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INTRODUÇÃO 

 

Análise do texto do Acordo sobre Valoração Aduaneira (Acordo sobre a Implementação do Artigo VII do 

GATT 1994) e da jurisprudência consolidada pelo Órgão de Solução de Controvérsias (DSB) da OMC. 

 

ACORDO SOBRE VALORAÇÃO ADUANEIRA 

 
 

INTRODUÇÃO 

 
Antonio Garbelini Junior 

Fernanda Dalla Valle Martino 

 

IA. Texto em Inglês da Introdução 
 

 

AGREEMENT ON IMPLEMENTATION OF ARTICLE VII OF THE GENERAL AGREEMENT ON 

TARIFFS AND TRADE 1994 
 

1    The primary basis for customs value under this Agreement is “transaction value” as defined in 

Article 1. Article 1 is to be read together with Article 8 which provides, inter alia, for adjustments 

to the price actually paid or payable in cases where certain specific elements which are considered 

to form a part of the value for customs purposes are incurred by the buyer but are not included in 

the price actually paid or payable for the imported goods. Article 8 also provides for the inclusion 

in the transaction value of certain considerations which may pass from the buyer to the seller in the 

form of specified goods or services rather than in the form of money. Articles 2 through 7 provide 

methods of determining the customs value whenever it cannot be determined under the provisions 

of Article 1. 

 

2    Where the customs value cannot be determined under the provisions of Article 1 there should 

normally be a process of consultation between the customs administration and importer with a view 

to arriving at a basis of value under the provisions of Article 2 or 3. It may occur, for example, that 

the importer has information about the customs value of identical or similar imported goods which 

is not immediately available to the customs administration in the port of importation. On the other 

hand, the customs administration may have information about the customs value of identical or 

similar imported goods which is not readily available to the importer. A process of consultation 

between the two parties will enable information to be exchanged, subject to the requirements of 

commercial confidentiality, with a view to determining a proper basis of value for customs 

purposes. 

 

3    Articles 5 and 6 provide two bases for determining the customs value where it cannot be 

determined on the basis of the transaction value of the imported goods or of identical or similar 

imported goods. Under paragraph 1 of Article 5 the customs value is determined on the basis of the 

price at which the goods are sold in the condition as imported to an unrelated buyer in the country 

of importation. The importer also has the right to have goods which are further processed after 

importation valued under the provisions of Article 5 if the importer so requests. Under Article 6 the 

customs value is determined on the basis of the computed value. Both these methods present 

certain difficulties and because of this the importer is given the right, under the provisions of 

Article 4, to choose the order of application of the two methods. 

 

4    Article 7 sets out how to determine the customs value in cases where it cannot be determined under 

the provisions of any of the preceding Articles. 
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Members, 

  

Having regard to the Multilateral Trade Negotiations; 

 

Desiring to further the objectives of GATT 1994 and to secure additional benefits for the 

international trade of developing countries; 

  

Recognizing the importance of the provisions of Article VII of GATT 1994 and desiring to elaborate 

rules for their application in order to provide greater uniformity and certainty in their implementation; 

  

Recognizing the need for a fair, uniform and neutral system for the valuation of goods for customs 

purposes that precludes the use of arbitrary or fictitious customs values; 

  

Recognizing that the basis for valuation of goods for customs purposes should, to the greatest extent 

possible, be the transaction value of the goods being valued; 

  

Recognizing that customs value should be based on simple and equitable criteria consistent with 

commercial practices and that valuation procedures should be of general application without distinction 

between sources of supply; 

  

Recognizing that valuation procedures should not be used to combat dumping; 

  

Hereby agree as follows: 

 

IB.  Texto da Introdução em Português 
 

Introdução Geral 
 

1    A base primeira para a valoração aduaneira, em conformidade com este Acordo, é o valor de 

transação, tal como definido no Artigo 1. O Artigo 1 deve ser considerado em conjunto com o 

Artigo 8, que estabelece, inter alia, ajustes ao preço efetivamente pago ou a pagar nos casos em 

que determinados elementos, considerados como fazendo parte do valor para fins aduaneiros, 

corram a cargo do comprador, mas não estejam incluídos no preço efetivamente pago ou a pagar 

pelas mercadorias importadas. O Artigo 8 prevê também a inclusão no valor de transação de certas 

prestações do comprador a favor do vendedor, sob a forma de bens ou serviços e não sob a forma 

de dinheiro. Os Artigos 2 a 7 estabelecem métodos para determinar o valor aduaneiro quando este 

não puder ser determinado de acordo com as disposições do Artigo 1. 

 

2 Quando o valor aduaneiro não puder ser determinado de acordo com as disposições do Artigo 1, 

deveria normalmente haver um processo de consultas entre a administração aduaneira e o 

importador, com o objetivo de estabelecer uma base de valoração de acordo com o disposto nos 

Artigos 2 ou 3. Pode ocorrer, por exemplo, que o importador possua informações sobre o valor 

aduaneiro de mercadorias idênticas ou similares importadas e que a administração aduaneira não 

disponha destas informações de forma imediata no local de importação. Também é possível que a 

administração aduaneira disponha de informações sobre o valor aduaneiro de mercadorias idênticas 

ou similares importadas e que o importador não tenha acesso imediato a essas informações. 

Consultas entre as duas partes permitirão trocar informações, atendidas as limitações impostas pelo 

sigilo comercial para determinar uma base adequada de valorarão para fins aduaneiros. 

 

3 Os Artigos 5 e 6 proporcionam duas bases para determinar o valor aduaneiro quando este não puder 

ser determinado com base no valor de transação das mercadorias importadas ou de mercadorias 

idênticas ou similares importadas. Pelo disposto no parágrafo 1 do Artigo 5, o valor aduaneiro é 

determinado com base no preço pelo qual as mercadorias são vendidas, no mesmo estado em que 

são importadas a um comprador não vinculado ao vendedor no país de importação. O importador 

também tem o direito, se o requerer, de que as mercadorias que são objeto de transformação depois 

da importação, sejam valoradas com base no disposto no Artigo 5. Conforme as disposições do 
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Artigo 6, o valor aduaneiro é determinado com base no valor computado. Ambos os métodos 

apresentam certas dificuldades e por isso o importador tem o direito, com base nas disposições do 

Artigo 4, de escolher a ordem de aplicação dos dois métodos. 

 

4 O Artigo 7 estabelece como determinar o valor aduaneiro nos casos em que este não puder ser 

determinado de acordo com o disposto em algum dos artigos anteriores. 

 

Os Membros, 

 

Tendo em vista as negociações comerciais Multilaterais; 

 

Desejando promover a consecução dos objetivos do GATT 1994 e assegurar vantagens adicionais 

para o comércio internacional dos países em desenvolvimento; 

 

Reconhecendo a importância das disposições do Artigo VII do GATT 1994 e desejando elaborar 

normas para sua aplicação com vistas a assegurar maior uniformidade e precisão na sua implementação; 

 

Reconhecendo a necessidade de um sistema equitativo, uniforme e neutro para a valoração de 

mercadorias para fins aduaneiros, que exclua a utilização de valores aduaneiros arbitrários ou fictícios; 

 

Reconhecendo que a base de valoração de mercadorias para fins aduaneiros deve ser tanto quanto 

possível o valor de transação das mercadorias a serem valoradas; 

 

Reconhecendo que o valor aduaneiro deve basear-se em critérios simples e equitativos condizentes 

com as práticas comerciais e que os procedimentos de valoração devem ser de aplicação geral, sem 

distinção entre fontes de suprimento; 

 

Reconhecendo que os procedimentos de valoração não devem ser utilizados para combater o 

dumping; 

 

Acordam o seguinte: 

 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC. Comentários sobre a Tradução 

 

Nada a observar. 

 

II. Interpretação e Aplicação da Introdução 

 

Na reunião de 12 de maio de 1995, o Comitê de Valoração Aduaneira concordou em adotar as decisões do 

Comitê da Rodada Tóquio referentes à interpretação e administração do Acordo sobre Valoração 

Aduaneira. É importante consignar que, no caso abaixo, o DSB entendeu que a primeira base para a 

valoração aduaneira é o valor de transação, e os métodos de valoração previstos nos Artigos 1, 2, 3, 5 e 6 

devem ser aplicado de maneira sequencial, conforme detalhado nesta parte introdutória. 

 

Relatório do Painel no litígio Colômbia - Indicative Prices and restrictions on Ports of Entry (Colombia 

- Ports of Entry), Demandante: Panamá, WT/DS366/R, paras. 7.136-7.138 

 

Para. 7.136. “As evidenced by the text of the relevant provisions, the Customs Valuation Agreement 

provides for sequential valuation methods in Articles 1 through 7.1. Article 1 establishes the primacy of the 

transaction value as the valuation method. Whenever customs authorities consider that the transaction value 

of the imported good, as defined in Article 1, cannot be used, authorities must follow, in a sequential 

manner, the valuation methods provided for in Article 2 (transactional value of identical goods), Article 3 

(transaction value of similar goods), Article 5 (deductive method) and Article 6 (computed value) of the 
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Customs Valuation Agreement. Where none of the methods in Articles 1 to 6 are available, Article 7 allows 

customs authorities to resort to any other reasonable means to determine the customs value, provided such 

methods are consistent with the principles and general provisions of the Customs Valuation Agreement and 

of GATT 1994. In doing so, customs authorities must not use any of the methods prohibited in paragraph 2 

of Article 7.” 

 

Para. 7.137. “The primacy of the transaction value as a customs valuation method and the sequential 

nature of the valuation methods derives from the “General Introductory Comment” to this Agreement. This 

Comment explains that the “primary basis for customs value under this Agreement is 'transaction value' as 

defined in Article 1”, while also indicating that “Articles 2 through 7 provide methods of determining the 

customs value whenever it cannot be determined under the provisions of Article 1”. In addition, the 

Preamble to the Agreement makes explicit reference to the crucial role of the transaction value in customs 

valuation.” 

 

Para. 7.138. “The Panel therefore understands that the Customs Valuation Agreement imposes an 

obligation on national authorities to determine the customs value of imported goods based on the 

“transaction value” and, whenever that is not possible, to sequentially apply the customs valuation methods 

provided for in Articles 1, 2, 3, 5, 6 and 7.1 of the Agreement.” 

 

III. Comentários 

 

O Acordo sobre Valoração Aduaneira, internalizado no Brasil por meio do Decreto nº 1.355/94, determina 

seis métodos de valoração para se obter o valor aduaneiro. Para a escolha do método, deve ser observada a 

seguinte ordem: (i) valor da transação: preço efetivo da importação; (ii) valor da mercadoria idêntica: 

comparação com valores utilizados em importações anteriores; (iii) valor da mercadoria similar: quando 

não houver mercadoria idêntica; (iv) valor de revenda (método dedutivo): valor corrente do bem importado 

no mercado do estabelecimento importador; (v) valor computado da mercadoria: soma dos custos 

declarados pelo exportador, englobando os relativos à matéria-prima, mão-de-obra, lucro, frete, seguro 

internacional e despesas gerais; (vi) valor arbitrado por critérios razoáveis e com base nos dados 

disponíveis no país da importação. Esta explicação genérica é pormenorizada nos Artigos seguintes deste 

Acordo e na legislação interna de cada país. 

 

No Brasil, o Regulamento Aduaneiro (Decreto nº 6.759/2009) contempla as demais disposições sobre o 

valor aduaneiro. 
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 Artigo 1 
 

Antonio Garbelini Junior 

Fernanda Dalla Valle Martino 
 

IA. Texto do Artigo em Inglês 
 

PART I 

Rules on Customs Valuation 

Article 1 
 

1.1 The customs value of imported goods shall be the transaction value, that is the price actually paid 

or payable for the goods when sold for export to the country of importation adjusted in 

accordance with the provisions of Article 8, provided: 
 

(a) that there are no restrictions as to the disposition or use of the goods by the buyer other 

than restrictions which: 
 

(i) are imposed or required by law or by the public authorities in the country of 

importation; 

(ii) limit the geographical area in which the goods may be resold;  or 

(iii) do not substantially affect the value of the goods; 
 

(b) that the sale or price is not subject to some condition or consideration for which a value 

cannot be determined with respect to the goods being valued; 
 

(c) that no part of the proceeds of any subsequent resale, disposal or use of the goods by the 

buyer will accrue directly or indirectly to the seller, unless an appropriate adjustment 

can be made in accordance with the provisions of Article 8;  and 
 

(d) that the buyer and seller are not related, or where the buyer and seller are related, that 

the transaction value is acceptable for customs purposes under the provisions of 

paragraph 2. 
 

1.2       (a) In determining whether the transaction value is acceptable for the purposes of paragraph 

1, the fact that the buyer and the seller are related within the meaning of Article 15 shall 

not in itself be grounds for regarding the transaction value as unacceptable. In such case 

the circumstances surrounding the sale shall be examined and the transaction value shall 

be accepted provided that the relationship did not influence the price. If, in the light of 

information provided by the importer or otherwise, the customs administration has 

grounds for considering that the relationship influenced the price, it shall communicate 

its grounds to the importer and the importer shall be given a reasonable opportunity to 

respond. If the importer so requests, the communication of the grounds shall be in 

writing. 
 

(b) In a sale between related persons, the transaction value shall be accepted and the goods 

valued in accordance with the provisions of paragraph 1 whenever the importer 

demonstrates that such value closely approximates to one of the following occurring at 

or about the same time: 
 

(i) the transaction value in sales to unrelated buyers of identical or similar goods 

for export to the same country of importation; 

(ii)  the customs value of identical or similar goods as determined under the 

provisions of Article 5; 

(iii)  the customs value of identical or similar goods as determined under the 

provisions of Article 6; 
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In applying the foregoing tests, due account shall be taken of demonstrated differences in commercial 

levels, quantity levels, the elements enumerated in Article 8 and costs incurred by the seller in sales in 

which the seller and the buyer are not related that are not incurred by the seller in sales in which the seller 

and the buyer are related. 
 

(c) The tests set forth in paragraph 2(b) are to be used at the initiative of the importer and 

only for comparison purposes. Substitute values may not be established under the 

provisions of paragraph 2(b). 
 

IB. Texto do Artigo em Português 
 

PARTE I 

Normas sobre Valoração Aduaneira 

Artigo 1 
 

1.1 O valor aduaneiro de mercadorias importadas será o valor de transação, isto é, o preço 

efetivamente pago ou a pagar pelas mercadorias em uma venda para exportação para o país de 

importação, ajustado de acordo com as disposições do Artigo 8, desde que: 
 

(a) não haja restrições à cessão ou à utilização das mercadorias pelo comprador, ressalvadas 

as que: 
 

(i) sejam impostas ou exigidas por lei ou pela administração pública do país de 

importação; 

(ii) limitem a área geográfica na qual as mercadorias podem ser revendidas;   ou 

(iii) não afetem substancialmente o valor das mercadorias; 
 

(b) a venda ou o preço não estejam sujeitos a alguma condição ou contra-prestação para a 

qual não se possa determinar um valor em relação às mercadorias objeto de valoração; 
 

(c) nenhuma parcela do resultado de qualquer revenda, cessão ou utilização subsequente 

das mercadorias pelo comprador beneficie direta ou indiretamente o vendedor, a menos 

que um ajuste adequado possa ser feito de conformidade com as disposições do Artigo 

8; e 
 

(d) não haja vinculação entre o comprador e o vendedor ou, se houver, que o valor de 

transação seja aceitável para fins aduaneiros, conforme as disposições do parágrafo 2 

deste Artigo. 
 

1.2      (a) Ao se determinar se o valor de transação é aceitável para os fins do parágrafo 1, o fato 

de haver vinculação entre comprador e vendedor, nos termos do Artigo 15, não 

constituirá, por si só, motivo suficiente para se considerar o valor de transação 

inaceitável. Neste caso, as circunstâncias da venda serão examinadas e o valor de 

transação será aceito, desde que a vinculação não tenha influenciado o preço. Se a 

administração aduaneira, com base em informações prestadas pelo importador ou por 

outros meios, tiver motivos para considerar que a vinculação influenciou o preço, 

deverá comunicar tais motivos ao importador, a quem dará oportunidade razoável para 

contestar. Havendo solicitação do importador, os motivos lhe serão comunicados por 

escrito. 
 

(b) no caso de venda entre pessoas vinculadas, o valor de transação será aceito e as 

mercadorias serão valoradas segundo as disposições do parágrafo 1, sempre que o 

importador demonstrar que tal valor se aproxima muito de um dos seguintes, vigentes 

ao mesmo tempo ou aproximadamente ao mesmo tempo: 
 

(i) o valor de transação em vendas a compradores não vinculados de mercadorias 

idênticas ou similares, destinadas a exportação para o mesmo país de 

importação; 
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(ii) o valor aduaneiro de mercadorias idênticas ou similares, tal como determinado 

com base nas disposições do Artigo 5; 

(iii) o valor aduaneiro de mercadorias idênticas ou similares, tal como determinado 

com base nas disposições do Artigo 6; 
 

Na aplicação dos critérios anteriores, deverão ser levadas na devida conta as diferenças comprovadas nos 

níveis comerciais e nas quantidades, os elementos enumerados no Artigo 8 e os custos suportados pelo 

vendedor, em vendas nas quais ele e o comprador não sejam vinculados, e que não são suportados pelo 

vendedor em vendas nas quais ele e o comprador não sejam vinculados, e que não são suportados pelo 

vendedor em vendas nas quais ele o comprador sejam vinculados; 
 

(c) Os critérios estabelecidos no parágrafo 2 (b) devem ler utilizados por iniciativa do 

importador, e exclusivamente para fins de comparação. Valores substitutivos não 

poderão ser estabelecidos com base nas disposições do parágrafo 2 (b). 
 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC. Comentários sobre a Tradução 
 

A tradução para o português de related person é feita como pessoas vinculadas. Tal tradução é correta, 

mas, na prática atual, o termo partes relacionadas é mais utilizado. 
 

II. Interpretação e Aplicação do Artigo 1 

 

Alguns procedimentos de solução de controvérsias tiveram como uma de suas alegações a violação do 

Artigo 1 do Acordo sobre Valoração Aduaneira. O procedimento, abaixo mencionado, reconheceu a 

violação de tal Artigo e trouxe regras de interpretação de seus dispositivos 1.1 e 1.2 (a). Em primeiro lugar, 

o Painel explicou que o Artigo 1.1 contempla o princípio de que o valor aduaneiro das mercadorias 

importadas é o valor de transação, desde que preenchidas certas condições. Ainda, sendo uma venda entre 

Partes relacionadas, devem ser observadas as condições do Artigo 1.2 (a). 

 

Relatório do Painel no litígio Thailand - Customs and Fiscal Measures on Cigarettes from the 

Philippines (Thailand - Cigarettes), Demandante: Filipinas, WT/DS371/R, paras. 7.145-7.146 

 

Para. 7.145. “Article 1 sets out the principle under the Customs Valuation Agreement that the customs value 

of imported goods must be the transaction value provided that the conditions set out in paragraphs (a) – (d) 

are met.” 

  

Para. 7.146. “Sub-paragraph (d) of Article 1 stipulates, as one of the conditions for accepting the 

transaction value, that the buyer and the seller should not be related. In a situation where they are related 

within the meaning of Article 15, the customs value of the concerned imported goods will be the 

transaction value if that transaction value is acceptable for customs purposes under Article 1.2. Therefore, 

the obligation under Article 1.1 of the Customs Valuation Agreement to use the transaction value as the 

customs value of imported goods is linked to Article 1.2(a) in a situation where the buyer and the seller are 

related.” 

 

 Quanto ao Artigo 1.2 (a) foi ressaltada a importância da notificação do importador, de forma a facultar-lhe 

a possibilidade de contestar a decisão da autoridade aduaneira. Dentre os aspectos analisados, merecem 

destaque dois pontos: (i) a obrigação de “examinar” as circunstâncias da venda em transações entre partes 

vinculadas para decidir se o valor aduaneiro das mercadorias importadas será o valor de transação: 

Segundo o Painel, o fato de que o importador e exportador sejam vinculados não é condição suficiente para 

que o valor de transação seja rejeitado pela administração aduaneira, que decidirá se irá avaliá-lo apenas se 

tiver dúvidas quanto ao seu valor. O Painel enfatiza a importância de que a administração aduaneira garanta 

ao importador a oportunidade de fornecer informações que comprovem que a relação com o exportador não 

influencia o preço. O importador também é responsável por fornecer informação suficiente para que a 
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administração aduaneira avalie as condições da venda e decida se aceitará o valor de transação. No caso, o 

Painel decidiu que a Tailândia violou os Artigos 1.1 e 1.2 (a) do Acordo sobre Valoração Aduaneira, uma 

vez que a administração aduaneira rejeitou o valor de transação sem fundamentar a sua decisão, 

descumprindo com sua obrigação de corretamente examinar as condições da transação entre importador 

(PM Tailândia) e vendedor (PM Filipinas). 

  

Relatório do Painel no litígio Thailand - Customs and Fiscal Measures on Cigarettes from the 

Philippines (Thailand - Cigarettes), Demandante: Filipinas, WT/DS371/R, paras. 7.150, 7.155, 7.159, 

7.160 e 7.171 
 

Para. 7.150. “Therefore, paragraph 2 sets out that in a related-party situation, an examination of the 

circumstances surrounding the sale is not required in all cases, but only when there are doubts about the 

acceptability of the price. Article 1.2(a), taken together with paragraph 2 of the Interpretative Notes to 

Article 1.2, indicates that only when customs authorities have doubts about the transaction value in a 

related-party transaction, they will need to inquire into the acceptability of the transaction value.” 
 

Para. 7.155. “Overall, therefore, the determination of whether to accept the transaction value as the 

customs value in a related-party situation under Article 1.2(a) entails the following procedural steps: 

- The importer declares a transaction value for the goods imported; 

- The customs authority is required to examine the circumstances of the sale only if it has doubts about the 

validity of the transaction value of the imported goods, because the fact that the buyer and seller are related 

should not in itself be grounds for regarding the transaction value as unacceptable; 

- The customs authority shall examine the circumstances of the sale in the light of the information provided 

by the importer or otherwise and communicate to the importer the grounds for preliminarily considering 

that the relationship influenced the price; 

- The customs authority gives the importer a reasonable opportunity to respond.  Given the opportunity, the 

importer submits further information; and 

- The customs authority makes a final decision on whether to accept the transaction value.” 
 

Para. 7.159. “The ordinary meaning of the term “examine” signifies that the customs authorities must 

carefully consider, investigate and inquire into the information provided by importers concerning the 

circumstances of the transaction. We also consider that the principle under the Customs Valuation 

Agreement that the primary basis of valuation is the transaction value sheds light on the nature of 

examination to be conducted concerning the circumstances of sale in a related-party situation. Given that 

the transaction value should normally form the basis of a valuation, any situation giving rise to a reason(s) 

for questioning the transaction value would naturally demand the customs authorities' critical consideration 

of, inquiry into, and investigation of, the relevant situation.” 
 

Para. 7.160. “At the same time, we understand that the principal responsibility of providing relevant 

information that may show the acceptability of the transaction value, in accordance with the method under 

either Article 1.2(a) or 1.2(b), rests upon the importer. This is related to the fact that the importer and, in 

certain situations, its related seller in an exporting country are in possession of the facts relevant to the 

question before the customs authorities and therefore responsible for providing customs authorities with 

sufficient information to enable them to assess the acceptability of the transaction value.” 
 

Para. 7.171. “In sum, we consider that the customs authorities and importers have respective 

responsibilities under Article 1.2(a). The customs authorities must ensure that importers be given a 

reasonable opportunity to provide information that would indicate that the relationship did not influence the 

price. Importers are responsible for providing information that would enable the customs authority to 

examine and assess the circumstances of sale so as to determine the acceptability of the transaction value.  

Provided with such information, the customs authorities must conduct an “examination” of the 

circumstance of sale, which would require an active, critical review and consideration of the information 

before them.” 
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(ii) a obrigação de comunicar os motivos para a rejeição do valor de transação declarado: Adicionalmente, 

o Painel destaca a obrigação da administração aduaneira em comunicar os motivos da sua decisão ao 

importador, caso entenda que não adotará o valor de transação por considerar que a vinculação entre o 

vendedor e comprador influenciou o preço. O cumprimento desta obrigação é essencial para que o 

importador tenha o direito de contestar tal decisão. É importante salientar que a obrigação de comunicação 

prevista neste artigo difere da obrigação de fornecimento de explicação prevista no artigo 16, uma vez que 

a primeira ocorre durante o processo de valoração aduaneira e a segunda ocorre após a conclusão do 

processo pela administração aduaneira. No caso mencionado, o Painel salientou que a administração 

aduaneira da Tailândia não cumpriu com sua obrigação de informar ao importador os motivos para a 

rejeição do valor de transação. 

 

Relatório do Painel no litígio Thailand - Customs and Fiscal Measures on Cigarettes from the 

Philippines (Thailand - Cigarettes), Demandante: Filipinas, WT/DS371/R, paras. 7.212-7.214 e 7.220 

Para. 7.212. “The term “ground[s]” can be defined as “noun. ... 6 The basis of an opinion or argument, the 

reason or motive for an action, (now freq. in pl.). In pl. also, sufficient reason or reasons for, that. ME”.  

When used in plural, as in Article 1.2(a), “grounds” thus means “sufficient reason or reasons” for an 

opinion or an action. Under Article 1.2(a), the grounds to be provided to the importer are the customs 

authorities' reasons for considering, in the light of the information provided by the importer or otherwise, 

that the relationship influenced the price. In this regard, we recall our discussion above regarding the 

procedural steps to be taken by customs authorities as well as importers under Article 1.2(a). The importer 

is responsible for providing information relevant to the acceptability of the transaction value once it has 

been notified by the customs authority of the need to examine the circumstances of the sale in related-party 

situations. Subsequently, the customs authority must assess the information initially provided by the 

importer and communicate its grounds for considering that the relationship influenced the price based on 

the evidence provided if that is the preliminary conclusion reached at that point in the process.” 

Para. 7.213. “In this context, the obligation to communicate the grounds under Article 1.2(a) can be 

temporarily distinguished from the obligation to provide an explanation under Article 16 for how the final 

customs value of the importer's goods was determined. As the parties have also clarified, the obligation to 

provide “grounds” under Article 1.2(a) arises during the valuation process. The obligation to “explain” the 

determination of the customs value, on the other hand, does not arise until after the customs authority has 

made a final assessment of the customs value of the concerned goods. This temporal difference in the 

process, in our view, thus affects the substantive nature of the content of “grounds” under Article 1.2(a) and 

an “explanation” under Article 16. Given that under Article 1.2(a), the importer shall be given a reasonable 

opportunity to further respond to the customs authority's “grounds” for considering that the relationship 

influenced the price, the “explanation” to be provided after the valuation process is completed must 

therefore include the assessment of all relevant information, including that provided by the importer as a 

response to the customs authority's communication of its grounds regarding its consideration.” 

Para. 7.214. “Moreover, we consider that the right of the importer to have a reasonable opportunity to 

respond to the customs authority's grounds for its consideration under Article 1.2(a) provides contextual 

basis for the term “grounds”. As the Philippines suggests, in order for the importer to have a reasonable 

opportunity to respond to the customs authorities' consideration, particularly if the customs authority 

considers that there is insufficient information, the importer must not be left to guess the reasons for the 

customs authorities' consideration. The right of the importer to have “a reasonable opportunity to respond” 

under Article 1.2(a) would lose its meaning unless the importer is informed of at least the reason(s) why the 

customs authority continues to question the acceptability of the transaction value despite the evidence and 

information presented or otherwise in the possession of the customs authority until that point. In this 

regard, we do not find it necessary or useful for us to define the exact extent and scope of “grounds” to be 

provided under Article 1.2(a) as they may vary depending on the factual circumstances presented in each 

case. We do agree, however, with the Philippines that without knowing the reasons for the authority's 

consideration in relation to the specific evidence before it, the importer would not be in the position to 

effectively “respond”, for example, by further elaborating on the relevance of the evidence it has already 

submitted and presenting additional information. It would be desirable if a customs authority could, to the 
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extent possible, inform the importer of the kind(s) of additional factual information that it considers may 

prove useful in further assessing the acceptability of the transaction value. It is difficult to conceive any 

other way in which the importer can have a reasonable opportunity to respond to the customs authorities' 

consideration that the relationship did influence the price.” 

Para. 7.220. “The facts before us show that PM Thailand did provide Thai Customs with certain 

information and data to establish the acceptability of the transaction value. To the extent that Thai Customs 

was presented with certain evidence, the grounds for its consideration that the relationship between the 

buyer and the seller influenced the price must be linked to that concerned evidence so as to assist the 

importer in understanding the authority's consideration. Therefore, the subject statement contained in the 

[19 December 2006] letter from Thai Customs falls short of satisfying the obligation to “communicate its 

grounds” within the meaning of Article 1.2(a).” 

Ainda em relação ao Artigo 1, é importante mencionar o procedimento abaixo analisado pelo DSB em que 

o Panamá (demandante) alega que a metodologia utilizada pela administração aduaneira da Colômbia 

(demandado) de basear-se em preços referenciais pré-definidos quanto às mercadorias importadas não está 

de acordo com nenhum dos métodos de valoração aduaneira previstos no Acordo sobre Valoração 

Aduaneira. Assim, o Painel reconheceu a violação aos Artigos 1, 2, 3, 5 e 6 do Acordo sobre Valoração 

Aduaneira. 

 

Relatório do Painel no litígio Colômbia - Indicative Prices and restrictions on Ports of Entry (Colombia 

– Ports of Entry), Demandante: Panamá, WT/DS366/R, para. 7.141, 7.143 e 7.144 

 

Para. 7.141. “The Panel recalls that, as explained in SectionErro! Fonte de referência não encontrada., 

indicative prices are determined a priori, for broad categories of products, as a result of surveys undertaken 

by the DIAN on the basis of past imports. They are calculated based on the average production costs of the 

imported goods, when available, or otherwise, on the lowest price actually negotiated or offered for 

importation of the good into Colombia.” 

