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SEGURANÇA JURÍDICA

Segurança Jurídica: é uma das manifestações do Estado Democrático de Direito que visa proteger e preservar as justas

expectativas das pessoas, vedando a adoção de medidas legislativas, administrativas ou judiciais capazes de lhes frustrar a

confiança depositada no Poder Público. (Cruz, Paulo).



E QUANTO AO AGENCIAMENTO DE 
CARGA?

PODE-SE FALAR QUE HÁ (IN)SEGURANÇA JURÍDICA QUANDO ESTIVERMOS TRATANDO DA TRIBUTAÇÃO DO AGENTE DE 

CARGAS E, EM ESPECIAL DO ISSQN?

Qual a natureza (item de serviço) atribuída pela maioria das empresas?

TJSP:

NÃO INCIDÊNCIA – na desconsolidação. Todos os atos conexos ao transporte internacional de cargas, que se
fazem elementares à conclusão do frete internacional, seriam considerados atividade-meio.

APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Preliminares de carência de ação e ausência de direito líquido e certo e
inadequação da via processual eleita rejeitadas – Empresa impetrante que explora o mercado de agenciamento
internacional de cargas, incluindo a desconsolidação documental – atividades de meio e que não podem ser
enquadradas no item 33.01 da Lista Anexa à LC n° 116/03 – Não incidência do ISS – Recurso improvido.
(TJSP. Apelação Cível n° 990.10.188996-0).



E QUANTO AO AGENCIAMENTO DE 
CARGA?

PODE-SE FALAR QUE HÁ (IN)SEGURANÇA JURÍDICA QUANDO ESTIVERMOS TRATANDO DA TRIBUTAÇÃO DO AGENTE DE 

CARGAS E, EM ESPECIAL DO ISSQN?

TJSC:
TRIBUTÁRIO - AÇÃO ANULATÓRIA FISCAL - ISS - LISTA DE SERVIÇOS - AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE
MARÍTIMO DE CARGAS - ITEM 10.02 DA LISTA DE SERVIÇOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 116/03 - SUBSUNÇÃO
O serviço de agenciamento de transporte marítimo de carga não deve ser enquadrado no item 10.06 da lista
de serviços da Lei Complementar n. 116/2003, porquanto não tem a mesma essência do agenciamento
marítimo. Enquanto neste a agente "atua em nome do armador e contrata os serviços portuários de que
necessitam esses navios em águas brasileiras, provendo-lhes todas as necessidades" (REsp n. 792444/RJ,
Mina. Eliana Calmon), naquele o prestador do serviço agencia o próprio transporte de cargas em nome de seu
cliente (o exportador/importador), intermediando a relação entre embarcador e o responsável pelo navio.
Esses serviços, portanto, são abrangidos pelo agenciamento latu sensu previsto no item 10.02 da mencionada
lista de serviços. (TJSC. Apelação n. 2011.004689-7).

10.02 - Agenciamento, Corretagem Ou Intermediação De Títulos Em Geral, Valores Mobiliários E Contratos
Quaisquer.



E FALANDO EM SEGURANÇA...



AGENCIAMENTO DE CARGA

✓Agente de Carga: possui como principal atividade o agenciamento de

transportes, sendo contratado por prestadores deste serviço para promover seus

negócios jurídicos em determinada área/espaço geográfico. São empresas que

oferecem serviços não só de agenciamento, mas muitas vezes de transportes e

outros serviços conexos ou correlatos.

✓Insegurança Jurídica decorrente da regulamentação aduaneira hoje existente,

sobretudo pela falta de um regramento jurídico claro sobre a atividade.

Colômbia, Bélgica, França e Espanha.

✓Surgimento da atividade – década de 70.



AGENCIAMENTO DE CARGA

✓Tais empresas, denominadas pelo mercado como agentes de carga atuam de forma diversa em

diferentes situações jurídicas, caracterizando-se, na verdade, como uma empresa de setores

separados para cada negócio jurídico firmado.

✓Logo, a natureza jurídica do agente de carga, comercialmente adotada no mercado, nem sempre

terá o mesmo valor axiológico, devendo ser analisada a função exercida por tais empresas em

cada operação.



AGENCIAMENTO DE CARGA
POSSÍVEIS FUNÇÕES ASSUMIDAS PELO AGENTE DE CARGA:

1. Agente de carga como transitário de cargas (freight forwarder)

Decreto-lei n.º 37/66:
Art. 37. § 1º. O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate o

transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos [...]. Função de mandatário/representante:

observa-se sobretudo em embarques diretos.

2. Agente de carga como desconsolidador e agenciador e/ou mandatário do transportador contratual
marítimo
IN 800/2007:

Art. 3º. O consolidador estrangeiro é representado no País por agente de carga.

Parágrafo único. O consolidador estrangeiro é também chamado de NVOCC.

Poderá figurar como mero mandatário/desconsolidador e ainda como agente (promovendo o negócio a favor do transportador).

ATIVIDADES: desconsolidação documental; desunitização de cargas; contratação do trabalho portuário de capatazia; liberação do

conhecimento de embarque (BL)



AGENCIAMENTO DE CARGA

3. Agente de carga como transportador contratual 

Non-Vessel Operating Common Carrier - Transportador Comum Não Operador de Navio.

