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Despesas com capatazia na base de cálculo dos Tributos incidentes
sobre a importação

� O que é capatazia?

Art. 40, §1º, inciso I, da Lei nº 12.815/2013:

�“Atividade de movimentação de mercadorias nas instalações dentro do
porto, compreendendo o recebimento, conferência, transporte interno,
abertura de volumes para a conferência aduaneira, manipulação,
arrumação e entrega, bem como o carregamento e descarga de
embarcações, quando efetuados por aparelhamento portuário”;



Despesas com capatazia na base de cálculo dos Tributos incidentes
sobre a importação

� Artigo 8ª, item II, do Acordo sobre Valoração Aduaneira (AVA):

� “cada Membro deverá prever a inclusão ou exclusão, no valor
aduaneiro, no todo ou em parte, dos seguintes elementos: a) o custo
de transportes de mercadoria importadas até o ponto ou local de
importação; b) os gastos relativos ao carregamento, descarregamento
e manuseio, associados ao transporte das mercadorias importadas até
o porto ou local de importação; e c) o custo do seguro […]”

� Artigo 4º,§3º, da IN SRF nº 327/2003:

� “[...] 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.”



Despesas com capatazia na base de cálculo dos Tributos incidentes
sobre a importação

� O que diz o Superior Tribunal de Justiça? (Resp 1.528.204 – 2ª Turma em
9.3.2017)

� Precedentes da Primeira e da Segunda Turma



Despesas com capatazia na base de cálculo dos Tributos incidentes
sobre a importação

Pontos de Destaque:

� O entendimento do STJ reestabelece o respeito da sistemática de tributação

brasileira às diretrizes do Acordo sobre Valoração Aduaneira.

� O debate deve ter impacto no cômputo da base de cálculo de demais tributos

federais incidentes sobre operações de importação.

� Na esfera estadual, o posicionamento do STJ pode afetar a base de cálculo

do ICMS–Importação, pois as autoridades estaduais exigem o tributo sobre o

valor indicado nos documentos de importação, acrescido dos tributos e

despesas aduaneiras.



Despesas aduaneiras na apuração de créditos de PIS/COFINS

O que se entende por despesas aduaneiras?

• Exemplos: serviços de descarregamento (desova), movimentação,
acondicionamento e armazenagem das matérias-primas no armazém
alfandegado

Direito ao crédito de PIS e COFINS:

• RFB entende que não: ADI nº 4/2012 – interpretação literal dos
artigos 7º e 15 da Lei 10.865/2004

Bons argumentos pelo direito ao crédito:

• Despesas aduaneiras se incorporam o custo do produto (§2º do
artigo 289 do RIR)

• Inciso IX do artigo 3º da Lei nº 10.833/2003 – desconto de créditos
sobre despesas com frete e armazenagem na operação de venda



Despesas aduaneiras na apuração de créditos de PIS/COFINS

� Posicionamento do CARF: jurisprudência indefinida, embora existam julgados
favoráveis ao creditamento de PIS/COFINS sobre despesas aduaneiras, dentre
as quais:

� Os custos incorridos com serviços de desestiva e despachante
(descarregamento, movimentação, acondicionamento e armazenagem
das matérias-primas no armazém alfandegado);

� Emissão notas fiscais de armazenamento e de importação;

� Serviços de medição de equipamentos portuários;

� O frete pago no transporte efetuado no território nacional na aquisição
de insumos importados.



Despesas aduaneiras na apuração de créditos de PIS/Cofins

Interpretação extensiva do conceito de insumos:

� CSRF: autorizou o desconto de créditos sobre despesas com frete interno
qualificando esses serviços como insumos para o processo produtivo
(Acórdãos 9303-004.673 e 9303-004.318):

� STJ: já se posicionou dizendo que “insumos” seriam todos os bens e serviços
pertinentes ou que viabilizam o processo produtivo e a prestação de serviços e
cuja subtração importa na impossibilidade mesma da prestação do serviço ou
da produção (RESP 1.221.170 – Recurso Repetitivo em julgamento, com 3
votos pró contribuintes já proferidos)

�STF: Tema aguarda julgamento em repercussão geral (ARE 790.928/PE)
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