 

Para. 7.143. “The Panel acknowledges that the sequential nature of the various valuation methods permits 

national customs authorities to proceed from one method to the next without violating the previous method, 

provided the former cannot be used. However, the structure and design of the indicative prices system as 

provided in Article 128.5 e) of Decree nº 2685 and Article 172.7 of Resolution nº 4240 as well as the 

various resolutions establishing indicative prices, prevents Colombian customs authorities from 

sequentially applying the customs valuation methods provided in Articles 1 through 6. Indeed, when 

determining the value of subject goods imports, Colombian customs authorities are required to 

systematically apply a methodology that does not reflect any of the methods provided for in these 

provisions, i.e. the use of indicative prices, unless the transactional value is higher than the indicative 

price.” 

 

Para. 7.144 “The Panel therefore finds that Article 128.5 e) of Decree nº 2685 and Article 172.7 of 

Resolution nº 4240 as well as the various resolutions establishing indicative prices, which together mandate 

the use of indicative prices for customs valuation purposes, are inconsistent with the obligation to conduct 

customs valuation of subject goods based on the sequential application of the methods established by 

Articles 1, 2, 3, 5 and 6 of the Customs Valuation Agreement.” 

 

III. Comentários 

 

O Artigo 1 destaca o valor de transação como primeiro método de valoração aduaneiro. A definição do 

conceito de “valor de transação” teve como objetivo garantir uma maior uniformidade e neutralidade ao 

sistema de controle do valor aduaneiro, reduzindo-se uma eventual discricionariedade na determinação dos 

valores pela autoridade ou manipulação pelo importador na declaração. Para garantir a primazia deste 

método, é interessante notar a decisão do DSB que enfatiza a necessidade de colaboração máxima entre 

importador e administração aduaneira para a obtenção da informação, bem como a necessidade de 



12 
 

justificativa da administração caso decida rejeitar o valor de transação, de forma a garantir que os demais 

métodos apenas sejam utilizados de forma alternativa. 
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              Artigo 2 

 

Antonio Garbelini Junior 

Fernanda Dalla Valle Martino 

 

IA. Texto do Artigo em Inglês 
 

Article 2 
 

2.1             (a) If the customs value of the imported goods cannot be determined under the provisions 

of Article 1, the customs value shall be the transaction value of identical goods sold for 

export to the same country of importation and exported at or about the same time as the 

goods being valued. 

 

(b) In applying this Article, the transaction value of identical goods in a sale at the same 

commercial level and in substantially the same quantity as the goods being valued shall 

be used to determine the customs value. Where no such sale is found, the transaction 

value of identical goods sold at a different commercial level and/or in different 

quantities, adjusted to take account of differences attributable to commercial level 

and/or to quantity, shall be used, provided that such adjustments can be made on the 

basis of demonstrated evidence which clearly establishes the reasonableness and 

accuracy of the adjustment, whether the adjustment leads to an increase or a decrease in 

the value. 

 

2.2 Where the costs and charges referred to in paragraph 2 of Article 8 are included in the 

transaction value, an adjustment shall be made to take account of significant differences in such 

costs and charges between the imported goods and the identical goods in question arising from 

differences in distances and modes of transport. 

 

2.3 If, in applying this Article, more than one transaction value of identical goods is found, the 

lowest such value shall be used to determine the customs value of the imported goods. 

 

IB.  Texto do Artigo em Português 
 

Artigo 2 
 

2.1             (a) Se o valor aduaneiro das mercadorias importadas não puder ser determinado segundo as 

disposições do Artigo 1, será ele o valor de transação de mercadorias idênticas vendidas 

para exportação para o mesmo país de importação e exportados ao mesmo tempo que as 

mercadorias objeto de valorarão, ou em tempo aproximado. 

 

(b) Na aplicação deste Artigo será utilizado, para estabelecer o valor aduaneiro, o valor de 

transação de mercadorias idênticas numa venda no mesmo nível comercial e 

substancialmente na mesma quantidade das mercadorias objeto de valoração. 

Inexistindo tal venda, será utilizado o valor de transação de mercadorias idênticas 

vendidas em um nível comercial diferente ou em quantidade diferente, ajustado para se 

levar em conta diferenças atribuíveis aos níveis comerciais e/ou às quantidades 

diferentes, desde que tais ajustes possam ser efetuados com base em evidência 

comprovada que claramente demonstre que os ajustes são razoáveis e exatos, quer 

conduzam a um aumento quer a uma diminuição no valor. 

 

2.2 Quando os custos e encargos referidos no parágrafo 2 do Artigo 8 estiverem incluídos no valor 

de transação, este valor deverá ser ajustado para se levar em conta diferenças significativas de 

tais custos e encargos entre as mercadorias importadas e as idênticas às importadas, resultantes 

de diferenças nas distâncias e nos meios de transporte. 
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2.3 Se na aplicação deste Artigo for encontrado mais de um valor de transação de mercadorias 

idênticas, o mais baixo deles será o utilizado na determinação do valor aduaneiro das 

mercadorias importadas. 

 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC. Comentários sobre a Tradução 

 

Nada a observar. 

 

II.  Interpretação e Aplicação do Artigo 2 

 

Em relação ao Artigo 2, que descreve o método de valoração de mercadorias idênticas, é importante 

mencionar o procedimento abaixo analisado pelo DSB em que o Panamá (demandante) alega que a 

metodologia utilizada pela administração aduaneira da Colômbia (demandado) de basear-se em preços 

referenciais pré-definidos quanto às mercadorias importadas não está de acordo com nenhum dos métodos 

de valoração aduaneira previstos no Acordo sobre Valoração Aduaneira. Assim, o Painel reconheceu a 

violação aos Artigos 1, 2, 3, 5 e 6 do Acordo sobre Valoração Aduaneira. 

 

Relatório do Painel no litígio Colombia - Indicative Prices and restrictions on Ports of Entry (Colombia 

- Ports of Entry), Demandante: Panamá, WT/DS366/R, para. 7.141, 7.143 e 7.144 

 

Para. 7.141. “The Panel recalls that, as explained in SectionErro! Fonte de referência não encontrada., 

indicative prices are determined a priori, for broad categories of products, as a result of surveys undertaken 

by the DIAN on the basis of past imports. They are calculated based on the average production costs of the 

imported goods, when available, or otherwise, on the lowest price actually negotiated or offered for 

importation of the good into Colombia.” 

 

Para. 7.143. “The Panel acknowledges that the sequential nature of the various valuation methods permits 

national customs authorities to proceed from one method to the next without violating the previous method, 

provided the former cannot be used.  However, the structure and design of the indicative prices system as 

provided in Article 128.5 e) of Decree nº 2685 and Article 172.7 of Resolution nº 4240 as well as the 

various resolutions establishing indicative prices, prevents Colombian customs authorities from 

sequentially applying the customs valuation methods provided in Articles 1 through 6. Indeed, when 

determining the value of subject goods imports, Colombian customs authorities are required to 

systematically apply a methodology that does not reflect any of the methods provided for in these 

provisions, i.e. the use of indicative prices, unless the transactional value is higher than the indicative 

price.” 

 

Para. 7.144 “The Panel therefore finds that Article 128.5 e) of Decree nº 2685 and Article 172.7 of 

Resolution nº 4240 as well as the various resolutions establishing indicative prices, which together mandate 

the use of indicative prices for customs valuation purposes, are inconsistent with the obligation to conduct 

customs valuation of subject goods based on the sequential application of the methods established by 

Articles 1, 2, 3, 5 and 6 of the Customs Valuation Agreement.” 

 

III. Comentários 

 

Nada a comentar.
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            Artigo 3 

 

Antonio Garbelini Junior 

Fernanda Dalla Valle Martino 

 

IA. Texto do Artigo em Inglês 
 

Article 3 
 

3.1             (a) If the customs value of the imported goods cannot be determined under the provisions 

of Articles 1 and 2, the customs value shall be the transaction value of similar goods 

sold for export to the same country of importation and exported at or about the same 

time as the goods being valued. 

 

(b) In applying this Article, the transaction value of similar goods in a sale at the same 

commercial level and in substantially the same quantity as the goods being valued shall 

be used to determine the customs value. Where no such sale is found, the transaction 

value of similar goods sold at a different commercial level and/or in different quantities, 

adjusted to take account of differences attributable to commercial level and/or to 

quantity, shall be used, provided that such adjustments can be made on the basis of 

demonstrated evidence which clearly establishes the reasonableness and accuracy of the 

adjustment, whether the adjustment leads to an increase or a decrease in the value. 

 

3.2 Where the costs and charges referred to in paragraph 2 of Article 8 are included in the 

transaction value, an adjustment shall be made to take account of significant differences in such 

costs and charges between the imported goods and the similar goods in question arising from 

differences in distances and modes of transport. 

 

3.3 If, in applying this Article, more than one transaction value of similar goods is found, the lowest 

such value shall be used to determine the customs value of the imported goods. 

 

IB. Texto do Artigo em Português 
 

Artigo 3 
 

3.1        (a) Se o valor aduaneiro das mercadorias importadas não puder ser determinado segundo as 

disposições dos Artigos 1 e 2, será ele o valor de transação de mercadorias similares 

vendidas para exportação para o mesmo país de importação e exportados ao mesmo 

tempo que as mercadorias objeto de valoração ou em tempo aproximado. 

 

(b)  Na aplicação deste Artigo será utilizado para estabelecer o valor o valor de transação de 

mercadorias similares numa venda no mesmo nível comercial e substancialmente na 

mesma quantidade das mercadorias objeto de valoração. Inexistindo tal venda, será 

utilizado o valor de transação de mercadorias similares vendidas em um nível comercial 

diferente e/ou em quantidade diferente, ajustado para se levar em conta diferenças 

atribuíveis aos níveis comerciais e/ou às quantidades, desde que tais ajustes possam ser 

efetuados com base em evidência comprovada que claramente demonstre que os ajustes 

são razoáveis e exatos, quer estes conduzam a um aumento quer a uma diminuição no 

valor. 

 

3.2 Quando os custos e encargos referidos no parágrafo 2 do Artigo 8 estiverem incluídos no valor 

de transação, este valor deverá ser ajustado para se levar em conta diferenças significativas de 

tais custos e encargos entre as mercadorias importadas e as similares às importadas resultantes 

de diferenças nas distâncias e nos meios de transporte. 
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3.3 Se na aplicação deste Artigo for encontrado mais de um valor de transação de mercadorias 

similares, o mais baixo deles será utilizado na determinação do valor aduaneiro das mercadorias 

importadas. 

 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC. Comentários sobre a Tradução 

 

Nada a observar. 

 

II.  Interpretação e Aplicação do Artigo 3 

 

Em relação ao Artigo 3, que descreve o método de valoração de mercadorias similares, é importante 

mencionar o procedimento abaixo analisado pelo DSB em que o Panamá (demandante) alega que a 

metodologia utilizada pela administração aduaneira da Colômbia (demandado) de basear-se em preços 

referenciais pré-definidos quanto às mercadorias importadas não está de acordo com nenhum dos métodos 

de valoração aduaneira previstos no Acordo sobre Valoração Aduaneira. Assim, o Painel reconheceu a 

violação aos Artigos 1, 2, 3, 5 e 6 do Acordo sobre Valoração Aduaneira. 

 

Relatório do Painel no litígio Colômbia - Indicative Prices and restrictions on Ports of Entry (Colombia 

- Ports of Entry), Demandante: Panamá, WT/DS366/R, para. 7.141, 7.143 e 7.144 

 

Para. 7.141. “The Panel recalls that, as explained in Section  indicative prices are determined a priori, for 

broad categories of products, as a result of surveys undertaken by the DIAN on the basis of past imports. 

They are calculated based on the average production costs of the imported goods, when available, or 

otherwise, on the lowest price actually negotiated or offered for importation of the good into Colombia.” 

 

Para. 7.143. “The Panel acknowledges that the sequential nature of the various valuation methods permits 

national customs authorities to proceed from one method to the next without violating the previous method, 

provided the former cannot be used. However, the structure and design of the indicative prices system as 

provided in Article 128.5 e) of Decree nº 2685 and Article 172.7 of Resolution nº 4240 as well as the 

various resolutions establishing indicative prices, prevents Colombian customs authorities from 

sequentially applying the customs valuation methods provided in Articles 1 through 6. Indeed, when 

determining the value of subject goods imports, Colombian customs authorities are required to 

systematically apply a methodology that does not reflect any of the methods provided for in these 

provisions, i.e. the use of indicative prices, unless the transactional value is higher than the indicative 

price.” 

 

Para. 7.144 “The Panel therefore finds that Article 128.5 e) of Decree nº 2685 and Article 172.7 of 

Resolution nº 4240 as well as the various resolutions establishing indicative prices, which together mandate 

the use of indicative prices for customs valuation purposes, are inconsistent with the obligation to conduct 

customs valuation of subject goods based on the sequential application of the methods established by 

Articles 1, 2, 3, 5 and 6 of the Customs Valuation Agreement.” 

 

III. Comentários 

 

Nada a comentar.
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              Artigo 4 

 

Antonio Garbelini Junior 

Fernanda Dalla Valle Martino 

 

IA. Texto do Artigo em Inglês 
 

Article 4 
 

If the customs value of the imported goods cannot be determined under the provisions of Articles 1, 

2 and 3, the customs value shall be determined under the provisions of Article 5 or, when the customs value 

cannot be determined under that Article, under the provisions of Article 6 except that, at the request of the 

importer, the order of application of Articles 5 and 6 shall be reversed. 

 

IB. Texto do Artigo em Português 
 

Artigo 4 
 

Se o valor aduaneiro das mercadorias importadas não puder ser definido segundo o disposto nos 

Artigos 1, 2 ou 3, será ele determinado de acordo com as prescrições do Artigo 5 ou, se isto não for 

possível, a determinação do valor será feita de conformidade com o disposto no Artigo 6, a menos que a 

pedido do importador a ordem de aplicação dos Artigos 5 e 6 seja invertida. 

 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC. Comentários sobre a Tradução 

 

Nada a observar. 

 

II.  Interpretação e Aplicação do Artigo 4 

 

No caso abaixo, uma suposta infração ao Artigo 4 é mencionada, mas não é avaliada pelo Painel por não 

terem sido apresentadas provas suficientes de sua eventual violação no momento processual adequado. 

 

Relatório do Painel no litígio Thailand - Customs and Fiscal Measures on Cigarettes from the 

Philippines (Thailand - Cigarettes), Demandante: Filipinas, WT/DS371/R, paras. 7.274, 7.277 e 7.278 

Para. 7.274. “Similarly, in the present dispute, although Article 4 of the Customs Valuation Agreement 

was explicitly listed in the Panel request relating to the entries at dispute, the Philippines neither 

specifically referenced a violation of Article 4 of the Customs Valuation Agreement, nor provided evidence 

or specific arguments to demonstrate a violation of that provision except for its passing statement in a 

response to the Panel question. On the contrary, the Philippines has maintained the position that Article 4 is 

not relevant to its claim relating to valuation methodologies under Articles 5 and 7.” 

Para. 7.277. “In the light of the absence of reference to or arguments concerning Article 4 of the Customs 

Valuation Agreement until the last stage of the Panel proceedings and given its contradicting views on the 

relevance of Article 4 through the course of the proceeding, it does not appear to the Panel that the 

Philippines had properly established and was genuinely pursuing a sequencing claim under Article 4 of the 

Customs Valuation Agreement. A change in the Philippines' position, expressed for the first time in this 

proceeding in response to a question from the Panel, is not specific enough to explain the sequencing 

obligation under Article 4 either. Further, in a footnote to its response, the Philippines continues to question 

whether Article 4 can be considered as setting forth a sequencing obligation.” 

Para. 7.278. “Overall, it is our view that the Philippines' claim regarding Article 4 was neither timely nor 

specific enough to warrant its inclusion in the Philippines' request for findings and recommendations with 

respect to its claims under the Customs Valuation Agreement. Our view also reflects a consideration that 
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Thailand's right to due process should not be negatively affected by the Philippines' inclusion of the 

concerned claim only at the last stage of the proceeding.” 

III. Comentários 

 

Cumpre salientar que no Brasil a inversão da ordem de aplicação dos métodos previstos nos Artigos 5 e 6 

do Acordo sobre Valoração Aduaneira, conforme autorizado por este Artigo 4, somente será aplicada com 

a aquiescência da autoridade aduaneira (Regulamento Aduaneiro, Decreto nº 6.759/2009, Artigo 83, I). 
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   Artigo 5 

 

Antonio Garbelini Junior 

Fernanda Dalla Valle Martino 

 

IA. Texto em do Artigo em Inglês 
 

Article 5 
 

5.1             (a) If the imported goods or identical or similar imported goods are sold in the country of 

importation in the condition as imported, the customs value of the imported goods under 

the provisions of this Article shall be based on the unit price at which the imported 

goods or identical or similar imported goods are so sold in the greatest aggregate 

quantity, at or about the time of the importation of the goods being valued, to persons 

who are not related to the persons from whom they buy such goods, subject to 

deductions for the following: 

 

(i) either the commissions usually paid or agreed to be paid or the additions usually 

made for profit and general expenses in connection with sales in such country of 

imported goods of the same class or kind; 

(ii) the usual costs of transport and insurance and associated costs incurred within 

the country of importation; 

(iii) where appropriate, the costs and charges referred to in paragraph 2 of Article 8;  

and 

(iv) the customs duties and other national taxes payable in the country of 

importation by reason of the importation or sale of the goods. 

 

(b) If neither the imported goods nor identical nor similar imported goods are sold at or 

about the time of importation of the goods being valued, the customs value shall, subject 

otherwise to the provisions of paragraph 1(a), be based on the unit price at which the 

imported goods or identical or similar imported goods are sold in the country of 

importation in the condition as imported at the earliest date after the importation of the 

goods being valued but before the expiration of 90 days after such importation. 

 

5.2 If neither the imported goods nor identical nor similar imported goods are sold in the country of 

importation in the condition as imported, then, if the importer so requests, the customs value 

shall be based on the unit price at which the imported goods, after further processing, are sold in 

the greatest aggregate quantity to persons in the country of importation who are not related to 

the persons from whom they buy such goods, due allowance being made for the value added by 

such processing and the deductions provided for in paragraph 1(a). 

 

IB. Texto do Artigo em Português 
 

Artigo 5 
 

5.1             (a) Se as mercadorias importadas ou mercadorias idênticas ou similares importadas forem 

vendidas no país de importação no estado em que são importadas, o seu valor aduaneiro, 

segundo as disposições deste Artigo, basear-se-á no preço unitário pelo qual as 

mercadorias importadas ou as mercadorias idênticas ou similares importadas são 

vendidas desta forma na maior quantidade total ao tempo da importação ou 

aproximadamente ao tempo da importação das mercadorias objeto de valoração a 

pessoas não vinculadas àquelas de quem compram tais mercadorias, sujeito tal preço às 

seguintes deduções: 

 

(i) as comissões usualmente pagas ou acordadas em serem pagas ou os acréscimos 

usualmente efetuados a título de lucros e despesas gerais, relativos a vendas em 

tal país de mercadorias importadas da mesma classe ou espécie; 
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(ii) os custos usuais de transporte e seguro bem como os custos associados 

incorridos no país de importação; 

(iii) quando adequado, os custos e encargos referidos no parágrafo 2 do Artigo 8; e 

(iv) os direitos aduaneiros e outros tributos nacionais pagáveis no país de 

importação em razão da importação venda das mercadorias. 

 

(b) Se nem as mercadorias importadas nem as mercadorias idênticas ou similares 

importadas são vendidas ao tempo ou aproximadamente ao tempo da importação das 

mercadorias objeto de valorarão, o valor aduaneiro que em circunstâncias diversas 

estaria sujeito às disposições do parágrafo 1 (a) deste Artigo, será baseado no preço 

unitário pelo qual as mercadorias importadas ou as mercadorias idênticas ou similares 

importadas são vendidas no país de importação, no estado em que foram importadas, na 

data mais próxima posterior à importação das mercadorias objeto de valoração , mas 

antes de completados noventa dias após tal importação. 

 

5.2 Se nem as mercadorias importadas, nem mercadorias idênticas ou similares importadas são 

vendidas no país de importação no estado em que foram importadas, e se assim solicitar o 

importador, o valor aduaneiro será baseado no preço unitário pelo qual as mercadorias 

importadas e posteriormente processadas são vendidas no país de importação, na maior 

quantidade total, a pessoas não vinculadas, àquelas de quem compram tais mercadorias, 

levando-se devidamente em conta o valor adicionado em decorrência de tal processamento, e as 

deduções previstas no parágrafo 1 (a) deste Artigo. 

 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC. Comentários sobre a Tradução 

 

Nada a observar. 

 

II.  Interpretação e Aplicação do Artigo 5 

 

Alguns procedimentos de solução de controvérsias tiveram como uma de suas alegações a violação do 

Artigo 5 do Acordo sobre Valoração Aduaneira. No caso abaixo, foi alegada suposta violação ao Artigo 5 

por não utilização do método de valoração previsto neste dispositivo pela administração aduaneira. 

Entretanto, decidiu o Painel que não é possível dizer que há violação legal neste caso, uma vez que este 

artigo contempla as regras que devem ser aplicadas caso a autoridade já tenha decidido utilizar o método 

dedutivo de valoração aduaneira e não os critérios a serem avaliados pela autoridade quando a sua 

utilização ainda é incerta. 

 

Relatório do Painel no litígio Thailand - Customs and Fiscal Measures on Cigarettes from the 

Philippines (Thailand - Cigarettes), Demandante: Filipinas, WT/DS371/R, para. 7.292 

Para. 7.292. “We do not find in the text of Article 5 any specific obligation according to which Members 

must use the method under that provision rather than the subsequent valuation methods. In other words, the 

provisions of Article 5 do not provide for the criteria to be used in deciding whether the decision not to use 

the valuation method under Article 5 is consistent or not with the obligations under Article 5. Rather, 

Article 5 prescribes the principles to be applied in using the deductive valuation method once the customs 

authority has decided to use the deductive valuation method under Article 5. In our view, declining to use 

Article 5 for impermissible reasons, namely, a lack of contemporaneous financial information, would, for 

example, lead to a finding that the condition for resorting to a method under Article 7.1 is not satisfied in the 

light of the text of the provisions under Article 7.1. We address this question in the following section. We 

therefore find that the Philippines failed to establish a prima facie case for its claim under Article 5.” 

Ainda em relação ao Artigo 5, que descreve o método de valoração dedutivo, é importante mencionar o 

procedimento abaixo analisado pelo DSB em que o Panamá (demandante) alega que a metodologia 
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utilizada pela administração aduaneira da Colômbia (demandado) de basear-se em preços referenciais pré-

definidos quanto às mercadorias importadas não está de acordo com nenhum dos métodos de valoração 

aduaneira previstos no Acordo sobre Valoração Aduaneira. Assim, o Painel reconheceu a violação aos 

Artigos 1, 2, 3, 5 e 6 do Acordo sobre Valoração Aduaneira. 

 

Relatório do Painel no litígio Colômbia - Indicative Prices and restrictions on Ports of Entry (Colombia 

- Ports of Entry), Demandante: Panamá, WT/DS366/R, paras. 7.141, 7.143 e 7.144 

 

Para. 7.141. “The Panel recalls that, as explained in Section indicative prices are determined a priori, for 

broad categories of products, as a result of surveys undertaken by the DIAN on the basis of past imports. 

They are calculated based on the average production costs of the imported goods, when available, or 

otherwise, on the lowest price actually negotiated or offered for importation of the good into Colombia.” 

 

Para. 7.143. “The Panel acknowledges that the sequential nature of the various valuation methods permits 

national customs authorities to proceed from one method to the next without violating the previous method, 

provided the former cannot be used. However, the structure and design of the indicative prices system as 

provided in Article 128.5 e) of Decree nº 2685 and Article 172.7 of Resolution nº 4240 as well as the 

various resolutions establishing indicative prices, prevents Colombian customs authorities from 

sequentially applying the customs valuation methods provided in Articles 1 through 6. Indeed, when 

determining the value of subject goods imports, Colombian customs authorities are required to 

systematically apply a methodology that does not reflect any of the methods provided for in these 

provisions, i.e. the use of indicative prices, unless the transactional value is higher than the indicative 

price.” 

 

Para. 7.144. “The Panel therefore finds that Article 128.5 e) of Decree nº 2685 and Article 172.7 of 

Resolution nº 4240 as well as the various resolutions establishing indicative prices, which together mandate 

the use of indicative prices for customs valuation purposes, are inconsistent with the obligation to conduct 

customs valuation of subject goods based on the sequential application of the methods established by 

Articles 1, 2, 3, 5 and 6 of the Customs Valuation Agreement.” 

 

III. Comentários 

 

Para a aplicação do método de valoração previsto no parágrafo 2 do Artigo 5, a legislação brasileira 

(Regulamento Aduaneiro, Decreto nº 6.759/2009, Artigo 83, II)  dispensa a necessidade de solicitação do 

importador prevista no Acordo de Valoração Aduaneira. 
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              Artigo 6 
 

Antonio Garbelini Junior 

Fernanda Dalla Valle Martino 

 

IA. Texto do Artigo em Inglês 
 

Article 6 
 

6.1 The customs value of imported goods under the provisions of this Article shall be based on a 

computed value. Computed value shall consist of the sum of: 

 

(a) the cost or value of materials and fabrication or other processing employed in producing 

the imported goods; 

 

(b) an amount for profit and general expenses equal to that usually reflected in sales of 

goods of the same class or kind as the goods being valued which are made by producers 

in the country of exportation for export to the country of importation; 

 

(c) the cost or value of all other expenses necessary to reflect the valuation option chosen 

by the Member under paragraph 2 of Article 8. 

 

6.2 No Member may require or compel any person not resident in its own territory to produce for 

examination, or to allow access to, any account or other record for the purposes of determining a 

computed value. However, information supplied by the producer of the goods for the purposes 

of determining the customs value under the provisions of this Article may be verified in another 

country by the authorities of the country of importation with the agreement of the producer and 

provided they give sufficient advance notice to the government of the country in question and 

the latter does not object to the investigation. 

 

IB. Texto do Artigo em Português 
 

Artigo 6 
 

6.l  O valor aduaneiro das mercadorias importadas, determinado segundo as disposições Artigo, 

basear-se-á num valor computado. O valor computado será igual à soma de: 

 

(a) o custo ou o valor dos materiais e da fabricação, ou processamento, empregados na 

produção das mercadorias importadas; 

 

(b)  um montante para lucros e despesas gerais, igual àquele usualmente encontrado em 

vendas de mercadorias da mesma classe ou espécie que as mercadorias objeto de 

valoração, vendas estas para exportação efetuadas por produtores no país de exportação, 

para o país de importação; 

 

(c) o custo ou o valor de todas as demais despesas necessárias para aplicar a opção de 

valoração escolhida pela Parte, de acordo com o parágrafo 2 do Artigo 8. 

 

6.2 Nenhum Membro poderá exigir ou obrigar qualquer pessoa não residente em seu próprio 

território a exibir para exame ou a permitir acesso a qualquer conta ou registro contábil, para 

determinação de um valor computado. Todavia, as informações fornecidas pelo produtor das 

mercadorias com o objetivo de determinar o valor aduaneiro de acordo com as disposições deste 

artigo, poderão ser verificadas em outro país, pelas autoridades do país de importação, com a 

anuência do produtor e desde que tais autoridades notifiquem com suficiente antecedência o 

governo do país em questão e que este não se oponha à investigação. 

 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 
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IC. Comentários sobre a Tradução 

 

Nada a observar. 

 

II.  Interpretação e Aplicação do Artigo 6 

 

Em relação ao Artigo 6, que descreve o método de valoração computado, é importante mencionar o 

procedimento abaixo analisado pelo DSB em que o Panamá (demandante) alega que a metodologia 

utilizada pela administração aduaneira da Colômbia (demandado) de basear-se em preços referenciais pré-

definidos quanto às mercadorias importadas não está de acordo com nenhum dos métodos de valoração 

aduaneira previstos no Acordo sobre Valoração Aduaneira. Assim, o Painel reconheceu a violação aos 

Artigos 1, 2, 3, 5 e 6 do Acordo sobre Valoração Aduaneira. 

 

Relatório do Painel no litígio Colômbia - Indicative Prices and restrictions on Ports of Entry (Colombia 

- Ports of Entry), Demandante: Panamá, WT/DS366/R, paras. 7.141, 7.143 e 7.144 

 

Para. 7.141. “The Panel recalls that, as explained in Section, indicative prices are determined a priori, for 

broad categories of products, as a result of surveys undertaken by the DIAN on the basis of past imports. 

They are calculated based on the average production costs of the imported goods, when available, or 

otherwise, on the lowest price actually negotiated or offered for importation of the good into Colombia.” 

 

Para. 7.143. “The Panel acknowledges that the sequential nature of the various valuation methods permits 

national customs authorities to proceed from one method to the next without violating the previous method, 

provided the former cannot be used. However, the structure and design of the indicative prices system as 

provided in Article 128.5 e) of Decree nº 2685 and Article 172.7 of Resolution nº 4240 as well as the 

various resolutions establishing indicative prices, prevents Colombian customs authorities from 

sequentially applying the customs valuation methods provided in Articles 1 through 6. Indeed, when 

determining the value of subject goods imports, Colombian customs authorities are required to 

systematically apply a methodology that does not reflect any of the methods provided for in these 

provisions, i.e. the use of indicative prices, unless the transactional value is higher than the indicative 

price.” 

 

Para. 7.144 “The Panel therefore finds that Article 128.5 e) of Decree nº 2685 and Article 172.7 of 

Resolution nº 4240 as well as the various resolutions establishing indicative prices, which together mandate 

the use of indicative prices for customs valuation purposes, are inconsistent with the obligation to conduct 

customs valuation of subject goods based on the sequential application of the methods established by 

Articles 1, 2, 3, 5 and 6 of the Customs Valuation Agreement.” 

 

III. Comentários 

 

Nada a comentar. 
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            Artigo 7 

 

Antonio Garbelini Junior 

Fernanda Dalla Valle Martino 

 

IA. Texto do Artigo em Inglês 
 

Article 7 
 

7.1 If the customs value of the imported goods cannot be determined under the provisions of 

Articles 1 through 6, inclusive, the customs value shall be determined using reasonable means 

consistent with the principles and general provisions of this Agreement and of Article VII of 

GATT 1994 and on the basis of data available in the country of importation. 

