilidade está na opção de não
inclusão dos gastos com transportes e seguro no cômputo do valor aduaneiro. Assim, seria possível ter
como como base de cálculo do imposto de importação apenas o preço FOB da mercadoria, que inclui
somente as despesas até o embarque da mercadoria no porto ou ponto de saída do país exportador,
excluindo-se todas as despesas a partir desse ponto. Ressalte-se que esse método de valoração é
adotado pelos Estados Unidos, Canadá e Japão, e teria um significativo impacto na redução dos custos
de comércio, conforme apontado em despacho da SE/CAMEX (SEI/ME – 8452929).
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28. Assim, qualquer das opções acima para tornar mais enxuta a base de cálculo do Imposto de
Importação produziria uma redução transversal dos custos de importação, reduzindo potencialmente
custos para consumidores, compradores industriais e empresas instaladas no Brasil, com consequente
impacto positivo na competitividade do país. Além disso, a possibilidade de adoção dessas medidas não
depende de negociações com os países do Mercosul e está em linha com compromissos assumidos no
âmbito da Organização Mundial de Comércio e com o que estabelece o AVA.

 
CONCLUSÃO

 
 

29. Diante do exposto, conclui-se que a inclusão dos custos de capatazia no cômputo do valor
aduaneiro é um elemento de majoração dos custos de importação, com impactos negativos sobre a
competitividade da economia do país, sobre o PIB e sobre o nível de emprego. Além disso, a matéria é
objeto frequente de disputas judiciais, o que aumenta a insegurança jurídica, reduz a previsibilidade
necessária para a realização de investimentos e dificulta a efetivação de negócios.

 
30. Frente a isso, esta Secretaria advoga por uma alteração normativa que torne explícita a não
inclusão dos custos de capatazia despendidos no porto de destino no cálculo do valor aduaneiro. Essa
medida facilitaria a integração do país aos fluxos de comércio e promoveria uma redução transversal dos
custos de importação, além de dar maior segurança jurídica ao mitigar possíveis ambiguidades hoje
existentes com relação à interpretação do regulamento aduaneiro.

 
31. Adicionalmente, levanta-se a possibilidade de se avaliar, além dos custos de capatazia, a
exclusão dos gastos de transporte e de seguro da composição do valor aduaneiro, medida esta que
reduziria ainda mais a base de cálculo do imposto de importação e que está prevista no Acordo de
Valoração Aduaneira.

 
32. Tendo em vista a natureza da matéria, sugere-se o envio desta nota à Secretaria-Especial
da Receita Federal do Brasil, para avaliação das propostas aqui apresentada.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 13130466 e o código CRC 0AEFDD22.

Referência: Processo  nº  19687.100387/2021-92. SEI nº  13130466
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