✓ IN RFB nº 800, de 27 de dezembro de 2007:

Art. 2º Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como: [...] V - transportador, a pessoa jurídica que presta

serviços de transporte e emite conhecimento de carga;

✓ Resolução ANTAQ n. 62/2021:

Art. 2º, II, c) [...] transportador marítimo não operador de navios: a pessoa jurídica, conhecida como Non-Vessel

Operating Common Carrier (NVOCC), que não sendo o armador ou proprietário de embarcação responsabiliza-se

perante o usuário pela prestação do serviço de transporte, emitindo o BL, agregado, house, filhote ou sub-master, e

subcontratando um transportador marítimo efetivo;



AGENCIAMENTO DE CARGA

Agente de carga como transportador contratual

Non-Vessel Operating Common Carrier - Transportador Comum Não Operador de Navio.



Do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza (ISSQN) 

• Lei Complementar n° 116/2003

Art. 1°. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do

Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que

esses não se constituam como atividade preponderante do prestador.

• Taxatividade da lista anexa de serviços?:

Tema 296 do STF: “É taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da

Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes

aos serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva”.

- A denominação do serviço não prevalecerá sobre sua natureza jurídica.



Do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza (ISSQN) 

• Da não incidência do ISSQN – EXPORTAÇÃO DE SERVIÇO

Serão desonerados do ISSQN os serviços :

(i) desenvolvidos no exterior, desde que lá produzam resultados (efeito); bem como os serviços

(ii) desenvolvidos/executados no Brasil, cujo resultado (efeito) se verifique no exterior. (Art. 2° da
LC n° 116/2003).

• Divergência de entendimentos: nos Tribunais e nos Fiscos Municipais.



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 
(ISSQN) 

Serviços prestados pelo agente de carga enquanto transportador contratual

NÃO INCIDÊNCIA

(i) Ausência de previsão legal

Vide julgados do STJ/TJSC/TJES – sobre agenciamento marítimo.

(i) Não incide ISSQN sobre o transporte internacional de cargas

(ii) Nas operações em que uma empresa brasileira figurar como tal, transportando mercadoria do

Brasil para o exterior, estar-se-ia tratando de exportação de serviço, cuja lei complementar fez

questão de afastar da incidência do imposto municipal.



ISSQN – Agenciamento Marítimo

DECISÃO TJSC – AGENCIAMENTO MARÍTIMO 

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER

NATUREZA (ISS) - AGENCIAMENTO MARÍTIMO E INTERMEDIAÇÃO DE CONTRATOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO -

INEXIGIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N. 116/2003 - PRECEDENTES - RECURSO E REMESSA

DESPROVIDOS. "As atividades exercidas pelas empresas que desempenham as funções de agenciamento

marítimo não estavam incluídas no item 50 da Lista de Serviços a que se referem o Decreto-lei n. 406/68 e a Lei

Complementar n. 56/87, e, portanto, sobre elas não incidia o Imposto Sobre Serviços (REsp n. 271.676/RS, Min.

Francisco Peçanha Martins)'."A tributação em questão passou a ser possível somente após a entrada em vigor da

Lei Complementar n. 166/2003 - Item 10.06 -, respeitado, porém, o princípio da anterioridade, pois é vedado à

União, Estados ou Municípios exigir a cobrança de tributo no mesmo exercício em que foi publicada a lei que o

instituiu ou aumentou (CF, art. 150, inc. III, alínea 'b') (ACMS n. 2004.004374-0, de Itajaí)". TJSC. Apelação Cível n°

2004.016382-7.



ISSQN – Agenciamento Marítimo

DECISÃO STJ – AGENCIAMENTO MARÍTIMO

TRIBUTÁRIO – ISSQN – AGENCIAMENTO MARÍTIMO E AGENCIAMENTO, CORRETAGEM OU INTERMEDIAÇÃO

NO AFRETAMENTO DE NAVIOS – ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA – ANÁLISE DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS

CONSTITUCIONAIS: DESCABIMENTO. 1.Descabe ao STJ, em sede de recurso especial, analisar possível ofensa a

dispositivos constitucionais. 2. No agenciamento marítimo ou de navios, a empresa de agenciamento atua em

nome do armador (responsável pelo navio) e contrata os serviços portuários de que necessitam esses navios em

águas brasileiras, provendo-lhes todas as necessidades. Essas funções não estão abrangidas pelos serviços

especificados no item 50 da Lista de Serviços anexa ao Decreto-lei 406/68. Precedentes desta Corte (REsp

271.676/RS e REsp 246.082/RJ). 3. Impossibilidade de enquadrar o agenciamento marítimo no mencionado item

através de interpretação extensiva porque os serviços previstos na lista não possuem natureza análoga aos

serviços questionados. 4. Indevida a cobrança do ISS sobre agenciamento marítimo até o advento da LC

116/2003, quando foi expressamente incluído o serviço no item 10.06. [...] STJ. Recurso Especial 792.444/RJ.



DISCUSSÕES MUNICIPAIS

Segundo a justificativa do requerimento do vereador,
Navegantes pratica uma alíquota menor do ISSQN do
que Itajaí em alguns itens, o que causa uma desvantagem
ao Município. Além disso, a cidade vizinha alterou
recentemente as alíquotas em 21 itens da lista de serviço
para o mínimo legal.

Para Provesi, a redução do imposto é uma forma de
atração de investimentos, empresas e geração de
emprego e renda.

Fonte: https://www.cvi.sc.gov.br



PROVOCAÇÃO FINAL

A análise crítica das particularidades envolvendo as diversas atividades do agente de

carga, assim como a incidência (ou não) do respectivo imposto municipal em cada

uma destas atividades, contribui para reduzir a insegurança jurídica desse importante

operador logístico e incentivar a sustentabilidade no transporte marítimo?