 

7.2 No customs value shall be determined under the provisions of this Article on the basis of: 

 

(a) the selling price in the country of importation of goods produced in such country; 

 

(b) a system which provides for the acceptance for customs purposes of the higher of two 

alternative values; 

 

(c) the price of goods on the domestic market of the country of exportation; 

 

(d) the cost of production other than computed values which have been determined for 

identical or similar goods in accordance with the provisions of Article 6; 

 

(e) the price of the goods for export to a country other than the country of importation; 

 

(f) minimum customs values; or 

 

(g) arbitrary or fictitious values. 

 

7.3 If the importer so requests, the importer shall be informed in writing of the customs value 

determined under the provisions of this Article and the method used to determine such value. 

 

IB. Texto do Artigo em Português 
 

Artigo 7 
 

7.1 Se o valor aduaneiro das mercadorias importadas não puder ser determinado com base no 

disposto nos Artigos 1 a 6, inclusive, tal valor será determinado usando-se critérios razoáveis 

condizentes com os princípios e disposições gerais deste Acordo e com o Artigo VII do GATT 

1994 e com base em dados disponíveis no país de importação. 

 

7.2  O valor aduaneiro definido segundo as disposições deste Artigo não será baseado: 

 

(a) no preço de venda no país de importação de mercadorias produzidas neste; 

 

(b) num sistema que preveja a adoção para fins aduaneiros do mais alto entre dois valores 

alternativos; 

 

(c)  no preço das mercadorias no mercado interno do país de exportação; 

 

(d)  no custo de produção diferente dos valores computados que tenham sido determinados 

para mercadorias idênticas ou similares, de acordo com as disposições do Artigo 6; 
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(e)  no preço das mercadorias vendidas para exportação para um pais diferente do país de 

importação; 

 

(f)  em valores aduaneiros mínimos; ou 

 

(g)  em valores arbitrários ou fictícios. 

 

7.3 Caso o solicite, o importador será informado por escrito sobre o valor aduaneiro determinado 

segundo as disposições deste Artigo e sobre o método utilizado para determinar tal valor. 

 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC. Comentários sobre a Tradução 

 

Nada a observar. 

 

II.  Interpretação e Aplicação do Artigo 7 

 

Alguns procedimentos de solução de controvérsias tiveram como uma de suas alegações a violação do 

Artigo 7 do Acordo de Valoração Aduaneira: Artigo 7.1, (i) Condição para a utilização do método de 

valoração previsto no Artigo 7. Inicialmente, o Painel enfatizou que o Artigo 7.1 não deveria ser discutido 

neste caso uma vez que não foram preenchidas as condições para a utilização do método de valoração 

previsto no Artigo 7, visto que a administração aduaneira da Tailândia possuía informações suficientes para 

a utilização do método previsto no Artigo 5. 

 

Relatório do Painel no litígio Thailand - Customs and Fiscal Measures on Cigarettes from the 

Philippines (Thailand - Cigarettes), Demandante: Filipinas, WT/DS371/R, paras. 7.279 e 7.297 

Para. 7.279. “Next, we address the Philippines' claim under Article 7.1 in respect of Thailand's alleged 

violation of the sequencing obligation. The text of Article 7.1 stipulates that resort to Article 7.1 for 

customs valuation is conditioned on the situation where “the customs value of the imported goods cannot 

be determined under the provisions of Articles 1 through 6”. As such, Article 7 may only be applied if the 

customs value of the imported goods cannot be determined under the provisions of Articles 1 through 6. 

We understand that the Philippines' sequencing claim under Article 7.1 stems from this part of Article 7.1. 

In our view, this phrase in Article 7.1 lays down a condition or requirement that needs to be met before a 

customs authority can use the valuation principles under Article 7.1. As such, we do not consider that 

Article 7.1 can form the basis for an independent sequencing claim under the Customs Valuation 

Agreement. We consider that the Philippines' claim pertaining to this part of Article 7.1 rather falls within 

the Philippines' claim that Thailand improperly applied the deductive valuation method under Article 7.1, 

which is addressed in Section below.” 

Para. 7.297. “As noted above, Article 7.1 sets forth that the customs value shall be determined by a 

valuation method under Article 7 if the customs value of the imported goods cannot be determined under 

the provisions of Articles 1 through 6 of the Customs Valuation Agreement. This condition does not appear 

to have been met in the factual circumstances of this case because Thai Customs had necessary financial 

data (financial statement for FY 2005) on the basis of which it could have determined the customs value of 

the imported goods under the provisions of Article 5. As Thailand acknowledges, Thai Customs however 

decided to use a deductive valuation method under Article 7 instead because it mistakenly believed that 

only the most current financial data, but not those from prior years, could be used under Article 5.  In our 

view, this could have provided a basis for finding that Thai Customs' use of a deductive valuation method 

is not consistent with the requirements under Article 7.1. However, given that the Philippines' claim is not 

based on this particular aspect of Article 7.1, we will continue with our examination of whether Thai 

Customs otherwise complied with the requirements of Article 7.1 to use reasonable means consistently 

with the principles and general provisions of this Agreement and of Article VII of the GATT 1994 and on 
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the basis of data available in the country of importation, in applying the deductive valuation method to 

determine the customs value of the cigarettes at issue.” 

(ii) Aplicação do método de valoração dedutivo segundo o Artigo 7.1: Posteriormente, considerando-se que 

o método aplicado poderia ser o previsto no Artigo 7, o Painel analisa o requisito de utilização de “critérios 

razoáveis”, de acordo com os princípios do Acordo, para a determinação do valor aduaneiro, caso não 

possam ser aplicados nenhum dos métodos previstos nos Artigos 1 a 6. Nesse sentido, o Painel explica que 

quando um método dedutivo segundo o Artigo 7 é aplicado, devem ser observados os mesmos princípios 

que seriam aplicados com base no Artigo 5, com certa flexibilidade. Assim, no caso concreto, o Painel 

analisou a decisão da administração aduaneira da Tailândia de não proceder às deduções dos subsídios de 

vendas, custos de transportes e tributos locais pagáveis com base no disposto no artigo 5. Neste ponto, 

enfatiza o Painel a importância do processo de consulta entre administração aduaneira e importador para a 

determinação do valor aduaneiro. 

 

Relatório do Painel no litígio Thailand - Customs and Fiscal Measures on Cigarettes from the 

Philippines (Thailand - Cigarettes), Demandante: Filipinas, WT/DS371/R, paras. 7.298 e 7.327 

Para. 7.298. “The text of Article 7.1, read together with paragraph 2 of the Interpretative Note to Article 7, 

provides that when using a deductive valuation method under Article 7.1, a customs authority is required to 

apply the same principles that would be applied under Article 5, with allowance for a reasonable flexibility 

where Article 5 cannot be applied strictly. The parties' arguments concerning Thai Customs' valuation of 

the entries at issue are therefore based on the specific principles to be applied in using the deductive 

valuation method as prescribed in Article 5.” 

Para. 7.327. “Although the first sentence of paragraph 2 refers to “value under the provisions of Article 2 

or 3”, we consider that the spirit of the Customs Valuation Agreement envisaged under this paragraph, 

namely the determination of customs value through a process of consultation between the customs 

administration and importer, equally applies to other valuation methods. The phrase “using reasonable 

means consistent with the principles and general provisions of this Agreement” in Article 7.1 also supports 

this view. As the Philippines submits, while the importer is the party that typically possesses relevant 

information for a deductive calculation, it is the customs authority that knows the specific information 

necessary to accept the requested deductions. Viewed in this light, it is difficult to conceive that the drafters 

of the Agreement would have intended a process of consultation between the customs administration and 

importer to be limited solely to the valuation process under Article 2 or 3. Neither does Thailand appear to 

dispute that the process of determining a customs value under the principles of Article 5 should be “a 

process of consultation”. Rather, Thailand argues that there was in fact a process of consultation between 

Thai Customs and PM Thailand regarding the entries at issue.” 

2) Artigo 7.2: No caso, a seguir mencionado, o Painel entendeu que a autoridade aduaneira não pode adotar 

o critério do maior entre dois valores alternativos, conforme proibição expressa no Artigo 7.2 (b), nem 

mesmo um valor mínimo, confirmando a vedação prevista no Artigo 7.2 (f) do Acordo de Valoração 

Aduaneira. 

 

Relatório do Painel no litígio Colômbia - Indicative Prices and restrictions on Ports of Entry (Colombia 

- Ports of Entry), Demandante: Panamá, WT/DS366/R, paras. 7.147, 7.149 e 7.150 

 

Para. 7.147. “With respect to Article 7.2(b) of the Customs Valuation Agreement, Panama contends that 

the requirement established in Article 172.7 of Resolution nº 4240 to use an indicative price for customs 

valuation purposes whenever the transaction value is lower than the indicative price is tantamount to the 

acceptance of the higher of two alternative values. In relation to Article 7.2(f) of the Customs Valuation 

Agreement, Panama claims that the indicative prices are minimum customs values because importation of 

products subject to indicative prices will not be permitted unless this minimum value is declared by the 

importer. Panama also claims that, since the customs value of the goods is not based on the actual 

circumstances of the sale, but rather on the basis of a general survey, indicative prices are, in effect, 

arbitrary and fictitious prices, in contravention of Article 7.2(g) of the Customs Valuation Agreement.” 
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Para. 7.149. “The Panel considers that Article 128.5 e) of Decree nº 2685 and Article 172.7 of 

Resolution nº 4240, as well as the various resolutions establishing indicative prices, impose “the acceptance 

for customs purposes of the higher of two alternative values”. As explained in Section, for products subject 

to indicative prices, customs duties and sales taxes are levied at the time of inspection on the basis of the 

higher of two values: the declared value or the indicative price. The Panel therefore finds that 

Article 128.5 e) of Decree nº 2685 and Article 172.7 of Resolution nº 4240 as well as the various 

resolutions establishing indicative prices, which mandate the use of indicative prices for customs valuation 

purposes are inconsistent with Article 7.2(b) of the Customs Valuation Agreement.” 

 

Para. 7.150. “Moreover, as also explained above, in cases in which the declared value is lower than the 

indicative price, an importer has to “correct” the import declaration and pay custom duties and sales tax 

based on the indicative price. If the importer refuses to do so, the importer has no choice but to re-ship the 

goods or abandon them. As a result, only two possible scenarios exist when subject goods are submitted for 

customs clearance: either customs duties and sales tax are collected on the basis of a value equal or higher 

than the indicative price; or the goods are not imported into Colombian customs territory at all. In practice, 

this results in a system in which customs duties and sales tax are never levied on the basis of a value lower 

than the one provided by the indicative price. For this reason, the Panel concludes that indicative prices 

amount to “minimum prices” and, therefore, finds that Article 128.5 e) of Decree nº 2685 and Article 172.7 

of Resolution nº 4240 as well as the various resolutions establishing indicative prices which mandate the 

use of indicative prices for customs valuation purposes are also inconsistent with Article 7.2(f) of the 

Customs Valuation Agreement.” 

 

3)  Artigo 7.3: Por fim, foi destacada a importância de a autoridade aduaneira fornecer informações 

precisas e por escrito, conforme previsto no Artigo 7.3, do valor aduaneiro por ela obtido pela utilização do 

método de valoração previsto no Artigo 7 do Acordo de Valoração Aduaneira, quando o importador 

solicitar tal informação. O Painel esclarece que o conteúdo da informação a ser fornecida tem que ser 

específica quanto ao método escolhido e à forma de aplicação do método ao caso concreto para que se 

alcance o valor aduaneiro final. 

 

Relatório do Painel no litígio Thailand - Customs and Fiscal Measures on Cigarettes from the 

Philippines (Thailand - Cigarettes), Demandante: Filipinas, WT/DS371/R, paras. 7.393-7.395 

Para. 7.393. “We observe that the obligation to inform the customs value determined under the provisions 

of Article 7.3 and the method used to determine such value can be compared to the obligation under 

Article 16 to provide an explanation as to how the customs value was determined.  We clarified above that 

the explanation to be provided under Article 16 must be sufficient to make clear and give details of how the 

customs value of the importer's goods was determined, including the basis for rejecting the transaction 

value, the identification of the method used and the illustration of how the method was applied in reaching 

the final customs value. The information to be provided under Article 7.3 on the other hand may be 

different from the explanation to be given under Article 16, inter alia, in its scope, as the Philippines 

submits. In other words, as Article 7 is a provision addressing how to determine the customs value when it 

cannot be determined under the provisions of Articles 1 through 6, the information to be delivered to an 

importer under Article 7.3 may be confined to the specific valuation method used within the meaning of 

Article 7 and may not include, for example, the basis for rejecting the transaction value.” 

Para. 7.394. “We also consider that the request for information under Article 7.3 would become possible 

only if the importer was already aware at the time of requesting that the customs authority had relied on a 

valuation method under Article 7. Given the particular nature of Article 7, i.e. allowing the customs 

authority to use any of the valuation methods under Articles 2 through 6 with a reasonable flexibility, we 

can envisage a situation where the importer wishes to clarify the exact method used under Article 7 once it 

is known that the customs authority used one of the methods falling within the scope of Article 7.” 

Para. 7.395. “To the extent that the information to be provided under Article 7.3 is linked to a particular 

method used under Article 7, the content of the information, in our view, needs to be specific and 

elaborative on the method chosen as well as the application of that method to derive at the final customs 
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value. The term “method” in Article 7.3 is defined as “noun. I. Procedure for attaining an object. 2. A mode 

of procedure; a (defined or systematic) way of doing a thing, esp. (with specifying word or words) in 

accordance with a particular theory or as associated with a particular person”. The ordinary meaning of the 

word “method” therefore indicates that more than a mere identification of the type of valuation method 

used must be provided, including how a given method was applied to calculate the customs value of the 

imported goods concerned.” 

III. Comentários 

 

O Artigo 7 é o método residual de valoração aduaneira, ou seja, apenas será aplicado na total 

impossibilidade de utilização dos demais métodos. Assim, é importante notar a observância de “critérios 

razoáveis”, a fim de se minimizar a ocorrência de injustiças na determinação do valor aduaneiro. 

 

Merece destaque o entendimento do Painel quanto ao dispositivo do Artigo 7.3 que, mais uma vez ao longo 

do Acordo, privilegia a transparência no relacionamento entre administração aduaneira e importador, 

ressaltando o direito deste último em obter informações quanto ao método utilizado e forma de 

determinação do valor aduaneiro. 
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 Artigo 8 

 

Antonio Garbelini Junior 

Fernanda Dalla Valle Martino 

 

IA. Texto do Artigo em Inglês 
 

Article 8 
 

8.1 In determining the customs value under the provisions of Article 1, there shall be added to the 

price actually paid or payable for the imported goods: 

 

(a) the following, to the extent that they are incurred by the buyer but are not included in 

the price actually paid or payable for the goods: 

 

(i) commissions and brokerage, except buying commissions; 

(ii) the cost of containers which are treated as being one for customs purposes with 

the goods in question; 

(iii) the cost of packing whether for labour or materials; 

 

(b) the value, apportioned as appropriate, of the following goods and services where 

supplied directly or indirectly by the buyer free of charge or at reduced cost for use in 

connection with the production and sale for export of the imported goods, to the extent 

that such value has not been included in the price actually paid or payable: 

 

(i) materials, components, parts and similar items incorporated in the imported 

goods; 

(ii) tools, dies, moulds and similar items used in the production of the imported 

goods; 

(iii) materials consumed in the production of the imported goods; 

(iv) engineering, development, artwork, design work, and plans and sketches 

undertaken elsewhere than in the country of importation and necessary for the 

production of the imported goods; 

 

(c) royalties and licence fees related to the goods being valued that the buyer must pay, 

either directly or indirectly, as a condition of sale of the goods being valued, to the 

extent that such royalties and fees are not included in the price actually paid or payable; 

 

(d) the value of any part of the proceeds of any subsequent resale, disposal or use of the 

imported goods that accrues directly or indirectly to the seller. 

 

8.2 In framing its legislation, each Member shall provide for the inclusion in or the exclusion from 

the customs value, in whole or in part, of the following: 

 

(a) the cost of transport of the imported goods to the port or place of importation; 

 

(b) loading, unloading and handling charges associated with the transport of the imported 

goods to the port or place of importation;  and 

 

(c) the cost of insurance. 

 

8.3 Additions to the price actually paid or payable shall be made under this Article only on the basis 

of objective and quantifiable data. 

 

8.4 No additions shall be made to the price actually paid or payable in determining the customs 

value except as provided in this Article. 
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IB. Texto do Artigo em Português 
 

Artigo 8 
 

8.1 Na determinação do valor aduaneiro, segundo as disposições do Artigo 1, deverão ser 

acrescentados ao preço efetivamente pago ou a pagar pelas mercadorias importadas: 

 

(a) os seguintes elementos na medida em que sejam suportados pelo comprador mas não 

estejam incluídos no preço efetivamente pago ou a pagar pelas mercadorias: 

 

(i) comissões e corretagens, excetuadas as comissões de compra; 

(ii) o custo de embalagens e recipientes considerados, para fins aduaneiros, como 

formando um todo com as mercadorias em questão; 

(iii) o custo de embalar, compreendendo os gastos com mão-de-obra e com 

materiais. 

 

(b) o valor devidamente atribuído dos seguintes bens e serviços, desde que fornecidos direta 

ou indiretamente pelo comprador, gratuitamente ou a preços reduzidos, para serem 

utilizados na produção e na venda para exportação das mercadorias importadas e na 

medida em que tal valor não tiver sido incluído no preço efetivamente pago ou a pagar: 

 

(i) materiais, componentes, partes e elementos semelhantes incorporados às 

mercadorias importadas; 

(ii) ferramentas, matrizes, moldes e elementos semelhantes empregados na 

produção das mercadorias importadas; 

(iii) materiais consumidos na produção das mercadorias importadas; 

(iv) projetos da engenharia, pesquisa e desenvolvimento, trabalhos de arte e de 

design e planos e esboços necessários à produção das mercadorias importadas e 

realizados fora do país de importação. 

 

(c) royalties e direitos de licença relacionados com as mercadorias objeto de valoração que 

o comprador deve pagar, direta ou indiretamente, como condição de venda dessas 

mercadorias, na medida em que tais royalties e direitos de licença não estejam incluídos 

no preço efetivamente pago ou a pagar; 

 

(d) o valor de qualquer parcela do resultado de qualquer revenda, cessão ou utilização 

subseqüente das mercadorias importadas que reverta direta ou indiretamente ao 

vendedor. 

 

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: 

 

(a) o custo de transporte das mercadorias importadas até o porto 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 

 

8.3 Os acréscimos ao preço efetivamente pago ou a pagar, previstos neste Artigo, serão baseados 

exclusivamente em dados objetivos e quantificáveis. 

 

8.4 Na determinação do valor aduaneiro, nenhum acréscimo será feito ao preço efetivamente pago 

ou a pagar se não estiver previsto neste Artigo. 

 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 
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IC. Comentários sobre a Tradução 

 

Nada a observar. 

 

II.  Interpretação e Aplicação do Artigo 8 

 

Este Artigo não foi objeto de análise pelo DSB da OMC. 

 

III. Comentários 

 

Em atendimento ao parágrafo (2), o Regulamento Aduaneiro Brasileiro dispõe que 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 (Decreto nº 6.759/09, Artigo 77). Adicionalmente, estabelece que 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: (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 Artigo 77 (Decreto nº 6.759/09, Artigo 78). 
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            Artigo 9 

 

Fernanda Dalla Valle Martino 

 

IA. Texto do Artigo em Inglês 
 

Article 9 
 

9.1  Where the conversion of currency is necessary for the determination of the customs value, the 

rate of exchange to be used shall be that duly published by the competent authorities of the 

country of importation concerned and shall reflect as effectively as possible, in respect of the 

period covered by each such document of publication, the current value of such currency in 

commercial transactions in terms of the currency of the country of importation. 

 

9.2  The conversion rate to be used shall be that in effect at the time of exportation or the time of 

importation, as provided by each Member. 

 

IB. Texto do Artigo em Português 
 

Artigo 9 
 

9.1  Sendo necessária a conversão de moeda para a determinação do valor aduaneiro, a taxa de 

câmbio a ser utilizada será aquela que tiver sido devidamente publicada pelas autoridades 

competentes do país de importação interessado e refletirá, tão efetivamente quanto for possível, 

para o período abrangido por cada publicação, o valor corrente de tal moeda nas transações 

comerciais, expresso em termos da moeda do país de importação. 

 

9.2  A taxa de conversão a ser utilizada será aquela em vigor no momento da exportação ou da 

importação, conforme tiver sido estabelecido por cada Membro. 

 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC. Comentários sobre a Tradução 

 

Nada a observar. 

 

II.  Interpretação e Aplicação do Artigo 9 

 

Este Artigo não foi objeto de análise pelo DSB da OMC. 

 

É importante mencionar que o “momento de importação” citado no item (2) poderá incluir o momento da 

entrada das mercadorias para fins aduaneiros, conforme interpretação dada pelo próprio anexo a este 

Acordo (Anexo I – nota ao Artigo 9). 

 

III.  Comentários 

 

Nada a comentar. 
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            Artigo 10 

 

Fernanda Dalla Valle Martino 

 

IA. Texto do Artigo em Inglês 
 

Article 10 
 

All information which is by nature confidential or which is provided on a confidential basis for 

the purposes of customs valuation shall be treated as strictly confidential by the authorities concerned who 

shall not disclose it without the specific permission of the person or government providing such 

information, except to the extent that it may be required to be disclosed in the context of judicial 

proceedings. 

 

IB. Texto do Artigo em Português 
 

Artigo 10 
 

Toda informação que por sua natureza seja confidencial ou que seja fornecida em caráter 

confidencial para fins de valoração aduaneira será tratada como estritamente confidencial pelas autoridades 

interessadas, que não a revelarão sem a autorização expressa da pessoa ou do governo que tenha fornecido 

tal informação, exceto se no contexto de procedimentos judiciais for exigido o seu fornecimento. 

 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC. Comentários sobre a Tradução 

 

Nada a observar. 

 

II.  Interpretação e Aplicação do Artigo 10 

 

No procedimento abaixo mencionado, a demandante (Filipinas) alegou que a Tailândia infringiu o Artigo 

10 do Acordo sobre Valoração Aduaneira por revelar à imprensa informações de natureza confidencial, 

fornecidas para fins de valoração aduaneira (preço c.i.f, valor de transação e volume de importação de certa 

empresa). No caso, o Painel discutiu o conceito de informação confidencial, sugerindo a adoção do sentido 

atribuído pelo Comitê de Prática Anti-Dumping, segundo o qual podem ser consideradas confidenciais 

aquelas informações que não são de domínio público, e que, se reveladas, provavelmente ocasionarão 

vantagens competitivas significantes aos concorrentes. No caso, o Painel conclui que houve violação ao 

Artigo 10 pela revelação à imprensa de informações confidenciais relativas à valoração aduaneira. 

 

Relatório do Painel no litígio Thailand - Customs and Fiscal Measures on Cigarettes from the 

Philippines (Thailand - Cigarettes), Demandante: Filipinas, WT/DS371/R, paras. 7.405, 7.407-7.408 e 

7.410-7.411 

 

Para. 7.405. “The Philippines claims that Thailand breached Article 10 of the Customs Valuation 

Agreement when Thai government officials disclosed the c.i.f. price, transaction values of PM Thailand for 

the year 2006, and PM Thailand's import volumes for the year 2005 to the press. The Philippines argues 

that this information is confidential by nature within the meaning of Article 10 of the Customs Valuation 

Agreement.” 

 

Para. 7.407. “We therefore understand that Article 10 of the Customs Valuation Agreement prohibits 

Customs authorities from disclosing information which is in essence confidential when an importer 

provided it for the purpose of customs valuation.” 

 

Para. 7.408. “The Customs Valuation Agreement neither defines confidential information nor provides a 

specific list of information that qualifies as confidential information. We find useful guidance in the 
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discussions of the Ad Hoc Group on Implementation in the Committee on Anti-Dumping Practices. The 

record of the discussions indicates that information can be considered as confidential if it is not in the 

public domain and if its disclosure would be likely inter alia: “to be of significant competitive advantage 

to a competitor ... , to have a significant adverse effect upon the party who submitted the information ... , 

to prejudice the commercial position of a person who supplied or who is the subject of the information, 

...”.” 

 

Para. 7.410. “Thailand does not dispute that PM Thailand's c.i.f. price is classified as confidential 

information. Thailand also admits that PM Thailand's customs value is confidential information.  

Concerning import volumes, however, Thailand submits that although import volumes may be 

confidential information, they would not be confidential either when a company is the sole importer of a 

given good, or when the company has agreed that the information shall be publicly disclosed. In this 

regard, we note that PM Thailand is not the sole cigarette importer in Thailand. Furthermore, at no point 

has PM Thailand agreed to make its confidential information available to the public. On the contrary, 

PMTL has insisted on multiple occasions that this information should be kept confidential. Moreover, we 

agree that the very disclosure of PM Thailand's c.i.f. price, transaction values and imports volume 

information could cause commercial damages to PM Thailand by giving its competitors access to its 

sensitive business information. For example, the nature of such information could give competitors useful 

indications on PM Thailand's business strategy, including profit margins. Thailand did not specifically 

respond to this argument. Rather, it acknowledged that “the disclosure of [the c.i.f. price] information 

would prejudice the legitimate commercial interests of importers of cigarettes”.” 

 

Para. 7.411. “Therefore, the Panel concludes that Thailand acted inconsistently with Article 10 of the 

Customs Valuation Agreement by disclosing confidential customs valuation information provided by 

PM Thailand to Thai Customs in the Thai media.” 

 

III. Comentários 

 

É importante enfatizar que o caso mencionado foi um dos mais relevantes analisados pelo DSB da OMC 

envolvendo alegações do Acordo sobre Valoração Aduaneira de forma geral. 

 

No que diz respeito ao Artigo 10, a discussão interessante é a sobre o âmbito de abrangência do termo 

“informação confidencial” para os fins deste Artigo. Como não há nenhum guia ou nota interpretativa ao 

Anexo I sobre este ponto, o Painel utilizou-se do recurso comparativo à interpretação atribuída pelo 

Comitê de Prática Anti-Dumping. 

 

Segundo o documento produzido pelo grupo de trabalho do Comitê, podem ser consideradas confidenciais 

as informações que forem sigilosas; não estiverem em domínio público; e aquelas cuja revelação 

provavelmente ocasionará os seguintes efeitos: vantagens competitivas aos concorrentes; prejuízo 

considerável à parte que forneceu a informação ou à parte que teve sua informação revelada; prejuízo à 

posição comercial da pessoa que forneceu a informação, prejuízo à segurança ou relação internacional de 

algum país-membro; revelação de segredo comercial; e, impacto na manutenção de privilégios legais. Em 

contrapartida, cita-se que também há informações que geralmente não são consideradas como 

confidenciais, como relatórios anuais e organogramas institucionais. 

 

Assim, embora o enquadramento de uma informação como confidencial seja feita caso a caso, é possível 

dizer que o documento do Comitê de Prática Anti-Dumping é um guia útil, conforme enfatizado pelo 

Painel em epígrafe. 
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 Artigo 11 
 

Fernanda Dalla Valle Martino 
 

IA. Texto do Artigo em Inglês 
 

Article 11 
 

11.1 The legislation of each Member shall provide in regard to a determination of customs value for 

the right of appeal, without penalty, by the importer or any other person liable for the payment 

of the duty. 
 

11.2 An initial right of appeal without penalty may be to an authority within the customs 

administration or to an independent body, but the legislation of each Member shall provide for 

the right of appeal without penalty to a judicial authority. 
 

11.3 Notice of the decision on appeal shall be given to the appellant and the reasons for such decision 

shall be provided in writing. The appellant shall also be informed of any rights of further appeal. 
 

IB. Texto do Artigo em Português 
 

Artigo 11 
 

11.1 Com relação à determinação do valor aduaneiro, a legislação de cada Parte disporá quanto ao 

direito a recurso, sem sujeição a penalidades por parte do importador ou por qualquer outra 

pessoa responsável pelo pagamento dos direitos aduaneiros. 
 

11.2 O direito a recurso de primeira instância, sem imposição de penalidades poderá ser exercido 

perante um órgão da administração aduaneira ou perante um órgão independente. Todavia, a 

legislação de cada Parte disporá quanto ao direito a recurso a instância judiciária sem imposição 

de penalidades. 
 

11.3 O recorrente será notificado sobre a decisão do recurso e as razões que a fundamentaram ser-

lhe-ão comunicadas por escrito. O recorrente deverá também ser informado sobre seu eventual 

direito de interpor novo recurso. 

 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 
 

IC. Comentários sobre a Tradução 

 

Nada a observar. 
 

II.  Interpretação e Aplicação do Artigo 11 

 

O Artigo 11 não foi objeto de análise pelo DSB da OMC. Para dirimir eventuais dúvidas, há algumas 

explicações do próprio Anexo I deste Acordo relacionadas ao Artigo, citadas a seguir. É importante frisar 

que o recurso contra a determinação de valor efetuada pela administração aduaneira relativa às mercadorias 

objeto de valoração poderá ser inicialmente dirigido a uma autoridade superior da administração aduaneira, 

restando garantido ao importador o direito de recorrer, em última instância, ao Judiciário. A expressão 

“sem imposição de penalidades”, adotada no item (2), significa que o importador não estará sujeito a uma 

multa ou ameaça de multa pela simples razão de ter optado por exercer seu direito de recorrer. Entretanto, o 

pagamento de custas judiciais normais e de honorários de advogados não será considerado multa. Por fim, 

cumpre lembrar que nenhuma das disposições do Artigo 11 impedirá uma Parte de exigir o pagamento 

integral dos direitos aduaneiros antes de um recurso ser interposto. 

 

III. Comentários 

 

Nada a comentar. 
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            Artigo 12 

 

Fernanda Dalla Valle Martino 

 

IA. Texto do Artigo em Inglês 
 

Article 12 
 

  Laws, regulations, judicial decisions and administrative rulings of general application giving 

effect to this Agreement shall be published in conformity with Article X of GATT 1994 by the country of 

importation concerned.  

 

IB. Texto do Artigo em Português  
 

Artigo 12 
 

O país de importação pertinente fará publicar, de conformidade com o Artigo X do GATT, as 

leis, regulamentos, decisões judiciais e normas administrativas de aplicação geral que ponham em vigor 

este Acordo. 

