
STJ aguarda posse de novo Ministro para desempate da questão referente à inclusão dos custos da 
capatazia nos portos na base de cálculo do Imposto de Importação.

Recentemente, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça continuou o julgamento do Recurso                
Especial nº 1.239.625, que trata da possibilidade de inclusão dos custos relativos às despesas ocorridas 
após a chegada de navio ao porto brasileiro (desembarque, carregamento, transporte e manuseios), na 
base de cálculo do Imposto de Importação (valor aduaneiro). 

Estava em discussão se tais valores poderiam ser incluídos no valor aduaneiro, base de cálculo do II, 
ou se, tendo em vista o impedimento de acréscimo de valores ao preço pago, previsto no Acordo sobre        
Valoração Aduaneira, restariam fora da base de cálculo.

O processo retornou a julgamento após pedido de vista do Ministro Ari Pargendler, que acompanhou 
integralmente o voto do Relator, Ministro Benedito Gonçalves, entendendo que, depois de ocorrido o                  
desembaraço aduaneiro com o respectivo registro de declaração importação, não é possível embutir o 
valor decorrido de manuseio e transporte ocorridos no porto, conforme dispõe o Acordo sobre Valoração 
Aduaneira e o Decreto nº 4.543/02. Ademais, o Ministro destacou que a lei brasileira não pode ir além do 
tratado, agregando custos ainda não previstos no valor aduaneiro.

Em contrapartida, o Ministro Napoleão acompanhou a divergência inaugurada pelo Ministro Sérgio Kukina, 
no sentido de que custos de capatazia devem integrar o chamado Valor Aduaneiro, pois, do contrário, se 
poderia dizer que esses custos não seriam apropriados no preço da mercadoria depois de internalizada.

Diante do empate nos votos apresentados, a Turma suspendeu o julgamento do processo e aguardará a 
posse do novo membro da Turma, para definir sobre a inclusão dos custos no valor aduaneiro. 

Entendemos que é alta a probabilidade de prevalecer o voto dos Ministros Benedito e Pargendler, tendo 
em vista que seus argumentos estão mais alinhados às questões aduaneiras. Além disso, é provável que 
a vaga seja assumida pela Ministra Regina Helena Costa, que possui obras doutrinárias na área tributária, 
o que contribuirá bastante para a compreensão da matéria e sua melhor solução.

Permanecemos à disposição de V. Sas. para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
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