 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC. Comentários sobre a Tradução 

 

Nada a observar. 

 

II.  Interpretação e Aplicação do Artigo 12 

 

Este Artigo não foi objeto de análise pelo DSB da OMC. 

 

III.  Comentários 

 

Nada a comentar. 
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             Artigo 13 

 

Fernanda Dalla Valle Martino 

 

IA. Texto do Artigo em Inglês 
 

Article 13 
 

  If, in the course of determining the customs value of imported goods, it becomes necessary to 

delay the final determination of such customs value, the importer of the goods shall nevertheless be able to 

withdraw them from customs if, where so required, the importer provides sufficient guarantee in the form 

of a surety, a deposit or some other appropriate instrument, covering the ultimate payment of customs 

duties for which the goods may be liable. The legislation of each Member shall make provisions for such 

circumstances. 

 

IB. Texto do Artigo em Português 
 

Artigo 13 
 

Se no curso da determinação do valor aduaneiro das mercadorias importadas, tornar-se 

necessário retardar a determinação definitiva deste valor, o importador poderá, entretanto, retirá-las da 

alfândega apresentando, se exigido, garantia suficiente sob a forma de fiança, depósito ou qualquer outro 

instrumento apropriado, que cubra o pagamento total dos direitos aduaneiros aos quais as mercadorias 

possam estar sujeitas. A legislação de cada Parte conterá normas para tais circunstâncias. 

 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC. Comentários sobre a Tradução 

 

Nada a observar. 

 

II.  Interpretação e Aplicação do Artigo 13 

 

O Artigo 13 foi alegado pelos EUA como fundamento de sua defesa frente à acusação das CE de que os 

EUA teriam desrespeitado os acordos da OMC ao impor certas barreiras aduaneiras à importação de 

determinados produtos das CE, com destaque para a exigência de certas garantias para que o valor total 

referente aos direitos aduaneiros pudesse ser pago posteriormente. O Painel rejeitou o argumento 

explicando que este dispositivo seria aplicável caso existisse uma incerteza quanto ao valor aduaneiro dos 

produtos importados, mas não quanto ao nível da tarifa como no presente caso. 

 

Relatório do Painel no litígio United States - Import Measures on Certain Products from the 

European Communities (US - Certain Products), Demandante: Comunidades Europeias, 

WT/DS165/R, paras. 6.75 e 6.77 

 

Para. 6.75. “(...) the United States argues that the non-compliance by the European Communities created a 

risk, which allowed the United States to have concerns over its ability to collect the full amount of duties 

which might be due. In this respect, the United States went to great lengths to explain to the Panel that its 

entry system is consistent with Article 13 of the Customs Valuation Agreement. It is sufficient to note that 

the Customs Valuation Agreement deals with issues relating to the customs value of imported products (i.e. 

whether, for example, the customs value of an import is $150 or $175), not with how to determine the level 

of applicable tariffs (whether tariffs are 10 per cent or 25 per cent).” 

 

Para. 6.77. “In the present dispute the United States is not claiming that, as of 3 March, it required 

additional guarantees because the customs value of the EC listed imports had increased or changed on 

3 March 1999. In the present dispute, there is no disagreement between the parties on the customs value of 

the EC listed imports. Article 13 of the Customs Valuation Agreement allows for a guarantee system when 
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there is uncertainty regarding the customs value of the imported products, but is not concerned with the 

level of tariff obligations as such. Article 13 of the Customs Valuation Agreement does not authorise 

changes in the applicable tariff levels between the moment imports arrive at a US port of entry and a later 

date once imports have entered the US market. As we discuss further below, the applicable tariff (the 

applicable WTO obligation, the applicable law for that purpose), must be the one in force on the day of 

importation, the day the tariff is applied. In other words, Article 13 of the Customs Valuation Agreement is 

of no relevance to the present dispute. We reject, therefore, this US defense.” 

 

III. Comentários 

 

O pedido de instauração do procedimento de solução de controvérsia pelas CE não teve qualquer alegação 

relacionada ao Acordo sobre Valoração Aduaneira. 

 

A menção ao tema surgiu uma vez que o artigo 13 foi um dos fundamentos de defesa dos EUA para 

justificar a sua medida de aumentar a exigência de garantias para que se garantisse o pagamento integral 

dos direitos aduaneiros de certos produtos importados das CE. 

 

Entretanto, este argumento não foi aceito pelo Painel, demonstrando que não há qualquer flexibilidade 

interpretativa quanto a este dispositivo. A explicação do Painel esclareceu que este Artigo apenas poderá 

ser levado em consideração quando comprovadamente relacionar-se à “determinação do valor aduaneiro” 

stricto sensu, e não à forma de determinação da tarifa aplicável ao caso, por exemplo, como pretendeu a 

defesa dos EUA no presente litígio. 
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 Artigo 14 

 

Fernanda Dalla Valle Martino 

 

IA. Texto do Artigo em Inglês 
 

Article 14 
 

  The notes at Annex I to this Agreement form an integral part of this Agreement and the Articles 

of this Agreement are to be read and applied in conjunction with their respective notes. Annexes II and III 

also form an integral part of this Agreement. 

 

IB. Texto do Artigo em Português 
 

Artigo 14 
 

As notas contidas no Anexo I deste Acordo formam parte integrante dele e os Artigos deste 

Acordo devem ser interpretados e aplicados conjuntamente com suas respectivas notas. Os Anexos II e III 

também formam parte integrante deste Acordo. 

 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC. Comentários sobre a Tradução 

 

Nada a observar. 

 

II.  Interpretação e Aplicação do Artigo 14 

 

O Anexo I a este Acordo sobre Valoração Aduaneira contém notas explicativas que esclarecem eventuais 

dúvidas terminológicas que possam surgir e servem como guias aos Membros para a elaboração de sua 

legislação interna, de forma a facilitar a uniformização do entendimento conforme as regras multilaterais. 

 

O Anexo II dispõe sobre o Comitê Técnico de Valoração Aduaneiro em complemento ao quanto 

estabelecido no Artigo 18 deste Acordo. 

 

O Anexo III aborda normas complementares com destaque para o período de transição e incorporação das 

regras deste Acordo pelos Membros em desenvolvimento. 

 

III. Comentários 

 

Nada a comentar. 
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             Artigo 15 

 

Fernanda Dalla Valle Martino 

 

IA. Texto do Artigo em Inglês 
 

Article 15 
 

15.1 In this Agreement: 

 

(a) “customs value of imported goods” means the value of goods for the purposes of 

levying ad valorem duties of customs on imported goods; 

 

(b) “country of importation” means country or customs territory of importation;  and 

 

(c) “produced” includes grown, manufactured and mined. 

 

15.2 In this Agreement: 

 

(a) “identical goods” means goods which are the same in all respects, including physical 

characteristics, quality and reputation. Minor differences in appearance would not 

preclude goods otherwise conforming to the definition from being regarded as identical; 

 

(b) “similar goods” means goods which, although not alike in all respects, have like 

characteristics and like component materials which enable them to perform the same 

functions and to be commercially interchangeable. The quality of the goods, their 

reputation and the existence of a trademark are among the factors to be considered in 

determining whether goods are similar; 

 

(c) the terms “identical goods” and “similar goods” do not include, as the case may be, 

goods which incorporate or reflect engineering, development, artwork, design work, and 

plans and sketches for which no adjustment has been made under  paragraph 1(b)(iv) of 

Article 8 because such elements were undertaken in the country of importation; 

 

(d) goods shall not be regarded as “identical goods” or “similar goods” unless they were 

produced in the same country as the goods being valued; 

 

(e) goods produced by a different person shall be taken into account only when there are no 

identical goods or similar goods, as the case may be, produced by the same person as 

the goods being valued. 

 

15.3 In this Agreement “goods of the same class or kind” means goods which fall within a group or 

range of goods produced by a particular industry or industry sector, and includes identical or 

similar goods. 

 

15.4 For the purposes of this Agreement, persons shall be deemed to be related only if: 

 

(a) they are officers or directors of one another's businesses; 

 

(b) they are legally recognized partners in business; 

 

(c) they are employer and employee; 

 

(d) any person directly or indirectly owns, controls or holds 5 per cent or more of the 

outstanding voting stock or shares of both of them; 
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(e) one of them directly or indirectly controls the other; 

 

(f) both of them are directly or indirectly controlled by a third person; 

 

(g) together they directly or indirectly control a third person; or 

 

(h) they are members of the same family. 

 

15.5 Persons who are associated in business with one another in that one is the sole agent, sole 

distributor or sole concessionaire, however described, of the other shall be deemed to be related 

for the purposes of this Agreement if they fall within the criteria of paragraph 4. 

 

IB. Texto do Artigo em Português 
 

Artigo 15 
 

15.1 Neste Acordo: 

 

(a) valor aduaneiro das mercadorias importadas significa o valor das mercadorias para fins 

de incidência de direitos aduaneiros ad valorem sobre mercadorias importadas; 

 

(b)  'país de importação' designa o país ou território aduaneiro de importação; e 

 

(c)  'produzidas' inclui cultivadas, manufaturadas e extraídas. 

 

15.2           (a) Neste Acordo entende-se por 'mercadorias idênticas' as mercadorias que são iguais em 

tudo, inclusive nas características físicas, qualidade e reputação comercial. Pequenas 

diferenças na aparência não impedirão que sejam consideradas idênticas mercadorias 

que em tudo o mais se enquadram na definição; 

 

(b) neste Acordo, entende-se por mercadorias similares as que, embora não se assemelhem 

em todos os aspectos, têm características e composição material semelhantes, o que lhes 

permite cumprir as mesmas funções e serem permutáveis comercialmente. Entre os 

fatores a serem considerados para determinar se as mercadorias são similares, incluem-

se a boa qualidade, reputação comercial e a existência de uma marca comercial; 

 

(c) as expressões mercadorias idênticas e mercadorias similares não abrangem aquelas 

mercadorias que incorporem ou comportem, conforme o caso, elementos de engenharia, 

desenvolvimento, trabalhos de arte e de design e planos e esboços para os quais não 

tenham sido feitos ajustes segundo as disposições do parágrafo l (b)(iv) do Artigo 8, 

pelo fato de terem sido tais elementos executados no país de importação; 

 

(d) somente poderão ser consideradas idênticas ou similares as mercadorias produzidas no 

mesmo país que as mercadorias objeto de valoração; 

 

 (e) somente serão levadas em conta mercadorias produzidas por uma pessoa diferente 

quando não houver mercadorias idênticas ou similares, conforme o caso, produzidas 

pela mesma pessoa que produziu as mercadorias objeto de valoração. 

 

15.3 Neste acordo, entenda-se por “mercadoria da mesma classe ou espécie” as que se enquadram 

num grupo ou categoria de mercadorias produzidas por uma indústria ou setor industrial 

determinado e abrange mercadorias idênticas ou similares. 

 

15.4 Para os fins deste Acordo, as pessoas serão consideradas vinculadas somente se: 

 

(a) uma delas ocupar cargo de responsabilidade ou direção em empresa da outra; 
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(b) forem legalmente reconhecidas como associadas em negócios; 

 

(c) forem empregador e empregado; 

 

(d) qualquer pessoa, direta ou indiretamente, possuir, controlar ou detiver 5% ou mais das 

ações ou títulos emitidos com direito a voto de ambas; 

 

(e) uma delas, direta ou indiretamente,, controlar a outra; 

 

(f) forem ambas, direta ou indiretamente, controladas por uma terceira pessoa; ou 

 

(g) juntos, controlarem direta ou indiretamente uma terceira pessoa; 

 

(h) forem membros da mesma família. 

 

15.5 As pessoas que forem associadas em negócios, pelo fato de uma ser o agente, o distribuidor ou o 

concessionário exclusivo da outra, qualquer que seja a denominação utilizada, serão 

consideradas vinculadas para os fins deste Acordo, desde que se enquadrem em algum dos 

critérios do parágrafo 4 deste Artigo. 

 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC. Comentários sobre a Tradução 

 

Nada a observar. 

 

II.  Interpretação e Aplicação do Artigo 15 

 

Este Artigo não foi objeto de análise pelo DSB da OMC. 

 

É oportuno destacar o conteúdo das notas do Anexo I relacionadas a este Artigo. Para a interpretação do 

parágrafo 4, o termo “pessoas” inclui pessoas jurídicas, conforme o caso. 

 

Quanto ao tema do controle entre estas pessoas, segundo o parágrafo 4(e), entender-se-á que uma pessoa 

controla outra quando a primeira estiver, de fato ou de direito, numa posição de impor limitações ou ditar 

ordens à segunda. 

 

III. Comentários 

 
Segundo disposição do Regulamento Aduaneiro Brasileiro (Decreto nº 6.759, Artigo 85), na apuração do 

valor aduaneiro, presume-se a vinculação entre as partes na transação comercial quando, em razão de 

legislação do país do vendedor ou da prática de artifício tendente a ocultar informações, não for possível 

(i) conhecer ou confirmar a composição societária do vendedor, de seus responsáveis ou dirigentes; ou (ii) 

 verificar a existência, de fato, do vendedor. 
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            Artigo 16 

 

Fernanda Dalla Valle Martino 

 

IA. Texto do Artigo em Inglês 
 

Article 16 
 

  Upon written request, the importer shall have the right to an explanation in writing from the 

customs administration of the country of importation as to how the customs value of the importer’s goods 

was determined. 

 

IB. Texto do Artigo em Português 
 

Artigo 16 
 

Por meio de solicitação por escrito, o importador terá o direito de receber da administração 

aduaneira do país de importação uma explicação por escrito sobre como foi determinado o valor aduaneiro 

das mercadorias por ele importadas. 

 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC. Comentários sobre a Tradução 

 

Nada a observar. 

 

II.  Interpretação e Aplicação do Artigo 16 

 

No caso abaixo citado houve alegação de violação ao Artigo 16 do Acordo de Valoração Aduaneira, uma 

vez que a não utilização do valor de transação como valor aduaneiro bem como a consequente base para a 

determinação do valor utilizado não foram devidamente fundamentos pela administração. 

 

a) “Natureza, alcance e extensão da explicação a ser fornecida de acordo com o Artigo 16” 

 

Relatório do Painel no litígio Thailand - Customs and Fiscal Measures on Cigarettes from the 

Philippines (Thailand - Cigarettes), Demandante: Filipinas, WT/DS371/R, paras. 7.231-7.240 

  

A análise do Painel destaca os dois requisitos do Artigo 16 que podem ocasionar dúvidas: (i) o 

requerimento por escrito do importador para o envio da explicação por escrito e (ii) a obrigação  da 

administração aduaneira em fornecer a explicação por escrito esclarecendo como o valor aduaneiro dos 

bens importados foi determinado. 

 

Para. 7.231. “Article 16 sets forth two elements: (i) a written request from an importer for an explanation 

in writing; and (ii) a customs authority's obligation to provide an explanation in writing as to how the 

customs value of the importer's goods was determined. Regarding the Philippines' Article 16 claim, the 

question before us concerns the second element, namely the nature of an explanation to be provided as to 

how the customs value of the importer's goods was determined. Specifically, the parties disagree on the 

scope and extent of the explanation to be provided under Article 16.” 

 

Para. 7.232. “To understand the nature of the explanation under Article 16, we first turn to the text of the 

provision. The term “explanation” can be defined as “noun”. 1 The action or act of explaining. 2 A 

statement, circumstance, etc., which makes clear or accounts for something. (...).” The word “explain” can 

in turn be defined as follows: “1 verb trans. & intrans. Make clear or intelligible (a meaning, difficulty, 

etc.); clear of obscurity or difficulty; give details of (a matter, how, etc) ... 6 verb trans. account for; make 

clear the cause or origin of”. The word “how” means “adverb 1. In what way or manner; by what means; in 

whatever way; by whatever means ...”. The dictionary meaning of the term “explanation”, taken together 



44 
 

with the word “how”, therefore indicates that the explanation to be provided under Article 16 requires 

customs authorities to “make clear” and “give details” of the manner and means in which a customs 

authority determined the customs value of imported goods.” 

 

Para. 7.233. “Further, considered in its context, as discussed above, the explanation under Article 16 is 

temporarily and substantively distinguished from the authority's communication of its grounds for its 

consideration under Article 1.2(a) as the explanation under Article 16 must be provided after the final 

assessment of customs value is made and thus must be based on complete information that formed the basis 

for the customs authority's decision. This can be contrasted with the “grounds” under Article 1.2(a) that are 

based on the information initially provided by the importer or otherwise.” 

 

Para. 7.234. “We also heed the transparency and due process objective that Article 16 is intended to 

achieve. As the Philippines submits, an explanation under Article 16 enables importers and foreign 

governments to effectively exercise their respective rights under Articles 11 and 19 of the Customs 

Valuation Agreement when requesting domestic reviewing tribunals, courts and WTO panels to determine 

whether the manner or means of valuation by a customs authority was consistent with the importing 

Member's WTO obligations. It provides a window through which domestic tribunals and WTO panels 

review and understand a customs authority's valuation determination. As observed in Section above, our 

objective assessment of the Philippines' claims under Articles 1.1 and 1.2(a) required us to base our 

evaluation of Thai Customs' examination of the circumstances of the sale on, inter alia, its explanation 

provided pursuant to Article 16.” 

 

Adicionalmente, o Painel enfatiza que a explicação fornecida pela administração deverá incluir o motivo 

pelo qual o valor de transação não foi utilizado como o valor aduaneiro, bem como a justificativa para a 

adoção do método de valoração efetivamente utilizado. 

 

Para. 7.235. “As regards the scope of the explanation to be provided under Article 16, the Philippines 

submits that Article 16 requires a customs authority to provide (i) the reason for rejecting transaction value 

and (ii) the basis for the alternative valuation determination. Although not expressly endorsing this view, 

Thailand does not appear to object to the Philippines' view in this regard either. In its explanation provided 

to PM Thailand in the letter of 12 April 2007, Thai Customs in fact states that it informs PM Thailand of 

the reason and method which was used in the determination of customs values in response to 

PM Thailand's request for the explanation on the rejection of the declared import prices and valuation 

method used. This suggests that in practice, Thailand itself also includes the basis for its rejection of the 

importer's declared transaction value as part of the explanation provided to the importer pursuant to 

Article 16.” 

 

Para. 7.236. “The Philippines also references the sequencing obligation under the Customs Valuation 

Agreement to support its view that the explanation under Article 16 encompasses both the reason why the 

transaction value was rejected and why and how the method applied for the determination of the customs 

value was used. In its view, given that customs authorities are required to respect the sequencing obligation 

to apply the six different valuation methodologies, an authority's rejection of the transaction value under 

Article 1 is a necessary and integral element of its determination of the customs value under a different 

valuation method. In this context, in making “intelligible” the “cause” or “reason” for valuation under a 

provision other than Article 1, an authority must explain how it satisfied the legal preconditions for using 

the valuation method used, including its failure to use Article 1.” 

 

Para. 7.237. “We share the Philippines' view. As we noted above, the primary basis for customs value 

under the Customs Valuation Agreement is the transaction value. Whenever the customs value cannot be 

determined based on the transaction value under Article 1 for the reasons authorized under the same 

provision, the methods under Articles 2 through 7 are to be used in the sequential order. Therefore, it seems 

logical for a customs authority to explain the basis for rejecting the transaction value in situations where the 

authority relies on a valuation method other than the transaction value under Article 1. Interpreting 

otherwise, in our view, would defeat the procedural objective of Article 16 to preserve due process rights 

and transparency in the context of customs value determination. This is particularly the case because, if not 
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through an explanation under Article 16, the importer would be deprived of an opportunity to understand 

the customs authority's determination of the final customs value for the concerned goods. Therefore, we 

consider that the explanation under Article 16 must be understood to include in its scope the reason for 

rejecting the transaction value as well as the basis for the valuation method used.” 

 

O Painel concluiu que, embora não precise ser tão extensa e detalhada quanto no caso dos acordos da OMC 

referentes às medidas de defesa comercial, a explicação a ser fornecida nos termos do Artigo 16 do Acordo 

sobre Valoração Aduaneira deverá também ser suficientemente clara e detalhada para que se esclareça a 

forma como o valor aduaneiro dos bens importados foi determinado, abordando a causa para a rejeição do 

valor de transação e dos demais métodos de valoração subsequentemente previstos e que precedem o 

método adotado pela administração aduaneira no caso. 

 

Para. 7.238. “We now address the extent of an explanation to be provided under Article 16, namely how 

extensive and detailed an explanation should be to satisfy the obligations under Article 16. The ordinary 

meaning of the word “explanation”, considered in its context and in the light of the object and purpose of 

Article 16 as discussed above, suggests that customs authorities' explanation must include, at the minimum, 

the basis for rejecting the transaction value in the light of the information provided by the importer, the 

identification of the method used and the illustration of how the method was applied in reaching the final 

customs value.” 

 

Para. 7.239. “In this connection, we observe that the extent of an explanation to be provided under 

Article 16 is not the same as that under the equivalent provisions of the WTO agreements on trade remedy 

measures. The obligations imposed on domestic authorities to explain determinations in the context of the 

trade remedy rules are much more detailed and specific. For example, Article 12.2 of the Anti-Dumping 

Agreement refers to “sufficiently detailed explanations” and “a full explanation”. Article 4.1(c) of the 

Agreement on Safeguards requires a detailed analysis of the case under investigation as well as a 

demonstration of the relevance of the factors examined. In contrast to these provisions, Article 16 of the 

Customs Valuation Agreement contains succinct language that the importer shall have the right to “an 

explanation ... as to how the customs value of the importer's goods was determined”. The absence of any 

modifying words such as “detailed” or “full” before the term “explanation” in Article 16 should be taken 

into account in clarifying the extent of the explanation under Article 16. Moreover, the obligation to 

provide “an explanation in writing” under Article 16 arises only if there is a written request from the 

importer. This too shows that the standard for the explanation required under Article 16 of the Customs 

Valuation Agreement is less stringent than that under the Anti-Dumping Agreement, the SCM Agreement 

or the Agreement on Safeguards.” 

 

Para. 7.240. “The above considerations lead us to conclude that although not as extensive and detailed 

explanations as required under the WTO agreements on trade remedy measures, the explanation to be 

provided under Article 16 of the Customs Valuation Agreement must be sufficient to make clear and give 

details of how the customs value of the importer's goods was determined, including the basis for rejecting 

the transaction value and other valuation methods that sequentially precede the method actually used by the 

customs authorities.” 

 

b) “Forma e tempo da explicação” 

 

Relatório do Painel no litígio Thailand - Customs and Fiscal Measures on Cigarettes from the 

Philippines (Thailand - Cigarettes), Demandante: Filipinas, WT/DS371/R, paras. 7.259, 7.262-7.266 

  

O Painel também discutiu se uma explicação decorrente de reunião ou ata de reunião que não tenha sido 

formalmente parte de uma explicação escrita elaborada pela administração aduaneira pode ser considerada 

uma explicação no mesmo sentido do Artigo 16. No caso, o Painel considerou tanto os aspectos formais 

quanto substantivos da ata, concluindo que a mesma a não pode ser considerada uma explicação no sentido 

do Artigo 16. 
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Para. 7.259. “As in the case of the requirement to publish a report under Article 3.1 of the Agreement on 

Safeguards, Article 16 of the Customs Valuation Agreement does not dictate the manner in which a written 

explanation must be provided. To that extent, we agree that the question of whether a certain instrument 

can constitute an explanation under Article 16 will have to be decided on a case-by-case basis. We also 

agree that if an explanation is to be given in multiple parts, factors such as “the overall structure, logic and 

coherence” among these various parts must be considered to determine the appropriateness of the 

explanation given on the determination of the customs value of the goods imported. Furthermore, if 

explanations are provided in multiple parts, it must also be considered whether such a fact deteriorates the 

transparency and due process objective of Article 16.” 

 

Para. 7.262. “We will first consider whether the meeting of 6 March 2007 itself can form an explanation 

given by Thai Customs under Article 16. Article 16 specifically requires an explanation to be provided “in 

writing”. In the light of this, we do not consider the discussion that took place during the meeting on 6 

March 2007 as forming part of the written explanation provided in accordance with Article 16.  

Furthermore, the subject meeting took place before the final assessment of the customs value for the entries 

at issue was made, while the requirement to provide an explanation of the determination of the customs 

value arises once the final assessment is made. To recall, Thai Customs started issuing the Notices of 

Assessment for these entries as of 16 March 2007. In fact, evidence shows that further information was 

submitted to Thai Customs between the 6 March 2007 meeting and 16 March 2007. We are also mindful 

that it is not clear based on the evidence before us whether PM Thailand was properly represented in this 

meeting in terms of both the capacity of the representatives, in particular auditors from PWC ABAS, who 

participated in the concerned meeting as well as the nature of their participation in the meeting. The 

considerations above, taken together, suggest that although discussions at the 6 March 2007 meeting may 

be viewed as part of the process of determining the customs value of the entries at issue, the meeting itself 

does not constitute a written explanation as to the final customs determination. We consider that accepting 

the position that a discussion(s) before the final assessment of the customs value was even made forms an 

explanation, would not be in line with the purpose of Article 16 to maintain transparency and due process 

in the customs valuation process.” 

 

Para. 7.263. “Next, we examine whether the minutes of the 6 March 2007 meeting should be considered as 

forming the explanation under Article 16. We consider that this requires a consideration of both formalistic 

and substantive aspects of the explanation.” 

   

Para. 7.264. “We first address the formalistic aspect of the minutes. The original minutes of the 6 March 

2007 meeting were sent to PWC ABAS, whereas the explanation provided in the 12 April 2007 letter was 

directed to PM Thailand. All other written correspondences between Thai Customs and PM Thailand 

during the valuation process were also addressed to PM Thailand. We also note that the minutes are not 

referred to in the official explanation provided in the 12 April 2007 letter. We recall our consideration 

above that although the manner in which a written explanation is provided is up to the discretion of each 

Member, an explanation given in multiple parts or separate instruments must show structural and logical 

coherency so as not to deteriorate the transparency and due process objective of Article 16. Considering 

also that the parties are contesting whether PM Thailand is officially represented by PWC ABAS on its 

customs matters, we do not find that an instrument, which was sent to a legal auditor for the importer rather 

than the importer itself and not referred to in the formal letter providing for an explanation pursuant to 

Article 16, can form part of the written explanation.” 

 

Para. 7.265. “As regards to the substantive aspect of the minutes, the minutes address the rejection of the 

transaction value, the other alternative valuation methods and the deductive valuation method used. The 

minute explanation given in the minutes are also much more detailed than those provided in the 12 April 

2007 letter. However, as mentioned above, the revised minutes identify Article 5 of the Customs Valuation 

Agreement as the Article used, whereas the original minutes, which were the version sent to PWC ABAS, 

refer to Article 7. This is confirmed by the evidence showing that the original minutes have the date of 14 

March 2007 and were sent out to PWC ABAS on 15 March 2007, whereas the revised version has the 

mailing date of 21 March 2007. In these circumstances, we cannot consider the subject minutes as 

constituting part of the written explanation within the meaning of Article 16, even though they may have 
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provided sufficient explanations to meet the procedural requirements under this article, because of the 

existence of both the original and revised minutes, which respectively provide different methods without an 

adequate explanation, combined with the lack of evidence confirming that the revised minutes were sent to 

PM Thailand.” 

 

Para. 7.266. “For the foregoing reasons, we find that Thai Customs failed to provide an explanation as to 

how the customs value of the importer's goods was determined inconsistently with Thailand's obligations 

under Article 16.” 

 

c) “Artigo 16 versus Artigo 1.2 (a)” 

 

Relatório do Painel no litígio Thailand - Customs and Fiscal Measures on Cigarettes from the 

Philippines (Thailand - Cigarettes), Demandante: Filipinas, WT/DS371/R, paras. 7.233 e 7.241 

 

Como salientado, este Painel esclarece que a obrigação nos termos do Artigo 16 do Acordo de Valoração 

Aduaneira é o fornecimento de uma explicação formal suficientemente clara e detalhada para o 

esclarecimento da decisão da administração aduaneira de rejeitar o valor de transação e, assim, determinar 

um método de valoração alternativo. Entretanto, esta obrigação é diferente da obrigação de explicação da 

administração aduaneira prevista no Artigo 1.2 (a). 

 

Para. 7.233. “Further, considered in its context, as discussed above, the explanation under Article 16 is 

temporarily and substantively distinguished from the authority's communication of its grounds for its 

consideration under Article 1.2(a) as the explanation under Article 16 must be provided after the final 

assessment of customs value is made and thus must be based on complete information that formed the basis 

for the customs authority's decision. This can be contrasted with the “grounds” under Article 1.2(a) that are 

based on the information initially provided by the importer or otherwise.” 

 

Para. 7.241. “Further, we recall that we considered the substantive content of the explanation provided by 

Thai Customs of its determination in the context of reviewing the Philippines' claims with respect to 

Thailand's obligations under Article 1.1 and 1.2(a). Our examination of the explanation in that context 

should be distinguished from our evaluation of whether the explanation satisfies the requirements within 

the meaning of Article 16. As the Philippines responded to a question from the Panel, under a hypothetical 

in which an authority determines the customs value using a spinning wheel, the authority would be found to 

have complied with its obligations under Article 16 if an authority concluded that the transaction value was 

not acceptable and provided an adequate explanation for how the spinning wheel was applied in a specific 

case. This will be the case even though the disclosed reasons would be insufficient to prove a compliance 

with Articles 1.1 and 1.2(a) in rejecting the transaction value. If, however, no (or insufficient) reasons, 

including, for example, how the spinning wheel was applied in a specific case, were disclosed in the 

explanation, the authority would violate both Articles 1.1 and 1.2(a) as well as Article 16. In this light, our 

assessment of the Article 16 claim should be focused on whether an explanation is formally sufficient to 

make clear and give details of its decision to reject the transaction value and how the valuation method was 

applied to derive the customs value.” 

 

III. Comentários 

 

O Acordo sobre Valoração Aduaneira dispõe que a primeira base para a determinação do valor aduaneiro é 

o valor de transação. Caso este não possa ser determinado, serão aplicados sucessivamente os demais 

métodos de valoração previstos, quais sejam: valor de transação de mercadorias idênticas; valor de 

transação de mercadorias similares; valor de revenda; valor computado, valor obtido por critérios 

razoáveis. É obrigatória a observância a esta ordem, sendo apenas autorizada a inversão entre o quarto e 

quinto métodos, observadas as disposições do Artigo 4 deste Acordo. Cumpre lembrar que no Brasil esta 

inversão só poderá ser feita com prévia autorização da autoridade aduaneira. 
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Neste contexto, caso não seja adotado o valor de transação, o Artigo 16 confere ao importador o direito de, 

mediante solicitação por escrito, receber da administração do país de importação uma explicação contendo 

os fundamentos que levaram à determinação do valor aduaneiro das mercadorias em questão. 

 

A análise do Painel no caso mencionado discorre sobre a extensão do termo “explicação”, concluindo que 

esta deve ser clara e detalhada o suficiente para o entendimento do importador quanto ao método de 

valoração utilizado e garantia da transparência no uso da sequencia dos critérios, mas estas não precisam 

necessariamente ser tão extensas quanto àquelas exigidas nos Acordos referentes às medidas de defesa 

comercial. 

 

Acrescenta ainda o Painel que esta explicação da Administração Aduaneira ocorre após a determinação 

final do valor aduaneiro, diferenciando-se completamente daquela prevista no Artigo 1.2 (a), a qual é 

baseada em informações fornecidas pelo importador inicialmente. 
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 Artigo 17 

 

Fernanda Dalla Valle Martino 

 

IA. Texto do Artigo em Inglês 
 

Article 17 
 

  Nothing in this Agreement shall be construed as restricting or calling into question the rights of 

customs administrations to satisfy themselves as to the truth or accuracy of any statement, document or 

declaration presented for customs valuation purposes. 

 

IB. Texto do Artigo em Português 
 

Artigo 17 
 

Nenhuma disposição deste Acordo poderá ser interpretada como restrição ou questionamento 

dos direitos que têm as administrações aduaneiras de se asseguraram de veracidade ou exatidão de qualquer 

afirmação, documento ou declaração apresentados para fins de valoração aduaneira. 

 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC. Comentários sobre a Tradução 

 

Nada a observar. 

 

II.  Interpretação e Aplicação do Artigo 17 

 

Este Artigo não foi objeto de análise pelo DSB da OMC. 

 

Em 12 de maio de 1995, o Comitê de Valoração Aduaneira emitiu uma decisão acerca de casos nos quais 

as Administrações Aduaneiras possuem motivos para duvidar da veracidade do valor declarado pelos 

particulares. (“Decision regarding cases where Customs Administrations have reasons to doubt the truth or 

accuracy of the declared value”). 

 

O Comitê de Valoração Aduaneira continuou a discutir o tema nas reuniões posteriores, como na 

Conferência de Doha, a fim de aprimorar a cooperação entre as administrações aduaneiras dos países-

membros e assim prevenir possíveis fraudes. 

 

III. Comentários 

 

O Regulamento Aduaneiro Brasileiro estabelece que, a autoridade aduaneira poderá decidir, com base em 

parecer fundamentado, pela impossibilidade da aplicação do método do valor de transação quando houver 

motivos para duvidar da veracidade ou exatidão dos dados ou documentos apresentados como prova de 

uma declaração de valor, e, as explicações, documentos ou provas complementares apresentados pelo 

importador, para justificar o valor declarado, não forem suficientes para esclarecer a dúvida existente, 

podendo, nestes casos, solicitar informações à administração aduaneira do país exportador, inclusive o 

fornecimento do valor declarado na exportação da mercadoria (Decreto nº 6.759/2009, Artigo 82). 
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 Artigo 18 

 

Fernanda Dalla Valle Martino 

Victor Bovarotti Lopes 

 

IA. Texto do Artigo em Inglês 
 

PART II 

ADMINISTRATION, CONSULTATIONS AND DISPUTE SETTLEMENT 
 

Article 18 

Institutions 
 

18.1 There is hereby established a Committee on Customs Valuation (referred to in this Agreement 

as “the Committee”) composed of representatives from each of the Members. The Committee 

shall elect its own Chairman and shall normally meet once a year, or as is otherwise envisaged 

by the relevant provisions of this Agreement, for the purpose of affording Members the 

opportunity to consult on matters relating to the administration of the customs valuation system 

by any Member as it might affect the operation of this Agreement or the furtherance of its 

objectives and carrying out such other responsibilities as may be assigned to it by the Members. 

The WTO Secretariat shall act as the secretariat to the Committee. 

 

18.2 There shall be established a Technical Committee on Customs Valuation (referred to in this 

Agreement as “the Technical Committee”) under the auspices of the Customs Co-operation 

Council (referred to in this Agreement as “the CCC”), which shall carry out the responsibilities 

described in Annex II to this Agreement and shall operate in accordance with the rules of 

procedure contained therein. 

 

IB. Texto do Artigo em Português 
 

PARTE II 

ADMINISTRAÇÃO DO ACORDO, CONSULTAS E SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS 
 

Artigo 18 

Instituições 
 

18.1 Será criado, segundo este Acordo, um Comitê de Valoração Aduaneira (doravante denominado 

'Comitê') composto de representantes de cada um dos Membros. O Comitê elegerá seu 

presidente e se reunirá normalmente uma vez por ano, ou de modo diferente conforme previsto 

em disposições pertinentes deste Acordo, com a finalidade de proporcionar aos Membros a 

oportunidade de consultarem sobre assuntos relacionados com a administração do sistema de 

valoração aduaneira por qualquer Membro, no que possam afetar o funcionamento deste acordo 

ou a consecução de seus objetivos, e para desempenhar outras funções que lhe sejam atribuídas 

pelos Membros. O Secretariado da OMC atuará como Secretariado do Comitê. 

 

18.2 Será criado um Comitê Técnico de Valoração Aduaneira (doravante denominado 'Comitê 

Técnico') sob os auspícios do Conselho de Cooperação Aduaneira (doravante denominado 

'CCA') que exercerá as atribuições enunciadas no Anexo II deste Acordo e que funcionará de 

acordo com as normas contidas no referido Anexo. 

 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC. Comentários sobre a Tradução 

 

Nada a observar. 
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II.  Interpretação e Aplicação do Artigo 18 

 

Este Artigo não foi objeto de análise pelo DSB da OMC. 

 

Há algumas observações adicionais que devem ser enfatizadas: 

 

(i) Status de Membro-observador: Na reunião de 12 de maio de 1995, o Comitê de Valoração Aduaneira 

concordou em admitir membros-observadores em suas reuniões. 

 

(ii) Regulamento interno: Em 01 de dezembro de 1994, o Conselho do Comércio de Mercadorias aprovou o 

regulamento interno para as reuniões do Comitê de Valoração Aduaneira adotado por este Comitê. 

 

(iii) Monitoramento do Acordo de Inspeção Pré-Embarque: Na reunião de 15 de junho de 1999, o Conselho 

Geral adotou a recomendação do Grupo de Trabalho de Inspeção Pré-embarque, segundo a qual o futuro 

monitoramento do Acordo de Inspeção Pré-Embarque deve ser inicialmente realizado pelo Comitê de 

Valoração Aduaneira, sendo que a Inspeção Pré-Embarque deve permanecer como um item permanente na 

pauta de assuntos do Comitê. 

 

III. Comentários 

 

Nada a comentar. 
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 Artigo 19 

 

Victor Bovarotti Lopes 

 

IA. Texto do Artigo em Inglês 
 

Article 19 

Consultations and Dispute Settlement 
 

19.1 Except as otherwise provided herein, the Dispute Settlement Understanding is applicable to 

consultations and the settlement of disputes under this Agreement. 

 

19.2 If any Member considers that any benefit accruing to it, directly or indirectly, under this 

Agreement is being nullified or impaired, or that the achievement of any objective of this 

Agreement is being impeded, as a result of the actions of another Member or of other Members, 

it may, with a view to reaching a mutually satisfactory solution of this matter, request 

consultations with the Member or Members in question. Each Member shall afford sympathetic 

consideration to any request from another Member for consultations. 

 

19.3 The Technical Committee shall provide, upon request, advice and assistance to Members 

engaged in consultations. 

 

19.4 At the request of a party to the dispute, or on its own initiative, a panel established to examine a 

dispute relating to the provisions of this Agreement may request the Technical Committee to 

carry out an examination of any questions requiring technical consideration. The panel shall 

determine the terms of reference of the Technical Committee for the particular dispute and set a 

time period for receipt of the report of the Technical Committee. The panel shall take into 

consideration the report of the Technical Committee. In the event that the Technical Committee 

is unable to reach consensus on a matter referred to it pursuant to this paragraph, the panel 

should afford the parties to the dispute an opportunity to present their views on the matter to the 

panel. 

 

19.5 Confidential information provided to the panel shall not be disclosed without formal 

authorization from the person, body or authority providing such information. Where such 

information is requested from the panel but release of such information by the panel is not 

authorized, a non-confidential summary of this information, authorized by the person, body or 

authority providing the information, shall be provided. 

 

IB. Texto do Artigo em Português 
 

Artigo 19 

Consultas e Solução de Controvérsias 
 

19.1 Exceto, conforme disposto de outra forma neste Acordo, o Entendimento sobre Solução de 

Controvérsias aplica-se a solução de controvérsias sob este Acordo. 

 

19.2 Caso um Membro considere que qualquer benefício a ele conferido, direta ou indiretamente, em 

decorrência deste Acordo esteja sendo anulado ou prejudicado, ou que a consecução de qualquer 

dos objetivos do Acordo esteja sendo impedida em decorrência de atos praticados por outro ou 

outros Membros poderá, objetivando alcançar uma solução mutuamente satisfatória, solicitar 

consultas com o Membro ou os Membros em questão. Cada Membro examinará com simpatia 

qualquer pedido de consultas formulado por outro Membro. 

 

19.3 O Comitê Técnico fornecerá, quando solicitado, orientação e assistência às Partes envolvidas. 

 

19.4 A pedido de uma das partes na controvérsia ou por sua própria iniciativa, um grupo especial 

estabelecido para examinar uma controvérsia relativa às disposições deste Acordo poderá 
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solicitar ao Comitê técnico que conduza o exame de quaisquer questões que requeiram 

consideração técnica. O grupo especial determinará os termos de referência do Comitê Técnico 

para a controvérsia específica e estabelecerá um prazo para a recepção do relatório do Comitê 

Técnico. O grupo especial deverá levar em consideração o relatório do Comitê Técnico. Caso o 

Comitê Técnico não consiga obter consenso num assunto a ele submetido, conforme as 

disposições deste parágrafo, o grupo especial deverá permitir às partes na controvérsia uma 

oportunidade para apresentar seus argumentos sobre a matéria ao grupo especial. 

 

19.5 Informações confidenciais fornecidas ao grupo especial não serão reveladas sem autorização 

formal da pessoa, instituição ou autoridade que as forneceu. Quando tal informação for 

solicitada ao grupo especial, mas sua divulgação não for autorizada, um resumo desta 

informação, autorizada pela pessoa, instituição ou autoridade fornecedora da informação deverá 

ser fornecido. 

 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC. Comentários sobre a Tradução 

 

No primeiro parágrafo, a vírgula após a palavra exceto confunde o sentido do trecho: “Except as otherwise 

provided herein”. A melhor tradução para este trecho seria: “Exceto onde disposto de forma diversa neste 

Acordo”. 

 

No segundo parágrafo, a melhor redação para o trecho: “(...) atos praticados por outro ou outros Membros 

poderá (...)”, seria: “(...) atos praticados por outro ou outros Membros, tal Membro poderá (...)”. 

 

II.  Interpretação e Aplicação do Artigo 19 

 

Este Artigo não foi objeto de análise pelo DSB da OMC. 

 

III. Comentários 

 

Nada a comentar. 
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              Artigo 20 

 

Victor Bovarotti Lopes 

 

IA. Texto do Artigo em Inglês 
 

Article 20 
 

20.1 Developing country Members not party to the Agreement on Implementation of Article VII of 

the General Agreement on Tariffs and Trade done on 12 April 1979 may delay application of 

the provisions of this Agreement for a period not exceeding five years from the date of entry 

into force of the WTO Agreement for such Members. Developing country Members who choose 

to delay application of this Agreement shall notify the Director-General of the WTO 

accordingly. 

 

20.2 In addition to paragraph 1, developing country Members not party to the Agreement on 

Implementation of Article VII of the General Agreement on Tariffs and Trade done on 12 April 

1979 may delay application of paragraph 2(b)(iii) of Article 1 and Article 6 for a period not 

exceeding three years following their application of all other provisions of this Agreement. 

Developing country Members that choose to delay application of the provisions specified in this 

paragraph shall notify the Director-General of the WTO accordingly. 

 

20.3 Developed country Members shall furnish, on mutually agreed terms, technical assistance to 

developing country Members that so request. On this basis developed country Members shall 

draw up programmes of technical assistance which may include, inter alia, training of personnel, 

assistance in preparing implementation measures, access to sources of information regarding 

customs valuation methodology, and advice on the application of the provisions of this 

Agreement. 

 

IB. Texto do Artigo em Português 
 

Artigo 20 
 

20.1 Os países em desenvolvimento Membros que não são partes do Acordo sobre a Implementação 

do Artigo VII do Acordo Geral de Tarifas e Comércio, feito em 12 de abril de 1979, poderão 

adiar a aplicação das disposições deste Acordo por um período não superior a cinco anos a partir 

da data da entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC para os ditos Membros. Os países 

em desenvolvimento Membros que optarem pelo adiamento da aplicação deste Acordo farão a 

devida notificação ao Diretor-Geral da OMC. 

 

20.2 Em aditamento ao disposto no parágrafo 1 acima, os países em desenvolvimento Membros que 

não são partes do Acordo sobre a Implementação do Artigo VII do Acordo Geral de Tarifas e 

Comércio, feito em 12 de abril de 1979, poderão adiar a aplicação do parágrafo 2 (b) (iii) do 

Artigo 1 e do Artigo 6 por um período não superior a três anos a partir da data em que tais 

países tenham aplicado todas as demais disposições deste Acordo. Os países em 

desenvolvimento Membros que optaram pelo adiamento da aplicação das disposições 

especificadas neste parágrafo farão a devida notificação ao Diretor-Geral da OMC. 

 

20.3 Os países desenvolvidos Membros prestarão assistência técnica, em termos mutuamente 

acordados, aos países em desenvolvimento Membros quando estes a solicitarem. Assim, os 

países desenvolvidos organizarão programas de assistência técnica que poderão incluir, inter 

alia, treinamento de pessoal, assistência na preparação de medidas de aplicação, acesso a fontes 

de informações relacionadas com metodologia de valoração aduaneira e orientação sobre a 

aplicação das disposições deste Acordo. 
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IC. Comentários sobre a Tradução 

 

Nada a observar. 

 

II.  Interpretação e Aplicação do Artigo 20 

 

Este Artigo não foi objeto de análise pelo DSB da OMC. 

 

III. Comentários 

 

Nada a comentar. 
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 Artigo 21 

 

Victor Bovarotti Lopes 

 

IA. Texto do Artigo em Inglês 
 

Article 21 

Reservations 
 

  Reservations may not be entered in respect of any of the provisions of this Agreement without 

the consent of the other Members. 

 

IB. Texto do Artigo em Português 
 

Artigo 21 

Reservas 
 

Não poderão ser formuladas reservas em relação a qualquer das disposições deste Acordo sem o 

consentimento das outras Partes. 

 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC. Comentários sobre a Tradução 

 

Nada a observar. 

 

II.  Interpretação e Aplicação do Artigo 21 

 

Este Artigo não foi objeto de análise pelo DSB da OMC. 

 

III. Comentários 

 

Nada a comentar. 
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 Artigo 22 

 

Victor Bovarotti Lopes 

 

IA. Texto do Artigo em Inglês 
 

Article 22 

National Legislation 
 

22.1 Each Member shall ensure, not later than the date of application of the provisions of this 

Agreement for it, the conformity of its laws, regulations and administrative procedures with the 

provisions of this Agreement. 

 

22.2 Each Member shall inform the Committee of any changes in its laws and regulations relevant to 

this Agreement and in the administration of such laws and regulations. 

 

IB. Texto do Artigo em Português 
 

Artigo 22 

Legislação Nacional 
 

22.1 Cada Membro assegurará, em prazo não superior à data em que as disposições deste Acordo se 

apliquem para ele, a conformidade de suas leis, regulamentos e procedimentos administrativos 

com as disposições deste Acordo. 

 

22.2 Cada Membro informará ao Comitê sobre quaisquer alterações introduzidas em suas leis e 

regulamentos pertinentes a este Acordo e na aplicação das referidas leis e regulamentos. 

 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC. Comentários sobre a Tradução 

 

Nada a observar. 

 

II.  Interpretação e Aplicação do Artigo 22 

 

Este Artigo não foi objeto de análise pelo DSB da OMC. 

 

III. Comentários 

 

Nada a comentar. 
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             Artigo 23 

 

Victor Bovarotti Lopes 

 

IA. Texto do Artigo em Inglês 
 

Article 23 

Review 
 

  The Committee shall review annually the implementation and operation of this Agreement 

taking into account the objectives thereof. The Committee shall annually inform the Council for Trade in 

Goods of developments during the period covered by such reviews. 

 

IB. Texto do Artigo em Português 
 

Artigo 23 

Exame 
 

O Comitê procederá anualmente a um exame da aplicação e do funcionamento deste Acordo 

tendo em vista seus objetivos. O Comitê informará anualmente ao Conselho sobre o Comércio de Bens as 

ocorrências verificadas durante o período abrangido por tal exame. 

 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC. Comentários sobre a Tradução 

 

Nada a observar. 

 

II.  Interpretação e Aplicação do Artigo 23 

 

Este Artigo não foi objeto de análise pelo DSB da OMC. 

 

III. Comentários 

 

Nada a comentar. 

 

 



59 
 

             Artigo 24 

 

Victor Bovarotti Lopes 

 

IA. Texto do Artigo em Inglês 
 

Article 24 

Secretariat 
 

  This Agreement shall be serviced by the WTO Secretariat except in regard to those 

responsibilities specifically assigned to the Technical Committee, which will be serviced by the CCC 

Secretariat. 

 

IB. Texto do Artigo em Português 
 

Artigo 24 

Secretariado 
 

Este Acordo será assistido pelo secretariado da OMC, salvo quanto as atribuições especificamente 

conferidas ao Comitê Técnico, cujos serviços de secretaria serão prestados pelo Secretariado do CCA. 

 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC. Comentários sobre a Tradução 

 

Nada a observar. 

 

II.  Interpretação e Aplicação do Artigo 24 

 

Este Artigo não foi objeto de análise pelo DSB da OMC. 

 

III. Comentários 

 

Nada a comentar. 
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             ANEXO I – Nota Geral 

 

Victor Bovarotti Lopes 

 

IA. Texto do Anexo em Inglês 
 

ANNEX I 

INTERPRETATIVE NOTES 
 

General Note 

Sequential Application of Valuation Methods 
 

1  Articles 1 through 7 define how the customs value of imported goods is to be determined under 

the provisions of this Agreement. The methods of valuation are set out in a sequential order of 

application. The primary method for customs valuation is defined in Article 1 and imported 

goods are to be valued in accordance with the provisions of this Article whenever the conditions 

prescribed therein are fulfilled. 

 

2  Where the customs value cannot be determined under the provisions of Article 1, it is to be 

determined by proceeding sequentially through the succeeding Articles to the first such Article 

under which the customs value can be determined. Except as provided in Article 4, it is only 

when the customs value cannot be determined under the provisions of a particular Article that 

the provisions of the next Article in the sequence can be used. 

 

3  If the importer does not request that the order of Articles 5 and 6 be reversed, the normal order 

of the sequence is to be followed. If the importer does so request but it then proves impossible 

to determine the customs value under the provisions of Article 6, the customs value is to be 

determined under the provisions of Article 5, if it can be so determined. 

 

4  Where the customs value cannot be determined under the provisions of Articles 1 through 6 it is 

to be determined under the provisions of Article 7. 

 

Use of Generally Accepted Accounting Principles  

 

1  “Generally accepted accounting principles” refers to the recognized consensus or substantial 

authoritative support within a country at a particular time as to which economic resources and 

obligations should be recorded as assets and liabilities, which changes in assets and liabilities 

should be recorded, how the assets and liabilities and changes in them should be measured, what 

information should be disclosed and how it should be disclosed, and which financial statements 

should be prepared. These standards may be broad guidelines of general application as well as 

detailed practices and procedures. 

 

2 For the purposes of this Agreement, the customs administration of each Member shall utilize 

information prepared in a manner consistent with generally accepted accounting principles in 

the country which is appropriate for the Article in question. For example, the determination of 

usual profit and general expenses under the provisions of Article 5 would be carried out 

utilizing information prepared in a manner consistent with generally accepted accounting 

principles of the country of importation. On the other hand, the determination of usual profit and 

general expenses under the provisions of Article 6 would be carried out utilizing information 

prepared in a manner consistent with generally accepted accounting principles of the country of 

production. As a further example, the determination of an element provided for in paragraph 

1(b)(ii) of Article 8 undertaken in the country of importation would be carried out utilizing 

information in a manner consistent with the generally accepted accounting principles of that 

country. 
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IB. Texto do Anexo em Português 
 

ANEXO 1 

NOTAS INTERPRETATIVAS 
 

Nota Geral 

Aplicação Sucessiva dos Métodos de Valoração 
 

1  Os Artigos de 1 a 7, inclusive, definem como deverá ser determinado o valor aduaneiro das 

mercadorias importadas, em conformidade com as disposições deste Acordo. Os métodos de 

valoração estão enunciados em ordem seqüencial de aplicação. O método primeiro de valoração 

aduaneira está definido no Artigo 1 e as mercadorias importadas devem ser valoradas de acordo 

com as disposições do aludido Artigo sempre que forem atendidas as condições nele previstas. 

 

2  Quando o valor aduaneiro não puder ser determinado segundo as disposições do Artigo 1, deve-

se passar sucessivamente aos Artigos seguintes até chegar ao primeiro que permita determinar 

tal valor. Exceto quanto ao disposto no Artigo 4, somente quando o valor aduaneiro não puder 

ser determinado conforme as disposições de um dado Artigo é que o disposto no Artigo 

subseqüente pode ser utilizado. 

 

3  Se o importador não solicitar a inversão da ordem dos Artigos 5 e 6, a seqüência normal será 

respeitada. Se o importador optar pela inversão, mas em seguida ficar provada a impossibilidade 

de se determinar o valor aduaneiro segundo as disposições do Artigo 6, o valor aduaneiro será 

determinado conforme o disposto no Artigo 5, caso ele possa ser assim determinado. 

 

4  Quando o valor aduaneiro não puder ser determinado segundo as disposições dos Artigos 1 e 6, 

inclusive, deverá ser determinado de acordo com as disposições do Artigo 7. 

 

Aplicação de Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos 

 

1  Princípios de contabilidade geralmente aceitos são aqueles sobre os quais há consenso 

reconhecido ou que têm substancial apoio de fontes com autoridade no assunto em um país e 

numa determinada época quanto à definição dos recursos e obrigações econômicas que devem 

ser registrados no Ativo e no Passivo, as modificações no Ativo e no Passivo que devem ser 

registradas, da forma pela qual o Ativo, o Passivo e respectivas alterações devem ser 

mensuradas, as informações que devem ser reveladas e como devem ser reveladas e os 

demonstrativos financeiros que devem ser preparados. Essas normas tanto podem consistir de 

diretrizes de aplicação geral como de práticas e procedimentos pormenorizados. 

 

2  Para os fins deste Acordo, a administração aduaneira de cada Parte utilizará informações 

preparadas de maneira compatível com os princípios de contabilidade geralmente aceitos no 

país e adequados ao Artigo pertinente. Por exemplo, o lucro e as despesas gerais habituais 

segundo as disposições do Artigo 5 seriam determinadas utilizando-se informações preparadas 

de maneira compatível com os princípios de contabilidade geralmente aceitos no país de 

importação. Por outro lado, a determinação do lucro e das despesas gerais habituais, segundo as 

disposições do Artigo 6, seria feita utilizando-se informações preparadas de maneira compatível 

com os princípios de contabilidade geralmente aceitos no país de produção. Como exemplo 

adicional, a determinação de um dos elementos previstos no parágrafo l (b) (ii) do Artigo 8, 

realizado no país de importação, seria feita utilizando-se informações de maneira compatível 

com os princípios de contabilidade geralmente aceitos neste país. 

 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 
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IC. Comentários sobre a Tradução 

 

No quarto parágrafo da nota geral “Aplicação Sucessiva dos Métodos de Valoração”, o trecho “under the 

provisions of Articles 1 through 6” foi traduzido incorretamente para “segundo as disposições dos Artigos 

1 e 6”. A tradução correta deste trecho seria “segundo as disposições dos Artigos 1 a 6”. 

 

II.  Interpretação e Aplicação da Nota Geral do Anexo I 

 

Esta “Nota Geral” não foi objeto de análise pelo DSB da OMC. 

 

III. Comentários 

 

Nada a comentar. 
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 ANEXO I – Nota ao Artigo 1 

 

Victor Bovarotti Lopes 

 

IA. Texto do Anexo em Inglês 
 

Note to Article 1 

Price Actually Paid or Payable 
 

1  The price actually paid or payable is the total payment made or to be made by the buyer to or for 

the benefit of the seller for the imported goods. The payment need not necessarily take the form 

of a transfer of money. Payment may be made by way of letters of credit or negotiable 

instruments. Payment may be made directly or indirectly. An example of an indirect payment 

would be the settlement by the buyer, whether in whole or in part, of a debt owed by the seller. 

 

2  Activities undertaken by the buyer on the buyer's own account, other than those for which an 

adjustment is provided in Article 8, are not considered to be an indirect payment to the seller, 

even though they might be regarded as of benefit to the seller. The costs of such activities shall 

not, therefore, be added to the price actually paid or payable in determining the customs value. 

 

3  The customs value shall not include the following charges or costs, provided that they are 

distinguished from the price actually paid or payable for the imported goods: 

 

(a) charges for construction, erection, assembly, maintenance or technical assistance, 

undertaken after importation on imported goods such as industrial plant, machinery or 

equipment; 

 

(b) the cost of transport after importation; 

 

(c) duties and taxes of the country of importation. 

 

4  The price actually paid or payable refers to the price for the imported goods. Thus the flow of 

dividends or other payments from the buyer to the seller that do not relate to the imported goods 

are not part of the customs value. 

 

Paragraph 1(a)(iii) 

 

Among restrictions which would not render a price actually paid or payable unacceptable are restrictions 

which do not substantially affect the value of the goods. An example of such restrictions would be the case 

where a seller requires a buyer of automobiles not to sell or exhibit them prior to a fixed date which 

represents the beginning of a model year. 

 

Paragraph 1(b)  

 

1  If the sale or price is subject to some condition or consideration for which a value cannot be 

determined with respect to the goods being valued, the transaction value shall not be acceptable 

for customs purposes. Some examples of this include: 

 

(a) the seller establishes the price of the imported goods on condition that the buyer will 

also buy other goods in specified quantities; 

 

(b) the price of the imported goods is dependent upon the price or prices at which the buyer 

of the imported goods sells other goods to the seller of the imported goods; 

 

(c) the price is established on the basis of a form of payment extraneous to the 

 imported goods, such as where the imported goods are semi-finished goods which have 
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been provided by the seller on condition that the seller will receive a specified quantity of the 

finished goods. 

 

2  However, conditions or considerations relating to the production or marketing of the imported 

goods shall not result in rejection of the transaction value. For example, the fact that the buyer 

furnishes the seller with engineering and plans undertaken in the country of importation shall 

not result in rejection of the transaction value for the purposes of Article 1. Likewise, if the 

buyer undertakes on the buyer’s own account, even though by agreement with the seller, 

activities relating to the marketing of the imported goods, the value of these activities is not part 

of the customs value nor shall such activities result in rejection of the transaction value. 

 

Paragraph 2 

 

1  Paragraphs 2(a) and 2(b) provide different means of establishing the acceptability of a 

transaction value. 

 

2  Paragraph 2(a) provides that where the buyer and the seller are related, the circumstances 

surrounding the sale shall be examined and the transaction value shall be accepted as the 

customs value provided that the relationship did not influence the price. It is not intended that 

there should be an examination of the circumstances in all cases where the buyer and the seller 

are related. Such examination will only be required where there are doubts about the 

acceptability of the price. Where the customs administration have no doubts about the 

acceptability of the price, it should be accepted without requesting further information from the 

importer. For example, the customs administration may have previously examined the 

relationship, or it may already have detailed information concerning the buyer and the seller, 

and may already be satisfied from such examination or information that the relationship did not 

influence the price. 

 

3  Where the customs administration is unable to accept the transaction value without further 

inquiry, it should give the importer an opportunity to supply such further detailed information as 

may be necessary to enable it to examine the circumstances surrounding the sale. In this context, 

the customs administration should be prepared to examine relevant aspects of the transaction, 

including the way in which the buyer and seller organize their commercial relations and the way 

in which the price in question was arrived at, in order to determine whether the relationship 

influenced the price. Where it can be shown that the buyer and seller, although related under the 

provisions of Article 15, buy from and sell to each other as if they were not related, this would 

demonstrate that the price had not been influenced by the relationship. As an example of this, if 

the price had been settled in a manner consistent with the normal pricing practices of the 

industry in question or with the way the seller settles prices for sales to buyers who are not 

related to the seller, this would demonstrate that the price had not been influenced by the 

relationship. As a further example, where it is shown that the price is adequate to ensure 

recovery of all costs plus a profit which is representative of the firm's overall profit realized 

over a representative period of time (e.g. on an annual basis) in sales of goods of the same class 

or kind, this would demonstrate that the price had not been influenced. 

 

4  Paragraph 2(b) provides an opportunity for the importer to demonstrate that the transaction 

value closely approximates to a “test” value previously accepted by the customs administration 

and is therefore acceptable under the provisions of Article 1. Where a test under paragraph 2(b) 

is met, it is not necessary to examine the question of influence under paragraph 2(a). If the 

customs administration has already sufficient information to be satisfied, without further 

detailed inquiries, that one of the tests provided in paragraph 2(b) has been met, there is no 

reason for it to require the importer to demonstrate that the test can be met. In paragraph 2(b) 

the term “unrelated buyers” means buyers who are not related to the seller in any particular 

case. 
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Paragraph 2(b) 

 

A number of factors must be taken into consideration in determining whether one value “closely 

approximates” to another value. These factors include the nature of the imported goods, the nature of the 

industry itself, the season in which the goods are imported, and, whether the difference in values is 

commercially significant. Since these factors may vary from case to case, it would be impossible to apply a 

uniform standard such as a fixed percentage, in each case. For example, a small difference in value in a 

case involving one type of goods could be unacceptable while a large difference in a case involving another 

type of goods might be acceptable in determining whether the transaction value closely approximates to the 

“test” values set forth in paragraph 2(b) of Article 1. 

 

IB. Texto do Anexo em Português 
 

Nota ao Artigo I 

Preço Efetivamente Pago ou a Pagar 

 

1  O preço efetivamente pago ou a pagar é o pagamento total efetuado ou a ser efetuado pelo 

comprador ao vendedor ou em benefício deste pelas mercadorias importadas. O pagamento não 

implica necessariamente em uma transferência de dinheiro. Poderá ser feito por cartas de crédito 

ou instrumentos negociáveis, podendo ser efetuado direta ou indiretamente. Exemplo de 

pagamento indireto seria a liquidação pelo comprador, no todo ou em parte, de um débito 

contraído pelo vendedor. 

 

2  As atividades desempenhadas pelo comprador, por sua própria conta, excetuadas aquelas para as 

quais um ajuste tenha sido previsto no Artigo 8, não serão consideradas como um pagamento 

indireto ao vendedor, mesmo que sejam consideradas como um benefício deste. Portanto, os 

custos de tais atividades não serão adicionados ao preço efetivamente pago ou a pagar na 

determinação do valor aduaneiro. 

 

3  O valor aduaneiro não incluirá os seguintes encargos ou custos, desde que estes sejam 

destacados do preço efetivamente pago ou a pagar pelas mercadorias importadas: 

 

(a) encargos relativos à construção, instalação, montagem, manutenção ou assistência 

técnica executados após a importação, relacionados com as mercadorias importadas, tais 

como instalações, máquinas ou equipamentos industriais; 

 

(b) o custo de transporte após a importação; 

 

(c) direitos aduaneiros e impostos incidentes no país de importação. 

 

4  O preço efetivamente pago ou a pagar refere-se ao prego das mercadorias importadas. Assim, o 

pagamento de dividendos ou outros pagamentos efetuados pelo comprador ao vendedor e que 

não se relacionam com as mercadorias importadas não são parte do valor aduaneiro. 

 

Parágrafo l (a) (iii) 

 

  Entre as restrições que não tornam inaceitável um preço pago ou a pagar, figuram as que não 

afetam substancialmente o valor das mercadorias. Um exemplo de tais restrições seria o caso em que um 

vendedor de automóveis exigisse de um comprador que não os vendesse nem os exibisse antes de um certa 

data, que representasse o início do ano para os modelos dos automóveis em questão. 

 

Parágrafo 1(b) 
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1  Se a venda ou o preço estiverem sujeitos a alguma condição ou contraprestação, da qual não se 

possa determinar um valor em relação às mercadorias objeto de valoração, o valor de transação 

não será aceitável para fins aduaneiros. Como exemplo, temos: 

 

(a) o vendedor fixa o preço das mercadorias importadas sob a condição de o comprador 

adquirir também outras mercadorias em quantidades especificadas; 

 

(b)  o preço das mercadorias importadas depende do preço ou preços pelos quais o seu 

comprador vende outras mercadorias ao vendedor das mercadorias importadas; 

 

(c)  o preço é fixado com base em uma forma de pagamento alheia às mercadorias 

importadas, tal como quando estas são mercadorias semi-acabadas que tenham sido 

fornecidas pelo vendedor sob a condição de lhe ser enviada uma determinada 

quantidade das mercadorias acabadas. 

 

2  No entanto, condições ou contraprestações relacionadas com a produção ou a comercialização 

das mercadorias importadas não devem resultar na rejeição do valor de transação. Por exemplo, 

o fato de o comprador fornecer ao vendedor projetos de engenharia e planos elaborados no país 

de importação não deve resultar na rejeição do valor de transação para os fins do Artigo 1. Do 

mesmo modo, se o comprador tomar a seu cargo por sua própria conta, ainda que mediante 

acordo com o vendedor, as atividades relacionadas com a comercialização das mercadorias 

importadas, o valor dessas atividades não fará parte do valor aduaneiro, nem resultarão essas 

atividades na rejeição do valor de transação. 

 

Parágrafo 2 

 

1  Os parágrafos 2 (a) e 2 (b) do Artigo 1 estabelecem diferentes maneiras de se determinar a 

aceitabilidade de um valor de transação. 

 

2  O parágrafo 2 (a) estabelece que, quando o comprador e o vendedor forem vinculados, as       

circunstâncias que envolvem a venda serão examinadas e o valor de transação será aceito como 

valor aduaneiro, desde que a vinculação não tenha influenciado o preço. Com isso não se 

pretende que seja feito um exame de tais circunstâncias em todos os casos em que o comprador 

e o vendedor forem vinculados. Tal exame só será exigido quando houver dúvidas quanto à 

aceitabilidade do preço. Quando a administração aduaneira não tiver dúvidas quanto à 

aceitabilidade do preço, ele deverá ser aceito sem que outras informações sejam solicitadas ao 

importador. Por exemplo, a administração aduaneira pode ter examinado previamente a 

vinculação, ou pode ter informações detalhadas a respeito do comprador e do vendedor, e pode, 

diante de tais exames e informações, estar convencida de que a vinculação não influenciou o 

preço. 

 

2 Se a administração aduaneira não puder aceitar o valor de transação sem investigações 

complementares, deverá dar ao importador uma oportunidade de fornecer informações mais 

detalhadas, necessárias para capacitá-la a examinar as circunstâncias da venda. Nesse contexto, 

a administração aduaneira deverá estar preparada para examinar os aspectos relevantes da 

transação, inclusive a maneira pela qual o comprador e o vendedor organizam suas relações 

comerciais e a maneira pela qual o preço em questão foi definido, com a finalidade de 

determinar se a vinculação influenciou o preço. Quando ficar demonstrado que o comprador e o 

vendedor, embora vinculados conforme as disposições do Artigo 15, compram e vendem um do 

outro como se não fossem vinculados, isto comprovará que o preço não foi influenciado pela 

vinculação. Como exemplo, se o preço tivesse sido determinado de maneira compatível com as 

práticas normais de fixação de preços do setor industrial em questão ou com a maneira pela qual 

o vendedor fixa seus preços para compradores não vinculados a ele, isto demonstrará que o 

preço não foi influenciado pela vinculação. Como outro exemplo, quando ficar demonstrado 

que o preço é suficiente para cobrir todos os custos e assegurar um lucro representativo do lucro 
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global obtido pela firma durante um período de tempo também representativo (por exemplo 

anual), em vendas de mercadorias da mesma classe ou espécie, estará comprovado que o preço 

não foi influenciado pela vinculação. 

 

4  O parágrafo 2 (b) dá ao importador uma oportunidade de demonstrar que o valor de transação 

aproxima-se muito de um valor “critério” previamente aceito pela administração aduaneira e 

que, portanto, é aceitável de acordo com o disposto no Artigo 1. Caso seja satisfeito um dos 

critérios previstos no parágrafo 2 (b), não será necessário examinar a questão da influência da 

vinculação com base no parágrafo 2(a). Caso a administração aduaneira já tenha informações 

suficientes para estar convencida, sem outras investigações detalhadas, de que um dos critérios 

previstos no parágrafo 2(b) foi satisfeito, não haverá razão para exigir do importador que faça 

esta demonstração. No parágrafo 2(b), entende-se por “compradores não vinculados” aqueles 

que não possuem qualquer vínculo com o vendedor, em nenhum caso específico. 

 

Parágrafo 2(b) 

 

  Um certo número de fatores deve ser levado em conta ao se determinar se um valor se aproxima 

muito de outro. Incluem-se entre esses fatores a natureza das mercadorias importadas, a natureza do setor 

industrial, a época do ano durante a qual as mercadorias são importadas e se a diferença nos valores é 

significativa sob o aspecto comercial. Como esses fatores podem variar de um caso para outro, seria 

impossível aplicar um critério uniforme, tal como uma percentagem fixa em todos os casos. Por exemplo, 

ao se determinar se o valor de transação se aproxima muito dos valores “critérios” indicados no parágrafo 

2(b) do Artigo 1, uma pequena diferença de valor poderia ser inaceitável para um determinado tipo de 

mercadorias, enquanto uma diferença grande poderia ser aceitável para um outro tipo de mercadorias. 

 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC. Comentários sobre a Tradução 

 

No quarto parágrafo do item “Preço Efetivamente Pago ou a Pagar” há um erro de digitação. Ao invés de 

“preço”, consta a palavra “prego”.  

 

Na nota sobre o Parágrafo l (a) (iii), há um erro de concordância no trecho “(...) antes de um certa data 

(...)”. O correto seria “(...) antes de uma certa data (...)”. 

 

No início nota sobre o Parágrafo 2(b), a melhor tradução para a expressão “A number of factors must be 

taken into consideration” seria “Uma série de fatores devem ser levados em conta”. 

 

II.  Interpretação e Aplicação da Nota ao Artigo I 

 

Relatório do Painel no caso Thailand - Customs and Fiscal Measures on Cigarettes from the 

Philippines (Thailand - Cigarettes) (Philippines), Demandante: Filipinas, WT/DS371/R, paras. 7.148-

7.151 e 7.160 

 

Para. 7.148. “Article 1.2(a) stipulates in the first two sentences that in a related-party situation, the fact that 

the parties are related is not a sufficient basis for the customs authorities to reject the transaction value. 

Under this circumstance, Article 1.2(a) imposes an obligation on customs authorities to “examine” the 

Nesse caso, o Painel entendeu que o Artigo 1.2(a), analisado em conjunto com o segundo parágrafo da Nota 

Interpretativa do Artigo 1.2, não exige que as autoridades aduaneiras examinem as circunstâncias da venda 

sempre que as partes da operação sejam vinculadas, mas apenas nos casos em que haja dúvida acerca da 

possibilidade de se determinar o valor aduaneiro com base no valor da transação. Na sequência, o Painel 

esclareceu que cabe ao importador fornecer as informações necessárias para que as autoridades aduaneiras 

realizem tal análise. 
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circumstances of the sale. Based on the results of the examination, the customs authorities must then accept 

the transaction value provided that the relationship did not influence the price. We review first the 

procedural steps that the customs authorities' examination entails under Article 1.2(a), and then the nature 

of the “examination” to be conducted by the customs authorities to fulfil the obligations under Article 

1.2(a).” 

 

Para. 7.149. “In relevant part, the Interpretative Note to Article 1.2 provides: 

 

‘1. Paragraph 2(a) and (b) provide different means of establishing the acceptability of a transaction value.  

2. Paragraph 2(a) provides that where the buyer and the seller are related, the circumstances surrounding 

the sale shall be examined and the transaction value shall be accepted as the customs value provided that 

the relationship did not influence the price. It is not intended that there should be an examination of the 

circumstances in all cases where the buyer and the seller are related. Such examination will only be 

required where there are doubts about the acceptability of the price. Where the customs administration has 

no doubts about the acceptability of the price, it should be accepted without requiring further information 

from the importer. For example, the customs administration may have previously examined the 

relationship, or it may already have detailed information concerning the buyer and the seller, and may 

already be satisfied from such examination or information that the relationship did not influence the price.’ 

 

Para. 7.150. “Therefore, paragraph 2 sets out that in a related-party situation, an examination of the 

circumstances surrounding the sale is not required in all cases, but only when there are doubts about the 

acceptability of the price. Article 1.2(a), taken together with paragraph 2 of the Interpretative Notes to 

Article 1.2, indicates that only when customs authorities have doubts about the transaction value in a 

related-party transaction, they will need to inquire into the acceptability of the transaction value.” 

 

Para. 7.151. “Paragraph 3 of the Interpretative Notes to Article 1.2(a) then provides that “if the customs 

administration is unable to accept the transaction value without further inquiry, it should give the importer 

an opportunity to supply such further detailed information as may be necessary to enable [the customs 

administration] to examine the circumstances surrounding the sale”. In examining the circumstances of the 

sale, therefore, the customs administration may, if and to the extent necessary, choose to ask the importer to 

provide information relevant to the customs authorities' examination. Paragraph 3 of the Interpretative 

Notes to Article 1.2(a) illustrates specific examples of the aspects of the transactions that the customs 

administration should be prepared to examine.  

The examples listed in paragraph 3 of the Interpretative Notes to Article 1.2(a) are as follows: 

 

 the way in which the buyer and seller organize their commercial relations; 

 the way in which the price in question was arrived at, in order to determine whether the relationship 

influenced the price; 

 where it can be shown that the buyer and seller, ..., buy from and sell to each other as if they were not 

related, this would demonstrate that the price had not been influenced by the relationship. For example: 

- if the price had been settled in a manner consistent with the normal pricing practises of the industry in 

question or with the way the seller settles prices for sales to buyers who are not related to the seller; or 

- where it is shown that the price is adequate to ensure recovery of all costs plus a profit which is 

representative of the firm's overall profit realized over a representative period of time (e.g. on an annual 

basis) in sales of goods of the same class or kind.” 

 

Para. 7.160. “At the same time, we understand that the principal responsibility of providing relevant 

information that may show the acceptability of the transaction value, in accordance with the method under 

either Article 1.2(a) or 1.2(b), rests upon the importer. This is related to the fact that the importer and, in 

certain situations, its related seller in an exporting country are in possession of the facts relevant to the 

question before the customs authorities and therefore responsible for providing customs authorities with 

sufficient information to enable them to assess the acceptability of the transaction value. Specifically, for 

example, Article 1.2(a) refers to “in the light of information provided by the importer”. The Interpretative 

Note to Article 1.2(a) also stipulates in paragraph 3 that the customs administration should “give the 

importer an opportunity to supply such further detailed information as may be necessary to enable it to 
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examine the circumstances surrounding the sale”. The text of paragraph 3 of the Interpretative Note to 

Article 1.2(a) therefore makes it clear that the responsibility imposed on importers for providing sufficient 

information is directly linked to the objective of enabling the customs authorities to examine the 

circumstances of the sale. The negotiating history of the Customs Valuation Agreement also shows that 

certain developing WTO Members expressed the view that in the light of the limited resources of their 

customs offices, the primary responsibility of establishing the acceptability of the transaction value in a 

related-party situation should be placed on importers.” 

 

III. Comentários 

 

No trecho acima, o Painel analisou o procedimento que deve ser adotado pelas autoridades aduaneiras para 

analisar a possibilidade de determinar o valor aduaneiro com base no valor da transação em operações entre 

partes vinculadas. Os aspectos deste procedimento considerados na decisão são: (i) a necessidade de 

exame, pelas autoridades aduaneiras, das circunstâncias da venda a fim de determinar a aceitabilidade do 

valor da transação e (ii) o ônus do importador de fornecer as informações necessárias para este exame. 
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              ANEXO I – Nota ao Artigo 2 

 

Victor Bovarotti Lopes 

 

IA. Texto do Anexo em Inglês 
 

Note to Article 2 
 

1  In applying Article 2, the customs administration shall, wherever possible, use a sale of identical 

goods at the same commercial level and in substantially the same quantities as the goods being 

valued. Where no such sale is found, a sale of identical goods that takes place under any one of 

the following three conditions may be used: 

 

(a) a sale at the same commercial level but in different quantities; 

 

(b) a sale at a different commercial level but in substantially the same quantities;  or 

 

(c) a sale at a different commercial level and in different quantities. 

 

3              Having found a sale under any one of these three conditions adjustments will then be made, as 

the case may be, for: 

 

(a) quantity factors only; 

 

(b) commercial level factors only;  or 

 

(c) both commercial level and quantity factors. 

 

4              The expression “and/or” allows the flexibility to use the sales and make the necessary 

adjustments in any one of the three conditions described above. 

 

4  For the purposes of Article 2, the transaction value of identical imported goods means a customs 

value, adjusted as provided for in paragraphs 1(b) and 2, which has already been accepted under 

Article 1. 

 

5  A condition for adjustment because of different commercial levels or different quantities is that 

such adjustment, whether it leads to an increase or a decrease in the value, be made only on the 

basis of demonstrated evidence that clearly establishes the reasonableness and accuracy of the 

adjustments, e.g. valid price lists containing prices referring to different levels or different 

quantities. As an example of this, if the imported goods being valued consist of a shipment of 10 

units and the only identical imported goods for which a transaction value exists involved a sale 

of 500 units, and it is recognized that the seller grants quantity discounts, the required 

adjustment may be accomplished by resorting to the seller's price list and using that price 

applicable to a sale of 10 units. This does not require that a sale had to have been made in 

quantities of 10 as long as the price list has been established as being bona fide through sales at 

other quantities. In the absence of such an objective measure, however, the determination of a 

customs value under the provisions of Article 2 is not appropriate. 

 

IB. Texto do Anexo em Português 
 

Nota ao Artigo 2 
 

1  Na aplicação do Artigo 2, a administração aduaneira se baseará, sempre que possível, numa 

venda de mercadorias idênticas efetuadas no mesmo nível comercial e substancialmente nas 

mesmas quantidades das mercadorias objeto de valoração. Inexistindo tal venda, recorrer-se-á a 

uma venda de mercadorias idênticas, efetuada de acordo com qualquer uma das três seguintes: 
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(a) uma venda no mesmo nível comercial, mas em quantidades diferentes; 

 

(b)  uma venda em um nível comercial diferente, mas substancialmente nas mesmas 

quantidades; ou 

 

(c)  uma venda em um nível comercial diferente e em quantidades diferentes; 

 

2  Existindo uma venda de acordo com qualquer uma dessas três condições, serão feitos ajustes, 

conforme o caso, para: 

 

(a) somente fatores relativos à quantidade; 

 

(b)  somente fatores relativos ao nível comercial; ou 

 

(c)  fatores relativos ao nível comercial e a quantidade. 

 

3  A expressão e/ou confere flexibilidade para utilizar as vendas e para fazer os ajustes necessários 

em qualquer uma das três condições descritas acima. 

 

4  Para os fins do Artigo 2, entende-se por valor de transação de mercadorias importadas idênticas, 

um valor aduaneiro ajustado conforme as determinações dos parágrafos 1 (b) e 2 desse Artigo, e 

que já tenha sido aceito com base no Artigo l. 

 

5  Uma condição para efetuar ajustes motivados por diferenças dos níveis comerciais, ou nas 

quantidades, é que tais ajustes, quer conduzam a um aumento ou a uma diminuição no valor, 

somente sejam feitos com base em evidência comprovada que claramente demonstre que o 

ajuste é razoável e exato, como listas de preço em vigor contendo preços relativos a diferentes 

quantidades ou níveis comerciais. Por exemplo, se as mercadorias importadas objeto de 

valoração consistirem de uma remessa de 10 unidades e as únicas mercadorias importadas 

idênticas para as quais existe um valor de transação envolverem uma venda de 500 unidades, e 

se ficar comprovado que o vendedor concede descontos por quantidade, o ajuste necessário 

poderá ser efetuado recorrendo-se à lista de preços do vendedor e utilizando-se o preço aplicável 

a uma venda de 10 unidades. Para tanto, não é necessário que tenha sido efetuada uma venda de 

10 unidades, contanto que a lista de preços seja considerada fidedigna através de vendas 

efetuadas em quantidades diferentes. No entanto, inexistindo esse critério objetivo, a 

determinação do valor aduaneiro, conforme as disposições do Artigo 2, não será adequada. 

 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC. Comentários sobre a Tradução 

 

Nada a observar. 

 

II.  Interpretação e Aplicação da Nota ao Artigo 2 

 

Esta nota não foi objeto de análise pelo DSB da OMC. 

 

III. Comentários 

 

Nada a comentar. 
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              ANEXO I – Nota ao Artigo 3 

 

Victor Bovarotti Lopes 

 

IA. Texto do Anexo em Inglês 
 

Note to Article 3 
 

1  In applying Article 3, the customs administration shall, wherever possible, use a sale of similar 

goods at the same commercial level and in substantially the same quantities as the goods being 

valued. Where no such sale is found, a sale of similar goods that takes place under any one of 

the following three conditions may be used: 

 

(a) a sale at the same commercial level but in different quantities; 

 

(b) a sale at a different commercial level but in substantially the same quantities;  or 

 

(c) a sale at a different commercial level and in different quantities. 

 

2  Having found a sale under any one of these three conditions adjustments will then be made, as 

the case may be, for: 

 

(a) quantity factors only; 

 

(b) commercial level factors only; or 

 

(c) both commercial level and quantity factors. 

 

3  The expression “and/or” allows the flexibility to use the sales and make the necessary 

adjustments in any one of the three conditions described above. 

 

4  For the purpose of Article 3, the transaction value of similar imported goods means a customs 

value, adjusted as provided for in paragraphs 1(b) and 2, which has already been accepted under 

Article 1. 

 

5  A condition for adjustment because of different commercial levels or different quantities is that 

such adjustment, whether it leads to an increase or a decrease in the value, be made only on the 

basis of demonstrated evidence that clearly establishes the reasonableness and accuracy of the 

adjustment, e.g. valid price lists containing prices referring to different levels or different 

quantities. As an example of this, if the imported goods being valued consist of a shipment of 10 

units and the only similar imported goods for which a transaction value exists involved a sale of 

500 units, and it is recognized that the seller grants quantity discounts, the required adjustment 

may be accomplished by resorting to the seller's price list and using that price applicable to a 

sale of 10 units. This does not require that a sale had to have been made in quantities of 10 as 

long as the price list has been established as being bona fide through sales at other quantities.  In 

the absence of such an objective measure, however, the determination of a customs value under 

the provisions of Article 3 is not appropriate. 

 

IB. Texto do Anexo em Português 
 

Nota ao Artigo 3 
 

1  Na aplicação do Artigo 3, a administração aduaneira se baseará, sempre que possível, numa 

venda de mercadorias similares efetuada no mesmo nível comercial e essencialmente nas 

mesmas quantidades das mercadorias objeto de valoração. Inexistindo tal venda, recorrer-se-á a 

uma venda de mercadorias similares, efetuada de acordo com qualquer uma das três condições 

seguintes: 
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(a) uma venda no mesmo nível comercial, mas em quantidades diferentes; 

 

(b)  uma venda em um nível comercial diferente, mas substancialmente nas mesmas 

quantidades; ou 

 

(c)  uma venda em um nível comercial diferente e em quantidades diferentes. 

 

2 Existindo uma venda de acordo com qualquer uma dessas três condições, serão feitos ajustes, 

conforme o caso, para: 

 

(a) somente fatores relativos à quantidade; 

 

(b)  somente fatores relativos ao nível comercial; ou 

 

(c)  fatores relativos ao nível comercial e à quantidade. 

 

3  A expressão “e/ou” confere flexibilidade para utilizar as vendas e para fazer os ajustes 

necessários em qualquer uma das três condições descritas acima. 

 

4  Para os fins do Artigo 3, entende-se por valor de transação de mercadorias importadas similares, 

um valor aduaneiro ajustado conforme as determinações dos parágrafos 1 (b) e 2 desse Artigo, e 

que já tenha sido aceito com base no Artigo 1. 

 

5  Uma condição para efetuar ajustes motivados por diferenças nos níveis comerciais, ou nas 

quantidades, é que tais ajustes, quer conduzam a um aumento ou a uma diminuição no valor, 

somente sejam feitos com base em evidência comprovada que claramente demonstre que o 

ajuste é razoável e exato, como listas de preços em vigor contendo preços relativos a diferentes 

quantidades ou níveis comerciais. Por exemplo, se as mercadorias importadas, objeto de 

valoração, consistirem de uma remessa de 10 unidades e as únicas mercadorias importadas 

similares para as quais existe um valor de transação envolveram uma venda de 500 unidades, e 

se ficar comprovado que o vendedor concede descontos por quantidade, o ajuste necessário 

poderá ser efetuado recorrendo-se à lista de preços do vendedor e utilizando-se o preço aplicável 

a uma venda de 10 unidades. Para tanto, não é necessário que tenha sido efetuada uma venda de 

10 unidades, contento que a lista de preços seja considerada fidedigna, através de vendas 

efetuadas em quantidades diferentes. No entanto, inexistindo esse critério objetivo, a 

determinação do valor aduaneiro conforme as disposições do Artigo 3 não será adequado. 

 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC. Comentários sobre a Tradução 

 

Nada a observar. 

 

II.  Interpretação e Aplicação da Nota ao Artigo 3 

 

Esta nota não foi objeto de análise pelo DSB da OMC. 

 

III. Comentários 

 

Nada a comentar. 
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 ANEXO I – Nota ao Artigo 5 

 

Victor Bovarotti Lopes 

 

IA. Texto do Anexo em Inglês 
 

Note to Article 5 
 

1  The term “unit price at which ... goods are sold in the greatest aggregate quantity” means the 

price at which the greatest number of units is sold in sales to persons who are not related to the 

persons from whom they buy such goods at the first commercial level after importation at which 

such sales take place. 

 

2  As an example of this, goods are sold from a price list which grants favourable unit prices for 

purchases made in larger quantities. 

 

 

Sale quantity 

 

Unit price 

 

 

Number of sales 

Total quantity 

sold at each price 

1-10 units 100 10 sales of 5 units 

5 sales of 3 units 

65 

11-25 units 95 5 sales of 11 units 55 

over 25 units 90 1 sale of 30 units 

1 sale of 50 units 

80 

 

  The greatest number of units sold at a price is 80; therefore, the unit price in the greatest 

aggregate quantity is 90.  

 

3  As another example of this, two sales occur. In the first sale 500 units are sold at a price of 95 

currency units each. In the second sale 400 units are sold at a price of 90 currency units each. In 

this example, the greatest number of units sold at a particular price is 500; therefore, the unit 

price in the greatest aggregate quantity is 95. 

 

4  A third example would be the following situation where various quantities are sold at various 

prices.  

 

(a) Sales  

Sale quantity Unit price 

40 units 100 

30 units 90 

15 units 100 

50 units 95 

25 units 105 

35 units 90 

5 units 100 

 

 

(b) Totals  
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Total quantity sold Unit price 

65 90 

50 95 

60 100 

25 105 

 

  In this example, the greatest number of units sold at a particular price is 65; therefore, the unit 

price in the greatest aggregate quantity is 90. 

 

5  Any sale in the importing country, as described in paragraph 1 above, to a person who supplies 

directly or indirectly free of charge or at reduced cost for use in connection with the production 

and sale for export of the imported goods any of the elements specified in paragraph 1(b) of 

Article 8, should not be taken into account in establishing the unit price for the purposes of 

Article 5. 

 

6  It should be noted that “profit and general expenses” referred to in paragraph 1 of Article 5 

should be taken as a whole. The figure for the purposes of this deduction should be determined 

on the basis of information supplied by or on behalf of the importer unless the importer's figures 

are inconsistent with those obtained in sales in the country of importation of imported goods of 

the same class or kind. Where the importer's figures are inconsistent with such figures, the 

amount for profit and general expenses may be based upon relevant information other than that 

supplied by or on behalf of the importer. 

 

7  The “general expenses” include the direct and indirect costs of marketing the goods in question. 

 

8  Local taxes payable by reason of the sale of the goods for which a deduction is not made under 

the provisions of paragraph 1(a)(iv) of Article 5 shall be deducted under the provisions of 

paragraph 1(a)(i) of Article 5. 

 

9  In determining either the commissions or the usual profits and general expenses under the 

provisions of paragraph 1 of Article 5, the question whether certain goods are “of the same class 

or kind” as other goods must be determined on a case-by-case basis by reference to the 

circumstances involved. Sales in the country of importation of the narrowest group or range of 

imported goods of the same class or kind, which includes the goods being valued, for which the 

necessary information can be provided, should be examined. For the purposes of Article 5, 

“goods of the same class or kind” includes goods imported from the same country as the goods 

being valued as well as goods imported from other countries. 

 

10  For the purposes of paragraph 1(b) of Article 5, the “earliest date” shall be the date by which 

sales of the imported goods or of identical or similar imported goods are made in sufficient 

quantity to establish the unit price. 

 

11  Where the method in paragraph 2 of Article 5 is used, deductions made for the value added by 

further processing shall be based on objective and quantifiable data relating to the cost of such 

work. Accepted industry formulas, recipes, methods of construction, and other industry 

practices would form the basis of the calculations. 

 

12  It is recognized that the method of valuation provided for in paragraph 2 of Article 5 would 

normally not be applicable when, as a result of the further processing, the imported goods lose 

their identity. However, there can be instances where, although the identity of the imported 

goods is lost, the value added by the processing can be determined accurately without 

unreasonable difficulty. On the other hand, there can also be instances where the imported 
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goods maintain their identity but form such a minor element in the goods sold in the country of 

importation that the use of this valuation method would be unjustified. In view of the above, 

each situation of this type must be considered on a case-by-case basis. 

 

IB. Texto do Anexo em Português 
 

Nota ao Artigo 5 
 

1  Entende-se por “preço unitário pelo qual mercadorias são vendidas na maior quantidade total”, o 

preço pelo qual se vende o maior número de unidades a pessoas não vinculadas àquelas de quem 

compram tais mercadorias, no primeiro nível comercial após a importação no qual tais vendas 

ocorrem. 

 

2  Por exemplo, mercadorias são vendidas com base em uma lista de preços que concede redução 

nos preços unitários para compras em maiores quantidades: 

 

Quantidade Vendida 

(unidades) 

Preço Unitário Número de Vendas Quantidade Total vendida a 

cada preço 

de 1 a 10 100 Vendas de 5 unid. 

5 vendas de 3 unid. 

65 

de 11 a 25 95 5 vendas de 11 unid. 55 

mais de 25 90 1 venda de 30 unid. 

1 venda de 50 unid. 

80 

 

O maior número de unidades vendidas a um dado preço é 80, portanto, o preço unitário pelo 

qual se vende a maior quantidade total é 90. 

   

3  Noutro exemplo, ocorrem duas vendas: na primeira, 500 unidades são vendidas ao preço de 95 

unidades monetárias cada; na segunda, 400 unidades são vendidas ao preço de 90. Neste 

exemplo, o maior numero de unidades vendidas a um dado preço é 500, portanto, o preço 

unitário pelo qual se vende a maior quantidade total e 95. 

 

4  Um terceiro exemplo seria a seguinte situação, na qual diferentes quantidades são vendidas a 

diversos preços: 

 

(a)    Vendas 

 

Quantidade Vendida Preço Unitário 

40 unidades 100 

30 unidades 90 

15 unidades 100 

50 unidades 95 

25 unidades 105 

35 unidades 90 

5 unidades 100 

         

(b) Totais 

 

Quantidade Total Vendida Preço Unitário 

65 90 

50 95 

60 100 

25 105 
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Neste exemplo, o maior número de unidades vendidas a um dado preço é 65, conseqüentemente 

o preço unitário a que se vende a maior quantidade total é 90. 

 

5  Qualquer venda efetuada no país de importação de acordo com o parágrafo 1 acima a uma 

pessoa que forneça direta ou indiretamente, gratuitamente ou a pregos reduzidos, qualquer dos 

elementos especificados no parágrafo l (b) do Artigo 8 para serem utilizados na produção e 

venda para exportação das mercadorias importadas, não deverá ser levada em conta na 

determinação do preço unitário para fins de aplicação do Artigo 5. 

 

6  Observa-se que 'lucros e despesas gerais' referidos no parágrafo 1 do Artigo 5 devem ser 

considerados em conjunto. Seu valor, para fins de dedução, será determinado com base em 

informações fornecidas pelo importador, ou em seu nome, a menos que tais números sejam 

incompatíveis com valores observados em vendas, no país de importação, de mercadorias 

importadas da mesma classe ou espécie. Quando este for o caso, o montante para lucros e 

despesas gerais poderá basear-se em informações pertinentes distintas daquelas fornecidas pelo 

importador, ou em seu nome. 

 

7  Despesas gerais englobam custos diretos e indiretos de comercialização das mercadorias em 

questão. 

 

8  Impostos internos pagáveis em razão da venda das mercadorias e que não dêem margem a 

deduções com base no parágrafo l (a) (iv), Artigo 5, deverão ser deduzidos de conformidade 

com as disposições do parágrafo l (a) (i) do Artigo 5. 

 

9  Para determinar as comissões ou os lucros e despesas gerais usuais previstos no parágrafo 1 do 

Artigo 5, o fato de as mercadorias serem da mesma classe ou espécie das demais, deverá ser 

verificado caso a caso, considerando-se as circunstâncias pertinentes. Deverão ser examinadas 

as vendas no país de importação do mais restrito grupo ou linha de mercadorias importadas da 

mesma classe ou espécie, que inclua as mercadorias objeto de valoração, e para as quais as 

informações necessárias podem ser obtidas. Para os fins do Artigo 5, mercadorias da mesma 

classe ou espécie incluem tanto as mercadorias importadas do mesmo país das mercadorias 

objeto de valoração quanto as mercadorias importadas de outros países. 

 

10  Para os fins de parágrafo l (b) do Artigo 5, a data mais próxima será aquela na qual mercadorias 

importadas, ou mercadorias idênticas ou similares importadas, são vendidas em quantidade 

suficiente para definir o preço unitário. 

 

11  Quando o método previsto no parágrafo 2 do Artigo 5 for utilizado, a dedução do valor 

adicionado por processamento ulterior basear-se-á em dados objetivos e quantificáveis, 

relacionados com o custo deste processamento. Os cálculos desse custo terão como base 

fórmulas, receitas, métodos de cálculo e outras práticas aceitas no setor industrial em questão. 

 

12  Reconhece-se que o método de valoração previsto no parágrafo 2 do Artigo 5 não será 

normalmente aplicável quando, como resultado de processamento ulterior, as mercadorias 

importadas perdem sua identidade. No entanto, pode haver casos em que embora as mercadorias 

importadas percam a identidade, o valor adicionado pelo processamento ulterior pode ser 

determinado com precisão sem multa dificuldade. Por outro lado, há casos em que, embora 

mantendo sua identidade, o valor adicionado pelo processamento ulterior pode ser determinado 

com precisão sem multa dificuldade. Por outro lado, há casos em que, embora mantendo sua 

identidade, as mercadorias importadas contribuem para uma parcela tão pequena na constituição 

das mercadorias vendidas no país de importação que a utilizarão desse método de valorarão não 

se justificaria. Em vista do exposto acima, cada uma dessas situações deverá ser considerada 

individualmente. 

 

 (Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 
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 IC. Comentários sobre a Tradução 

 

Nada a observar. 

 

II.  Interpretação e Aplicação da Nota ao Artigo 5 

 

Relatório do Painel no caso Thailand - Customs and Fiscal Measures on Cigarettes from the 

Philippines (Thailand - Cigarettes) (Philippines), Demandante: Filipinas, WT/DS371/R, paras. 7.356-

7.359 

 

Para. 7.356. “Thailand argues that unlike national taxes, which are deductible if they are payable under 

Article 5.1(a)(iv), provincial taxes are deductible if included in the unit price on which the deductive value 

is based. The Philippines asserts that Article 5.1(iv) requires the deduction of the national taxes payable, 

not the taxes paid on the GAQ sales.” 

 

Para. 7.357. “Article 5.1(a)(iv) refers to “the customs duties and other national taxes payable in the country 

of importation by reason of the importation or sale of the goods”, but not to provincial taxes. “Local taxes” 

are however mentioned in the interpretative note to Article 5, in paragraph 8, where it states, “local taxes 

payable by reason of the sale of the goods for which a deduction is not made under the provisions of 

paragraph 1(a)(iv) of Article 5 shall be deducted under the provisions of paragraph 1(a)(i) of Article 5”. 

The phrase in the Interpretative Note to Article 5 “local taxes payable by reason of the sale of the goods” 

mirrors the phrase in Article 1(a)(iv).” 

 

Para. 7.358. “The term “payable” can be defined as “adj. (Of a sum of money or a negotiable instrument) 

that is to be paid. An amount may be payable without being due. Debts are commonly payable long before 

they fall due”. It can also be defined as “adjective. 1 Of a sum of money, a bill, etc: that is to be paid; 

falling due (usu. at or on a specified date or to a specified person). 2 Able to be paid”. Therefore, the 

ordinary meaning of the term “payable” refers to both “a sum of money that is to be paid without being 

due” and “that is due to be paid”. This suggests that national taxes and provincial taxes subject to the 

deduction under Article 5 need not be related to the GAQ sale. The phrase “by reason of the importation or 

sale of the goods” also supports the view that these taxes refer to those usually to be paid upon importation 

and upon sale in the market.” 

 

Para. 7.359. “Furthermore, paragraph 8 of the Interpretative Note to Article 5 states that “local taxes 

payable ... for which a deduction is not made under the provisions of paragraph 1(a)(iv) of Article 5 shall 

be deducted under the provisions of paragraph 1(a)(i) of Article 5”. Article 5.1(a)(i) refers to “either the 

commission usually paid or agreed to be paid or the additional usually made for profit and general expenses 

...”. Therefore, we consider that provincial taxes payable must be deducted if the information shows usual 

payments made for local taxes even if they are not included in the sales price based on which the deductive 

valuation method will be applied under Article 5.” 

 

III. Comentários 

 

No trecho acima, o Painel analisou a aplicação do método dedutivo de valoração aduaneira, 

especificamente no que se refere à dedutibilidade dos tributos locais normalmente pagos em razão da 

importação ou venda das mercadorias. O Painel concluiu que tais tributos devem ser deduzidos 

independentemente de estarem incluídos no preço de venda com base no qual o valor aduaneiro será 

calculado. 

Nesse caso, o Painel entendeu que, com base no Artigo 5.1(iv) e no parágrafo 8, da Nota Interpretativa 

do Artigo 5, os tributos locais normalmente pagos em razão da importação ou venda das mercadorias 

devem ser deduzidos na aplicação do método dedutivo de valoração aduaneira, independentemente de 

estarem incluídos no preço de venda com base no qual tal método será aplicado. 
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 ANEXO I – Nota ao Artigo 6 

 

Victor Bovarotti Lopes 

 

IA. Texto do Anexo em Inglês 
 

Note to Article 6 
 

1  As a general rule, customs value is determined under this Agreement on the basis of information 

readily available in the country of importation. In order to determine a computed value, 

however, it may be necessary to examine the costs of producing the goods being valued and 

other information which has to be obtained from outside the country of importation. 

Furthermore, in most cases the producer of the goods will be outside the jurisdiction of the 

authorities of the country of importation. The use of the computed value method will generally 

be limited to those cases where the buyer and seller are related, and the producer is prepared to 

supply to the authorities of the country of importation the necessary costings and to provide 

facilities for any subsequent verification which may be necessary. 

 

2  The “cost or value” referred to in paragraph 1(a) of Article 6 is to be determined on the basis of 

information relating to the production of the goods being valued supplied by or on behalf of the 

producer. It is to be based upon the commercial accounts of the producer, provided that such 

accounts are consistent with the generally accepted accounting principles applied in the country 

where the goods are produced. 

 

3  The “cost or value” shall include the cost of elements specified in paragraphs 1(a)(ii) and (iii) of 

Article 8. It shall also include the value, apportioned as appropriate under the provisions of the 

relevant note to Article 8, of any element specified in paragraph 1(b) of Article 8 which has 

been supplied directly or indirectly by the buyer for use in connection with the production of the 

imported goods. The value of the elements specified in paragraph 1(b)(iv) of Article 8 which are 

undertaken in the country of importation shall be included only to the extent that such elements 

are charged to the producer. It is to be understood that no cost or value of the elements referred 

to in this paragraph shall be counted twice in determining the computed value. 

 

4  The “amount for profit and general expenses” referred to in paragraph 1(b) of Article 6 is to be 

determined on the basis of information supplied by or on behalf of the producer unless the 

producer's figures are inconsistent with those usually reflected in sales of goods of the same 

class or kind as the goods being valued which are made by producers in the country of 

exportation for export to the country of importation. 

 

5  It should be noted in this context that the “amount for profit and general expenses” has to be 

taken as a whole. It follows that if, in any particular case, the producer's profit figure is low and 

the producer's general expenses are high, the producer's profit and general expenses taken 

together may nevertheless be consistent with that usually reflected in sales of goods of the same 

class or kind. Such a situation might occur, for example, if a product were being launched in the 

country of importation and the producer accepted a nil or low profit to offset high general 

expenses associated with the launch. Where the producer can demonstrate a low profit on sales 

of the imported goods because of particular commercial circumstances, the producer's actual 

profit figures should be taken into account provided that the producer has valid commercial 

reasons to justify them and the producer's pricing policy reflects usual pricing policies in the 

branch of industry concerned. Such a situation might occur, for example, where producers have 

been forced to lower prices temporarily because of an unforeseeable drop in demand, or where 

they sell goods to complement a range of goods being produced in the country of importation 

and accept a low profit to maintain competitivity. Where the producer's own figures for profit 

and general expenses are not consistent with those usually reflected in sales of goods of the 

same class or kind as the goods being valued which are made by producers in the country of 

exportation for export to the country of importation, the amount for profit and general expenses 
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may be based upon relevant information other than that supplied by or on behalf of the producer 

of the goods. 

 

6  Where information other than that supplied by or on behalf of the producer is used for the 

purposes of determining a computed value, the authorities of the importing country shall inform 

the importer, if the latter so requests, of the source of such information, the data used and the 

calculations based upon such data, subject to the provisions of Article 10. 

 

7  The “general expenses” referred to in paragraph 1(b) of Article 6 covers the direct and indirect 

costs of producing and selling the goods for export which are not included under paragraph 1(a) 

of Article 6. 

 

8  Whether certain goods are “of the same class or kind” as other goods must be determined on a 

case-by-case basis with reference to the circumstances involved. In determining the usual profits 

and general expenses under the provisions of Article 6, sales for export to the country of 

importation of the narrowest group or range of goods, which includes the goods being valued, 

for which the necessary information can be provided, should be examined. For the purposes of 

Article 6, “goods of the same class or kind” must be from the same country as the goods being 

valued. 

 

IB. Texto do Anexo em Português 
 

Nota ao Artigo 6 
 

1  Como regra geral, o valor aduaneiro é determinado segundo este Acordo com base em 

informações prontamente disponíveis no país de importação. Todavia, para se determinar um 

valor computado, pode ser necessário examinar os custos de produção das mercadorias objeto 

de valoração e outras informações que tenham que ser obtidas fora do país de importação. Além 

disso, na maioria dos casos, o produtor das mercadorias estará fora da jurisdição das autoridades 

do país de importação. A utilização do método do valor computado restringir-se-á, geralmente, 

àqueles casos em que o comprador e o vendedor são vinculados e o produtor se dispõe a 

fornecer às autoridades do país de importação os dados relacionados com os custos, e a facilitar 

quaisquer verificações subseqüentes que possam ser necessárias. 

 

2  O custo ou o valor a que se refere o parágrafo l (a) do Artigo 6 deve ser determinado com base 

em informações relacionadas com a produção das mercadorias objeto de valoração, informações 

estas fornecidas pelo produtor ou em seu nome. Tais informações devem basear-se nos registros 

contábeis do produtor, desde que tais registros sejam compatíveis com os princípios de 

contabilidade geralmente aceitos e aplicados no país em que as mercadorias são produzidas. 

 

3  O custo ou o valor incluirá o custo dos elementos especificados nos parágrafos 1 (a) (ii) e (iii) 

do Artigo 8. Incluirá também o valor devidamente atribuído, conforme o disposto na 

correspondente nota ao Artigo 8, de qualquer elemento especificado no parágrafo l (b) do Artigo 

8, que tenha sido fornecido direta ou indiretamente pelo comprador para ser utilizado na 

produção das mercadorias importadas. O valor dos elementos especificados no parágrafo l (b) 

(iv) do Artigo 8, que tenham sido realizados no país de importação só serão incluídos se 

correrem a cargo do produtor. Entende-se que nenhum custo ou valor dos elementos referidos 

neste parágrafo poderá ser contado duas vezes na determinação do valor computado. 

 

4  O montante para lucros e despesas gerais a que se refere o parágrafo l (b) do Artigo 6 deverá ser 

determinado com base em informações prestadas pelo produtor, ou em seu nome, a menos que 

seus números sejam incompatíveis com aqueles usualmente verificados em vendas de 

mercadorias da mesma classe ou espécie das mercadorias objeto de valoração, vendas estas 

efetuadas por produtores no país de exportação, para exportação para o país de importação. 

 



81 
 

5  Observe-se, neste contexto, que o montante para lucros e despesas gerais deve ser considerado 

em conjunto. Em conseqüência, se num determinado caso o lucro do produtor é baixo e suas 

despesas gerais são altas, o lucro e as despesas gerais considerados conjuntamente podem, no 

entanto, ser compatíveis com o que usualmente se verifica em vendas de mercadorias da mesma 

classe ou espécie. Seria o caso, por exemplo, de um produto estar sendo lançado no país de 

importação e o produtor ter aceitado um lucro baixo ou nulo para contrabalançar despesas gerais 

elevadas relacionadas com o lançamento. Quando o produtor puder demonstrar que, em 

conseqüência de determinadas circunstâncias comerciais, está obtendo um lucro pequeno em 

suas vendas, seus números de lucro efetivo serão levados em conta, desde que ela tenha razões 

comerciais válidas que os justifiquem e que sua política de fixação de preços reflita as políticas 

usuais no setor industrial respectivo. Seria o caso, por exemplo, de produtores que fossem 

forçados a baixar os preços temporariamente em conseqüência de uma inesperada queda da 

demanda, ou que vendessem mercadorias para complementar uma linha de mercadorias 

produzidas no país de importação e aceitassem um lucro pequeno para manter a 

competitividade. Quando os próprios números do produtor para lucro e despesas gerais não 

forem compatíveis com aqueles usualmente verificados em vendas de mercadorias de mesma 

classe ou espécie das mercadorias objeto de valorarão, vendas estas efetuadas por produtores no 

país de exportação, para exportação para o país de importação, o montante para lucros e 

despesas gerais poderá basear-se em outras informações pertinentes distintas daquelas 

fornecidas pelo produtor das mercadorias, ou em seu nome. 

 

6  Quando informações diferentes das fornecidas pelo produtor, ou em seu nome, forem utilizadas 

para fins de determinação de um valor computado, as autoridades do país de importação darão 

conhecimento ao importador, se este o requerer, da fonte de tais informações, dos dados 

utilizados e dos cálculos efetuados com base em tais dados, observadas as disposições do Artigo 

10. 

 

7  As despesas gerais referidas no parágrafo l (b) do Artigo 6 compreendem os custos diretos e 

indiretos de produção e de venda das mercadorias para exportação, que não estejam incluídos no 

parágrafo l (a) do Artigo 6. 

 

8  Para se saber se determinadas mercadorias são “da mesma classe ou espécie” que outras, deve-

se examinar cada caso, tendo em conta as circunstâncias específicas. Na determinação dos 

lucros e despesas gerais usuais, conforme as disposições do Artigo 6, deve-se examinar vendas 

para exportação para o país de importação do mais restrito grupo ou linhas de mercadorias que 

inclua as mercadorias objeto de valoração e para as quais as informações necessárias possam ser 

obtidas. Para os fins do Artigo 6, “mercadorias da mesma classe ou espécie” devem provir do 

mesmo país das mercadorias objeto de valoração. 

 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC. Comentários sobre a Tradução 

 

Nada a observar. 

 

II.  Interpretação e Aplicação da Nota ao Artigo 6 

 

Esta nota não foi objeto de análise pelo DSB da OMC. 

 

III. Comentários 

 

Nada a comentar. 
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              ANEXO I – Nota ao Artigo 7 

 

Victor Bovarotti Lopes 

 

IA. Texto do Anexo em Inglês 
 

Note to Article 7 
 

1  Customs values determined under the provisions of Article 7 should, to the greatest extent 

possible, be based on previously determined customs values. 

 

2  The methods of valuation to be employed under Article 7 should be those laid down in Articles 

1 through 6 but a reasonable flexibility in the application of such methods would be in 

conformity with the aims and provisions of Article 7. 

 

3  Some examples of reasonable flexibility are as follows: 

 

(a) Identical goods - the requirement that the identical goods should be exported at or about 

the same time as the goods being valued could be flexibly interpreted; identical 

imported goods produced in a country other than the country of exportation of the goods 

being valued could be the basis for customs valuation; customs values of identical 

imported goods already determined under the provisions of Articles 5 and 6 could be 

used. 

 

(b) Similar goods - the requirement that the similar goods should be exported at or about 

the same time as the goods being valued could be flexibly interpreted; similar imported 

goods produced in a country other than the country of exportation of the goods being 

valued could be the basis for customs valuation; customs values of similar imported 

goods already determined under the provisions of Articles 5 and 6 could be used. 

 

(c) Deductive method - the requirement that the goods shall have been sold in the 

“condition as imported” in paragraph 1(a) of Article 5 could be flexibly interpreted; the 

“90 days” requirement could be administered flexibly. 

 

IB. Texto do Anexo em Português 
 

Nota ao Artigo 7 
 

1  Valores aduaneiros determinados conforme as disposições do Artigo 7 deverão, na medida do 

possível, basear-se em valores aduaneiros determinados anteriormente. 

 

2  Os métodos de valoração a serem empregados de acordo com o Artigo 7 serão os definidos nos 

Artigos 1 a 6, inclusive, mas uma razoável flexibilidade na aplicação de tais métodos será 

compatível com os objetivos e disposições do Artigo 7. 

 

3   Seguem-se alguns exemplos de flexibilidade razoável: 

  

(a) mercadorias idênticas - a exigência de que as mercadorias idênticas devem ser 

exportadas no mesmo tempo ou aproximadamente no mesmo tempo que as mercadorias 

objeto de valoração poderá ser interpretada de maneira flexível; mercadorias importadas 

idênticas produzidas num país diferente do país de exportação das mercadorias sendo 

valoradas poderão servir de base para a valorarão aduaneira; os valores aduaneiros de 

mercadorias importadas idênticas, já determinados conforme as disposições dos Artigos 

5 e 6, poderão ser utilizados; 

 

(b)  mercadorias similares - a exigência de que as mercadorias similares devem ser 

exportadas no mesmo tempo ou aproximadamente no mesmo tempo que as mercadorias 
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objeto de valoração poderá ser interpretada de maneira flexível; mercadorias importadas 

similares, produzidas num país diferente do país de exportação das mercadorias sendo 

valoradas poderão servir de base para a valorarão aduaneira; os valores aduaneiros de 

mercadorias importadas similares, já determinados conforme as disposições dos Artigos 

5 e 6, poderão ser utilizados; 

 

(c)  método dedutivo - a exigência de que as mercadorias devem ter sido vendidas no 'estado 

em que são importadas', conforme o parágrafo l (a) do Artigo 5, poderá ser interpretada 

de maneira flexível; a exigência de 'noventa dias' poderá ser aplicada da maneira 

flexível. 

 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC. Comentários sobre a Tradução 

 

Nada a observar. 

 

II.  Interpretação e Aplicação da Nota ao Artigo 7 

 

Relatório do Painel no caso Thailand - Customs and Fiscal Measures on Cigarettes from the 

Philippines (Thailand - Cigarettes) (Philippines), Demandante: Filipinas, WT/DS371/R, para. 7.298 

 

Para. 7.298. “The text of Article 7.1, read together with paragraph 2 of the Interpretative Note to Article 7, 

provides that when using a deductive valuation method under Article 7.1, a customs authority is required to 

apply the same principles that would be applied under Article 5, with allowance for a reasonable flexibility 

where Article 5 cannot be applied strictly. The parties' arguments concerning Thai Customs' valuation of 

the entries at issue are therefore based on the specific principles to be applied in using the deductive 

valuation method as prescribed in Article 5.” 

 

III. Comentários 

 

No trecho acima, o Painel esclareceu que, ao aplicar um dos métodos de valoração previstos nos Artigos 1 

a 6 do Acordo de Valoração Aduaneira, com a flexibilidade permitida pelo Artigo 7 do referido Acordo, as 

autoridades aduaneiras devem observar os mesmos princípios normalmente aplicáveis a tais métodos de 

valoração, admitindo-se, porém, uma “flexibilidade razoável” com relação aos princípios que não possam 

ser aplicados estritamente. 

 

 

Nesse caso, o Painel entendeu que o Artigo 7.1, analisado em conjunto com o segundo parágrafo da 

Nota Interpretativa do Artigo 7, estabelece que, ao aplicar o método dedutivo de valoração com base 

no Artigo 7.1, as autoridades aduaneiras devem aplicar os mesmos princípios que seriam aplicados 

com base no Artigo 5, permitindo-se uma “flexibilidade razoável” com relação às disposições do 

Artigo 5 que não possam ser aplicadas estritamente. 
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 ANEXO I – Nota ao Artigo 8 

 

Victor Bovarotti Lopes 

 

IA. Texto do Anexo em Inglês 
 

Note to Article 8 
 

Paragraph 1(a)(i) 

 

  The term “buying commissions” means fees paid by an importer to the importer's agent for the 

service of representing the importer abroad in the purchase of the goods being valued. 

 

Paragraph 1(b)(ii) 

 

1  There are two factors involved in the apportionment of the elements specified in paragraph 

1(b)(ii) of Article 8 to the imported goods - the value of the element itself and the way in which 

that value is to be apportioned to the imported goods. The apportionment of these elements 

should be made in a reasonable manner appropriate to the circumstances and in accordance with 

generally accepted accounting principles. 

 

2  Concerning the value of the element, if the importer acquires the element from a seller not 

related to the importer at a given cost, the value of the element is that cost. If the element was 

produced by the importer or by a person related to the importer, its value would be the cost of 

producing it. If the element had been previously used by the importer, regardless of whether it 

had been acquired or produced by such importer, the original cost of acquisition or production 

would have to be adjusted downward to reflect its use in order to arrive at the value of the 

element. 

 

3  Once a value has been determined for the element, it is necessary to apportion that value to the 

imported goods. Various possibilities exist. For example, the value might be apportioned to the 

first shipment if the importer wishes to pay duty on the entire value at one time. As another 

example, the importer may request that the value be apportioned over the number of units 

produced up to the time of the first shipment. As a further example, the importer may request 

that the value be apportioned over the entire anticipated production where contracts or firm 

commitments exist for that production. The method of apportionment used will depend upon the 

documentation provided by the importer. 

 

4  As an illustration of the above, an importer provides the producer with a mould to be used in the 

production of the imported goods and contracts with the producer to buy 10,000 units. By the 

time of arrival of the first shipment of 1,000 units, the producer has already produced 4,000 

units. The importer may request the customs administration to apportion the value of the mould 

over 1,000 units, 4,000 units or 10,000 units. 

 

Paragraph 1(b)(iv) 

 

1  Additions for the elements specified in paragraph 1(b)(iv) of Article 8 should be based on 

objective and quantifiable data. In order to minimize the burden for both the importer and 

customs administration in determining the values to be added, data readily available in the 

buyer's commercial record system should be used in so far as possible. 

 

2  For those elements supplied by the buyer which were purchased or leased by the buyer, the 

addition would be the cost of the purchase or the lease. No addition shall be made for those 

elements available in the public domain, other than the cost of obtaining copies of them. 
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3  The ease with which it may be possible to calculate the values to be added will depend on a 

particular firm's structure and management practice, as well as its accounting methods. 

 

4  For example, it is possible that a firm which imports a variety of products from several countries 

maintains the records of its design centre outside the country of importation in such a way as to 

show accurately the costs attributable to a given product. In such cases, a direct adjustment may 

appropriately be made under the provisions of Article 8. 

 

5  In another case, a firm may carry the cost of the design centre outside the country of importation 

as a general overhead expense without allocation to specific products. In this instance, an 

appropriate adjustment could be made under the provisions of Article 8 with respect to the 

imported goods by apportioning total design centre costs over total production benefiting from 

the design centre and adding such apportioned cost on a unit basis to imports. 

 

6  Variations in the above circumstances will, of course, require different factors to be considered 

in determining the proper method of allocation. 

 

7.  In cases where the production of the element in question involves a number of countries and 

over a period of time, the adjustment should be limited to the value actually added to that 

element outside the country of importation. 

 

Paragraph 1(c)  

 

1  The royalties and licence fees referred to in paragraph 1(c) of Article 8 may include, among 

other things, payments in respect to patents, trade marks and copyrights. However, the charges 

for the right to reproduce the imported goods in the country of importation shall not be added to 

the price actually paid or payable for the imported goods in determining the customs value. 

 

2  Payments made by the buyer for the right to distribute or resell the imported goods shall not be 

added to the price actually paid or payable for the imported goods if such payments are not a 

condition of the sale for export to the country of importation of the imported goods. 

 

Paragraph 3  

 

  Where objective and quantifiable data do not exist with regard to the additions required to be 

made under the provisions of Article 8, the transaction value cannot be determined under the provisions of 

Article 1. As an illustration of this, a royalty is paid on the basis of the price in a sale in the importing 

country of a litre of a particular product that was imported by the kilogram and made up into a solution 

after importation. If the royalty is based partially on the imported goods and partially on other factors 

which have nothing to do with the imported goods (such as when the imported goods are mixed with 

domestic ingredients and are no longer separately identifiable, or when the royalty cannot be distinguished 

from special financial arrangements between the buyer and the seller), it would be inappropriate to attempt 

to make an addition for the royalty. However, if the amount of this royalty is based only on the imported 

goods and can be readily quantified, an addition to the price actually paid or payable can be made. 

 

IB. Texto do Anexo em Português 
 

Nota ao Artigo 8 
 

Parágrafo l (a) (i) 

 

Entende-se por “comissões de compra” os pagamentos por um importador ao seu agente pelos serviços de 

representá-lo no exterior na compra das mercadorias objeto de valoração. 

 

Parágrafo 1(b) (ii) 
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1  Há dois fatores que influenciam a atribuição dos elementos especificados no parágrafo l (b) (ii) 

do Artigo 8 entre as mercadorias importadas: o próprio valor do elemento e a maneira pela qual 

este valor deve ser alocado às mercadorias. A atribuição desses elementos deverá ser feita de 

maneira razoável, adequada às circunstâncias e em conformidade com os princípios de 

contabilidade geralmente aceitos. 

 

2  Quanto ao valor do elemento, se o importador comprá-lo de um vendedor não vinculado a ele 

por um dado preço, o valor no elemento será este preço. Se o elemento foi produzido pelo 

importador ou por uma pessoa vinculada a ele, seu valor seria o seu custo de produção. Se o 

elemento tiver sido previamente utilizado pelo importador, quer tenha sido adquirido, quer 

produzido por tal importador, o custo original de aquisição ou de produção terá que ser 

diminuído, tendo em conta sua utilização para se determinar o valor de tal elemento. 

 

3  Tendo sido determinado o valor do elemento, é necessário atribuir valor às mercadorias 

importadas. Existem várias alternativas. Por exemplo, o valor poderia ser atribuído à primeira 

remessa, caso o importador deseje pagar tributos sobre o valor global de uma só vez. Noutro 

exemplo, o importador poderia solicitar a atribuição do valor em relação ao número de unidades 

produzidas até o momento da primeira remessa. Ou então ele poderia solicitar que o valor seja 

atribuído à produção total prevista, caso existam contratos ou compromissos firmes para tal 

produção. O método de atribuição utilizado dependerá da documentação apresentada pelo 

importador. 

 

4  Como ilustração do que foi dito acima, um importador fornece ao produtor um molde a ser 

utilizado na produção das mercadorias importadas e contrata com ele uma compra de 10.000 

unidades. Quando chegasse a primeira remessa de 1.000 unidades, o produtor já teria produzido 

4.000 unidades. O importador poderia solicitar à administração aduaneira que atribuísse o valor 

do molde a 1.000, 4.000 ou 10.000 unidades. 

 

Parágrafo l (b) (iv) 

 

1  Os acréscimos correspondentes aos elementos especificados no parágrafo l (b) (iv) do Artigo 8 

deverão basear-se em dados objetivos e quantificáveis. A fim de minimizar a dificuldade que 

representa para o importador e para a administração aduaneira a determinação dos valores a 

adicionar, dever-se-ia utilizar, na medida do possível, dados já disponíveis no sistema de 

registros comerciais do comprador. 

 

2  Quanto aos elementos fornecidos pelo comprador que tenham sido comprados ou arrendados 

pelo próprio comprador, o acréscimo seria do custo da compra ou do arrendamento. Não serão 

feitos acréscimos relativos aos elementos de domínio público, a não ser no relativo ao custo das 

cópias dos mesmos. 

 

3  A facilidade do cálculo dos valores a serem acrescidos dependerá da estrutura das práticas 

gerenciais e dos métodos contábeis da empresa em questão. 

 

4  Por exemplo, é possível que uma firma que importe diversos produtos de vários países 

mantenha registros da contabilidade de seu centro de design localizado fora do país de 

importação, de modo a mostrar com exatidão os custos atribuíveis a um dado produto. Em tais 

casos, um ajuste direto poderá ser feito de maneira adequada conforme o disposto no Artigo 8. 

 

5  Em outro caso, uma empresa pode contabilizar os custos do centro de design situado fora do 

pais de importação como despesas gerais sem imputá-los a produtos específicos. Neste exemplo, 

um ajuste adequado em relação às mercadorias importadas poderia ser efetuado conforme o 

disposto no Artigo 8, rateando-se os custos totais do centro de design em relação ao total da 

produção beneficiada por ele, e acrescentando-se ao valor das importações, numa base unitária 

este custo rateado. 
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6.  Variações nas circunstâncias acima naturalmente exigirão o exame de diferentes fatores para a 

determinação do método de rateio adequado. 

 

7.  Nos casos em que a produção do elemento em questão envolva diversos países e um certo 

período de tempo, o ajuste deve restringir-se ao valor efetivamente acrescentado àquele 

elemento fora do país de importação. 

 

Parágrafo 1(c) 

 

1  Os royalties e direitos de licença referidos no parágrafo l (c) do Artigo 8 poderão incluir, entre 

outros, pagamentos relativos a patentes, marcas registradas e direitos de autor. No entanto, na 

determinação do valor aduaneiro, os ônus relativos ao direito de reproduzir as mercadorias 

importadas no país de importação não serão acrescentados ao preço efetivamente pago ou a 

pagar por elas. 

 

2  Os pagamentos feitos pelo comprador pelo direito de distribuir ou revender as mercadorias 

importadas não serão acrescidos ao preço efetivamente pago ou a pagar por elas, caso não sejam 

tais pagamentos uma condição da venda, para exportação para o país de importação das 

mercadorias importadas. 

 

Parágrafo 3 

 

  Inexistindo dados objetivos e quantificáveis com relação aos acréscimos previstos pelas 

disposições do Artigo 8, o valor de transação não poderá ser determinado de acordo com o disposto no 

Artigo 1. Como ilustração disto, um royalty é pago com base no preço de venda, no país de importação de 

um litro de um dado produto que foi importado por quilograma e transformado em solução após importado. 

Se o royalty basear-se parcialmente nas mercadorias importadas e parcialmente em outros fatores 

independentes das mercadorias importadas (como quando as mercadorias importadas são misturadas com 

ingredientes nacionais e não podem mais ser identificadas separadamente ou quando não se pode distinguir 

o royalty dos acordos financeiros especiais entre comprador e vendedor) seria inadequado tentar proceder a 

um acréscimo relativo ao royalty. No entanto, se o montante deste royalty basear-se somente nas 

mercadorias importadas e puder ser facilmente quantificado, um acréscimo ao preço efetivamente pago ou 

a pagar poderá ser feito. 

 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC. Comentários sobre a Tradução 

 

Nada a observar. 

 

II.  Interpretação e Aplicação da Nota ao Artigo 8 

 

Esta nota não foi objeto de análise pelo DSB da OMC. 

 

III. Comentários 

 

Nada a comentar. 
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 ANEXO I – Nota ao Artigo 9 

 

Victor Bovarotti Lopes 

 

IA. Texto do Anexo em Inglês 
 

Note to Article 9 
 

  For the purposes of Article 9, “time of importation” may include the time of entry for customs 

purposes. 

 

IB. Texto do Anexo em Português 
 

Nota ao artigo 9 
 

Para os fins do Artigo 9, “momento da importação” poderá incluir o momento da entrada das 

mercadorias para fins aduaneiros. 

 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC. Comentários sobre a Tradução 

 

Nada a observar. 

 

II.  Interpretação e Aplicação da Nota ao Artigo 9 

 

Esta nota não foi objeto de análise pelo DSB da OMC. 

 

III. Comentários 

 

Nada a comentar. 

 



89 
 

             ANEXO I – Nota ao Artigo 11 

 

Victor Bovarotti Lopes 

 

IA. Texto do Anexo em Inglês 
 

Note to Article 11 
 

1.              Article 11 provides the importer with the right to appeal against a valuation determination made 

by the customs administration for the goods being valued. Appeal may first be to a higher level 

in the customs administration, but the importer shall have the right in the final instance to appeal 

to the judiciary. 

 

2.              “Without penalty” means that the importer shall not be subject to a fine or threat of fine merely  

because the importer chose to exercise the right of appeal. Payment of normal court costs and 

lawyers' fees shall not be considered to be a fine. 

 

3.              However, nothing in Article 11 shall prevent a Member from requiring full payment of assessed 

customs duties prior to an appeal. 

 

IB.  Texto do Anexo em Português 
 

Nota ao Artigo 11 
 

1.              O Artigo 11 confere ao importador o direito a recurso contra uma determinação de valor         

efetuada pela administração aduaneira, referente às mercadorias objeto de valoração. O recurso 

inicial poderá ser dirigido a uma autoridade superior da administração aduaneira, mas o 

importador terá o direito de recorrer, em última instância, ao Judiciário. 

 

2.             “Sem sujeição a penalidades” significa que o importador não estará sujeito a uma multa ou 

ameaça de uma multa pela simples razão de ter optado por exercer seu direitos de recorrer. O 

pagamento de custas judiciais normais e de honorários de advogados não será considerado 

multa. 

 

3.              No entanto, nenhuma das disposições do artigo 11 impedirá uma Parte de exigir o pagamento 

integral dos direitos aduaneiros antes de um recurso ser interposto. 

 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC.  Comentários sobre a tradução 

 

Nada a observar. 

 

II.   Interpretação e Aplicação da Nota ao Artigo 11 

 

Esta nota não foi objeto de análise pelo DSB da OMC. 

 

III. Comentários 

 

Nada a comentar. 
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 ANEXO I – Nota ao Artigo 15 

 

Victor Bovarotti Lopes 

 

IA.  Texto do Anexo em Inglês 
 

Note to Article 15 
 

Paragraph 4  

 

  For the purposes of Article 15, the term “persons” includes a legal person, where appropriate. 

 

Paragraph 4(e)  

 

  For the purposes of this Agreement, one person shall be deemed to control another when the 

former is legally or operationally in a position to exercise restraint or direction over the latter.  

 

IB.  Texto do Anexo em Português 
 

Nota ao Artigo 15 
 

Parágrafo 4 

 

Para os fins do Artigo 15, o termo “pessoas” inclui pessoas jurídicas, conforme o caso. 

 

Parágrafo 4(e) 

 

Para os fins deste Acordo, entender-se-á que uma pessoa controla outra quando a primeira 

estiver, de fato ou de direito, numa posição de impor limitações ou ditar ordens à segunda. 

 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC. Comentários sobre a Tradução 

 

Nada a observar. 

 

II.   Interpretação e Aplicação da Nota ao Artigo 15 

 

Esta nota não foi objeto de análise pelo DSB da OMC. 

 

III. Comentários 

 

Nada a comentar. 
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 ANEXO II 

 

Victor Bovarotti Lopes 

 

IA.  Texto do Anexo em Inglês 
 

ANNEX II 

 

TECHNICAL COMMITTEE ON CUSTOMS VALUATION 

 

1. In accordance with Article 18 of this Agreement, the Technical Committee shall be established 

under the auspices of the CCC with a view to ensuring, at the technical level, uniformity in 

interpretation and application of this Agreement. 

 

2.              The responsibilities of the Technical Committee shall include the following: 

 

(a)    to examine specific technical problems arising in the day-to-day administration of the 

customs valuation system of Members and to give advisory opinions on appropriate 

solutions based upon the facts presented; 

 

(b)  to study, as requested, valuation laws, procedures and practices as they relate to this 

Agreement and to prepare reports on the results of such studies; 

 

(c)    to prepare and circulate annual reports on the technical aspects of the operation and 

status of this Agreement; 

 

(d)    to furnish such information and advice on any matters concerning the valuation of 

imported goods for customs purposes as may be requested by any Member or the 

Committee. Such information and advice may take the form of advisory opinions, 

commentaries or explanatory notes; 

 

(e) to facilitate, as requested, technical assistance to Members with a view to furthering the 

international acceptance of this Agreement;   

 

(f) to carry out an examination of a matter referred to it by a panel under Article 19 of this 

Agreement; and 

 

(g) to exercise such other responsibilities as the Committee may assign to it.  

 

General  

 

3.              The Technical Committee shall attempt to conclude its work on specific matters, especially 

those referred to it by Members, the Committee or a panel, in a reasonably short period of time. 

As provided in paragraph 4 of Article 19, a panel shall set a specific time period for receipt of a 

report of the Technical Committee and the Technical Committee shall provide its report within 

that period. 

 

4.              The Technical Committee shall be assisted as appropriate in its activities by the CCC 

Secretariat. 

 

Representation  

 

5.              Each Member shall have the right to be represented on the Technical Committee. Each Member 

may nominate one delegate and one or more alternates to be its representatives on the Technical 

Committee. Such a Member so represented on the Technical Committee is referred to in this 
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Annex as a “member of the Technical Committee”. Representatives of members of the 

Technical Committee may be assisted by advisers. The WTO Secretariat may also attend such 

meetings with observer status. 

 

6.              Members of the CCC which are not Members of the WTO may be represented at meetings of 

the Technical Committee by one delegate and one or more alternates. Such representatives shall 

attend meetings of the Technical Committee as observers. 

 

7.              Subject to the approval of the Chairman of the Technical Committee, the Secretary-General of 

the CCC (referred to in this Annex as “the Secretary-General”) may invite representatives of 

governments which are neither Members of the WTO nor members of the CCC and 

representatives of international governmental and trade organizations to attend meetings of the 

Technical Committee as observers. 

 

8.              Nominations of delegates, alternates and advisers to meetings of the Technical Committee shall 

be made to the Secretary-General. 

 

Technical Committee Meetings 

 

9.              The Technical Committee shall meet as necessary but at least two times a year. The date of each 

meeting shall be fixed by the Technical Committee at its preceding session. The date of the 

meeting may be varied either at the request of any member of the Technical Committee 

concurred in by a simple majority of the members of the Technical Committee or, in cases 

requiring urgent attention, at the request of the Chairman. Notwithstanding the provisions in 

sentence 1 of this paragraph, the Technical Committee shall meet as necessary to consider 

matters referred to it by a panel under the provisions of Article 19 of this Agreement. 

 

10.              The meetings of the Technical Committee shall be held at the headquarters of the CCC unless 

otherwise decided. 

 

11.              The Secretary-General shall inform all members of the Technical Committee and those included 

under paragraphs 6 and 7 at least 30 days in advance, except in urgent cases, of the opening date 

of each session of the Technical Committee. 

 

Agenda  

 

12.              A provisional agenda for each session shall be drawn up by the Secretary-General and 

circulated to the members of the Technical Committee and to those included under paragraphs 6 

and 7 at least 30 days in advance of the session, except in urgent cases. This agenda shall 

comprise all items whose inclusion has been approved by the Technical Committee during its 

preceding session, all items included by the Chairman on the Chairman's own initiative, and all 

items whose inclusion has been requested by the Secretary-General, by the Committee or by any 

member of the Technical Committee. 

 

13.             The Technical Committee shall determine its agenda at the opening of each session. During the 

session the agenda may be altered at any time by the Technical Committee. 

 

Officers and Conduct of Business 

 

14.              The Technical Committee shall elect from among the delegates of its members a Chairman and 

one or more Vice-Chairmen. The Chairman and Vice-Chairmen shall each hold office for a 

period of one year. The retiring Chairman and Vice-Chairmen are eligible for re-election. The 

mandate of a Chairman or Vice-Chairman who no longer represents a member of the Technical 

Committee shall terminate automatically. 
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15.  If the Chairman is absent from any meeting or part thereof, a Vice-Chairman shall preside. In 

that event, the latter shall have the same powers and duties as the Chairman. 

 

16.              The Chairman of the meeting shall participate in the proceedings of the Technical Committee as 

such and not as the representative of a member of the Technical Committee. 

 

17.  In addition to exercising the other powers conferred upon the Chairman by these rules, the 

Chairman shall declare the opening and closing of each meeting, direct the discussion, accord 

the right to speak, and, pursuant to these rules, have control of the proceedings. The Chairman 

may also call a speaker to order if the speaker's remarks are not relevant. 

 

18.              During discussion of any matter a delegation may raise a point of order. In this event, the 

Chairman shall immediately state a ruling. If this ruling is challenged, the Chairman shall 

submit it to the meeting for decision and it shall stand unless overruled. 

 

19.              The Secretary-General, or officers of the CCC Secretariat designated by the Secretary-General, 

shall perform the secretarial work of meetings of the Technical Committee. 

 

Quorum and Voting  

 

20.  Representatives of a simple majority of the members of the Technical Committee shall 

constitute a quorum. 

 

21.              Each member of the Technical Committee shall have one vote. A decision of the Technical 

Committee shall be taken by a majority comprising at least two thirds of the members present. 

Regardless of the outcome of the vote on a particular matter, the Technical Committee shall be 

free to make a full report to the Committee and to the CCC on that matter indicating the 

different views expressed in the relevant discussions. Notwithstanding the above provisions of 

this paragraph, on matters referred to it by a panel, the Technical Committee shall take decisions 

by consensus. Where no agreement is reached in the Technical Committee on the question 

referred to it by a panel, the Technical Committee shall provide a report detailing the facts of 

the matter and indicating the views of the members. 

 

Languages and Records  

 

22.  The official languages of the Technical Committee shall be English, French and Spanish. 

Speeches or statements made in any of these three languages shall be immediately translated 

into the other official languages unless all delegations agree to dispense with translation. 

Speeches or statements made in any other language shall be translated into English, French and 

Spanish, subject to the same conditions, but in that event the delegation concerned shall provide 

the translation into English, French or Spanish. Only English, French and Spanish shall be used 

for the official documents of the Technical Committee. Memoranda and correspondence for the 

consideration of the Technical Committee must be presented in one of the official languages. 

 

23.              The Technical Committee shall draw up a report of all its sessions and, if the Chairman 

considers it necessary, minutes or summary records of its meetings. The Chairman or a designee 

of the Chairman shall report on the work of the Technical Committee at each meeting of the 

Committee and at each meeting of the CCC. 

 

IB.  Texto do Anexo em Português 
 

ANEXO II 
 

COMITÊ TÉCNICO DE VALORAÇÃO ADUANEIRA 
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1. Segundo as disposições do Artigo 18 deste Acordo, o Comitê Técnico será criado sob os 

auspícios do CCA, com a finalidade de conseguir, no nível técnico, uniformidade na 

interpretação e aplicação deste Acordo. 

 

2.              As responsabilidades do Comitê Técnico compreenderão: 

 

(a)  examinar problemas técnicos específicos surgidos na administração quotidiana dos 

sistemas de valorarão aduaneira dos Membros e emitir pareceres sobre soluções 

apropriadas, com base nos fatos apresentados; 

   

(b)  estudar, quando solicitado, as leis, procedimentos e práticas de valoração no que se 

relacionem com o Acordo e preparar relatórios sobre os resultados de tais estudos; 

 

(c)  preparar e distribuir relatórios anuais sobre os aspectos técnicos do funcionamento e do 

status deste Acordo; 

 

(d)  prestar informações e orientação sobre quaisquer assuntos referentes à valoração 

aduaneira de mercadorias importadas, que sejam solicitadas por qualquer Membro ou 

pelo Comitê. Estas informações e orientações poderão tomar a forma de pareceres, 

comentários ou notas explicativas; 

 

(e)  facilitar, quando solicitado, a prestação de assistência técnica aos Membros com a 

finalidade de promover a aceitação internacional deste Acordo; 

 

(f)  examinar matéria a ele submetida por um grupo especial conforme o Artigo 19 deste 

Acordo; e 

 

(g)  executar outras funções que o Comitê lhe designe. 

 

Disposições Gerais 

 

3.              O Comitê Técnico procurará concluir num prazo razoavelmente curto seus trabalhos sobre 

assuntos específicos, especialmente aqueles que lhes submetem os Membros, o Comitê ou um 

grupo especial. Conforme estipulado no parágrafo 4 do Artigo 19, um grupo especial 

estabelecerá um prazo específico para recepção de um relatório do Comitê Técnico e o Comitê 

Técnico apresentará seu relatório neste prazo. 

 

4.              Em suas atividades, o Comitê Técnico será apoiado, de forma apropriada, pelo Secretariado do 

CCA. 

 

Representação 

 

5.              Cada Membro terá o direito de ser representado no Comitê Técnico. Cada Membro poderá 

nomear um delegado e um ou mais suplentes como seus representantes no Comitê Técnico. Um 

Membro assim representado no Comitê Técnico é doravante denominado membro do Comitê 

Técnico. Os representantes de membros do Comitê Técnico podem ser acompanhados por 

conselheiro. O Secretariado da OMC também poderá assistir às reuniões do Comitê Técnico na 

qualidade de observador. 

 

6.              Os membros do CCA que não são Membros da OMC poderão ser representados nas reuniões do 

Comitê Técnico por um delegado e um ou mais suplentes. Tais representantes assistirão às 

reuniões do Comitê Técnico como observadores. 

 

7.              Sujeito a aprovação pelo Presidente do Comitê Técnico, o Secretário-Geral do Conselho de 

Cooperação Aduaneira (doravante denominado Secretário-Geral) poderá convidar 
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representantes de governos que não sejam Membros da OMC, nem membros do Conselho de 

Cooperação Aduaneira e representantes de organizações governamentais e profissionais 

internacionais, a assistirem às reuniões do Comitê Técnico como observadores. 

 

8.              As designações de delegados suplentes e conselheiros para as reuniões do Comitê Técnico serão 

dirigidas ao Secretário-Geral. 

 

Reuniões do Comitê Técnico 

 

9.              O Comitê Técnico se reunirá sempre que necessário, e no mínimo duas vezes ao ano. A data de 

cada reunião será fixada pelo Comitê Técnico na sessão precedente. A data da reunião poderá 

ser alterada a pedido de qualquer membro do Comitê Técnico, com a aprovação da maioria 

simples de seus membros ou, em caso de urgência, a pedido do Presidente. Em que pesem as 

disposições da primeira frase deste parágrafo, o Comitê Técnico se reunirá, conforme 

necessário, para examinar as matérias a ele submetidas por um grupo especial, conforme as 

disposições do Artigo 19 deste Acordo. 

 

10.              As reuniões do Comitê Técnico serão realizadas na sede do Conselho de Cooperação 

Aduaneira, salvo decisão em contrário. 

 

11.              O Secretário-Geral informará a data de abertura de cada sessão do Comitê Técnico a todos os 

seus membros e aos representantes mencionados nos parágrafos 6 e 7, com um mínimo de trinta 

dias de antecedência, exceto em casos urgentes. 

 

Agenda 

 

12.              Uma agenda provisória para cada sessão será preparada pelo Secretário-Geral e distribuída entre 

os membros do Comitê Técnico e, entre os representantes mencionados nos parágrafos 6 e 7, 

com um mínimo de trinta dias de antecedência da sessão, exceto em casos urgentes. Esta agenda 

compreenderá todos os itens cuja inclusão tenha sido aprovada pelo Comitê Técnico durante sua 

sessão precedente, todos os itens incluídos pelo Presidente por sua própria iniciativa e todos os 

itens cuja inclusão tenha sido solicitada pelo Secretário-Geral pelo Comitê ou por qualquer 

membro do Comitê Técnico. 

 

13.              O Comitê Técnico definirá sua agenda na abertura de cada sessão. Durante a sessão, a agenda 

poderá ser alterada a qualquer momento pelo Comitê Técnico. 

 

Composição da Mesa e Condução dos Trabalhos 

 

14.              O Comitê Técnico elegerá, entre os delegados de seus membros, um Presidente e um ou mais 

Vice-Presidentes. O Presidente e os Vice-Presidentes terão mandatos de um ano. O Presidente e 

os Vice-Presidentes poderão ser reeleitos ao fim do mandato. O Presidente ou Vice-Presidente 

que deixar de representar um membro do Comitê Técnico perderá automaticamente seu 

mandato. 

 

15.              Se o Presidente estiver ausente de uma reunião ou de parte dela, um Vice-Presidente assumirá a 

Presidência com os mesmos poderes e os mesmos deveres que o Presidente. 

 

16.              O Presidente da reunião participará dos trabalhos do Comitê Técnico em sua qualidade de 

Presidente e não como representante de um membro do Comitê Técnico. 

 

17.  Além de exercer os poderes que lhe conferem outras disposições do presente regulamento, o 

Presidente declarará aberta e encerrada cada reunião, dirigirá os debates, concederá a palavra e, 

de acordo com o presente regulamento, disciplinará os trabalhos. O Presidente poderá também 

chamar a atenção de um orador, caso as observações deste não sejam pertinentes. 
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18.              Durante o debate de qualquer assunto, qualquer delegação poderá apresentar uma questão de 

ordem. Neste caso, o Presidente proferirá imediatamente sua decisão. Se uma decisão for 

contestada, o Presidente a submeterá a votação e a decisão será mantida a não ser que seja 

rejeitada pela maioria. 

 

19.              O Secretário-Geral, ou os membros do Secretariado do CCA designados por ele, 

desempenharão as tarefas de secretaria nas reuniões do Comitê Técnico. 

 

Quorum e votação 

 

20.              O quorum será constituído por representantes da maioria simples dos membros do Comitê 

Técnico. 

 

21.              Cada membro do Comitê Técnico terá um voto. Toda decisão do Comitê Técnico será tomada 

pela maioria de, no mínimo, dois terços dos membros presentes. Qualquer que seja o resultado 

da votação de um determinado assunto, o Comitê Técnico poderá apresentar um relatório 

completo sobre o assunto ao Cometi e ao CCA, indicando as diferentes opiniões manifestadas 

nos debates relevantes. Em que pesem as disposições acima neste parágrafo, o Comitê Técnico 

tomará decisões por consenso nas matérias submetidas a ele por um grupo especial. Quando não 

for possível obter acordo sobre a questão submetida por um grupo especial, o Comitê Técnico 

apresentará um relatório pormenorizado dos fatos envolvidos que indique as opiniões dos 

membros. 

 

Idiomas e Documentos 

 

22.              Os idiomas oficiais do Comitê Técnico serão o inglês, o francês e o espanhol. Discursos ou 

declarações feitos em qualquer destes três idiomas deverão ser imediatamente traduzidos para 

os demais idiomas oficiais, a menos que todas as delegações concordem em dispensar a 

tradução. Discursos ou declarações feitos em qualquer outro idioma deverão ser traduzidos para 

o inglês, o francês e o espanhol nas mesmas condições, mas, neste caso, a delegação interessada 

providenciará a tradução para o inglês, o francês ou o espanhol. Somente o inglês, o francês e o 

espanhol serão utilizados nos documentos oficiais do Comitê Técnico. Memorandos e 

correspondências destinadas ao exame do Comitê Técnico deverão ser apresentados em um dos 

idiomas oficiais. 

 

23. O Comitê Técnico redigirá um relatório de cada uma das sessões e, se o Presidente julgar 

necessário, minutas ou atas resumidas de suas reuniões. O Presidente ou a pessoa por ele 

designada apresentará relatório sobre os trabalhos do Comitê Técnico em cada reunião do 

Comitê e em cada reunião do CCA. 

 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC.  Comentários sobre a tradução 

 

Nada a observar. 

 

II.   Interpretação e Aplicação do Anexo II 

 

Este anexo não foi objeto de análise pelo DSB da OMC. 

 

III. Comentários 

 

Nada a comentar. 
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 ANEXO III 

 

Victor Bovarotti Lopes 

 

IA.  Texto do Anexo em Inglês 
 

ANNEX III 
 

1.              The five-year delay in the application of the provisions of the Agreement by developing country 

Members provided for in paragraph 1 of Article 20 may, in practice, be insufficient for certain 

developing country Members. In such cases a developing country Member may request before 

the end of the period referred to in paragraph 1 of Article 20 an extension of such period, it 

being understood that the Members will give sympathetic consideration to such a request in 

cases where the developing country Member in question can show good cause. 

 

2.              Developing countries which currently value goods on the basis of officially established 

minimum values may wish to make a reservation to enable them to retain such values on a 

limited and transitional basis under such terms and conditions as may be agreed to by the 

Members. 

 

3.              Developing countries which consider that the reversal of the sequential order at the request of 

the importer provided for in Article 4 of the Agreement may give rise to real difficulties for 

them may wish to make a reservation to Article 4 in the following terms: 

 

“The Government of ............ reserves the right to provide that the relevant provision of Article 4 

of the Agreement shall apply only when the customs authorities agree to the request to reverse 

the order of Articles 5 and 6.” 

 

If developing countries make such a reservation, the Members shall consent to it under Article 

21 of the Agreement. 

 

4.              Developing countries may wish to make a reservation with respect to paragraph 2 of Article 5 of 

the Agreement in the following terms: 

 

“The Government of ............ reserves the right to provide that paragraph 2 of Article 5 of the 

Agreement shall be applied in accordance with the provisions of the relevant note thereto 

whether or not the importer so requests.”  

 

If developing countries make such a reservation, the Members shall consent to it under Article 

21 of the Agreement. 

 

5.              Certain developing countries may have problems in the implementation of Article 1 of the 

Agreement insofar as it relates to importations into their countries by sole agents, sole 

distributors and sole concessionaires. If such problems arise in practice in developing country 

Members applying the Agreement, a study of this question shall be made, at the request of such 

Members, with a view to finding appropriate solutions. 

 

6.              Article 17 recognizes that in applying the Agreement, customs administrations may need to 

make enquiries concerning the truth or accuracy of any statement, document or declaration 

presented to them for customs valuation purposes. The Article thus acknowledges that enquiries 

may be made which are, for example, aimed at verifying that the elements of value declared or 

presented to customs in connection with a determination of customs value are complete and 

correct. Members, subject to their national laws and procedures, have the right to expect the full 

cooperation of importers in these enquiries. 
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7. The price actually paid or payable includes all payments actually made or to be made as a 

condition of sale of the imported goods, by the buyer to the seller, or by the buyer to a third 

party to satisfy an obligation of the seller. 

 

IB.  Texto do Anexo em Português 
 

ANEXO III 
 

1.              A postergação por cinco anos prevista no parágrafo 1 do Artigo 21 para a aplicação do Acordo 

por países em desenvolvimento Membros pode, na prática, revelar-se insuficiente para alguns 

destes países. Em tais casos, um país em desenvolvimento Membro pode, antes do final do 

período contemplado no parágrafo 1 do Artigo 21, solicitar sua prorrogação, ficando entendido 

que as Partes no Acordo examinarão tal solicitação com compreensão nos casos em que o país 

em desenvolvimento em questão a justifique devidamente. 

 

2.              Os países em desenvolvimento que valoram atualmente as mercadorias com base em valores          

mínimos oficialmente estabelecidos podem desejar fazer uma reserva ao Acordo que lhes 

permita manter em vigor tais valores mínimos, em bases limitadas e transitórias, sob condições 

aceitas pelas Partes no Acordo. 

 

3.              Os países em desenvolvimento que considerem que a inversão da ordem de aplicação, por 

solicitação do importador, prevista no Artigo 4 do Acordo, pode dar origem a dificuldades reais 

para eles, podem desejar fazer uma reserva ao Artigo 4 nos seguintes termos: 

 

'O Governo de ... se reserva o direito de decidir que a disposição pertinente do Artigo 4 do 

Acordo será aplicada somente quando as autoridades aduaneiras concordarem em inverter a 

ordem de aplicação dos Artigos 5 e 6'. 

 

Se países em desenvolvimento fizerem tal reserva, os Membros com ela consentirão para os fins 

do artigo 21 do Acordo. 

 

4.              Os países em desenvolvimento poderão desejar fazer uma reserva ao parágrafo 2 do Artigo 5 do 

Acordo nos seguintes termos: 

 

'O Governo de ... se reserva o direito de decidir que as disposições do parágrafo 2 do Artigo 5 

do Acordo serão aplicadas de conformidade com as disposições da nota respectiva, quer o 

importador solicite ou não'. 

   

Se países em desenvolvimento fizerem tal reserva, os Membros com ela consentirão para os fins 

do artigo 21 do Acordo. 

 

5.              Certos países em desenvolvimento podem ter problemas na aplicação o Artigo 1 do Acordo, nos 

casos de importações efetuadas nestes países por agentes distribuidores ou concessionários 

exclusivos. Se na prática ocorrerem problemas desta natureza nos países em desenvolvimento 

Membros que aplicam o Acordo, a matéria, mediante solicitação de tais Membros, será estudada 

com vistas a encontrar soluções apropriadas. 

 

6.              O Artigo 17 reconhece que, ao aplicar o Acordo, as administrações aduaneiras podem ter 

necessidades de averiguar a veracidade ou a exatidão de qualquer afirmação, documento ou 

declaração que lhes for apresentada para fins de valoração aduaneira. As Partes concordam 

ainda que o Artigo admite igualmente que se proceda a investigações para, por exemplo, 

verificar se os elementos para a determinação do valor, apresentados ou declarados às 

autoridades aduaneiras alfandegárias, são completos e corretos. Os Membros, nos termos de 

suas leis e procedimentos nacionais, têm o direito de contar com a cooperação plena dos 

importadores para tais investigações. 
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7.              O preço efetivamente pago ou a pagar compreende todos os pagamentos efetuados ou a efetuar, 

como condição da venda das mercadorias importadas pelo comprador ao vendedor, ou pelo 

comprador a um terceiro para satisfazer uma obrigação do vendedor. 

 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC.  Comentários sobre a Tradução 

 

Nada a observar. 

 

II.   Interpretação e Aplicação do Anexo III 

 

Este anexo não foi objeto de análise pelo DSB da OMC. 

III. Comentários 

Nada a comentar. 

 

 

 


