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Nota /DIGIN/COINT/COANA nº 0.054/2021, de 21 de maio de 2021. 

Interessado: Sindicato dos Comissários de Despachos, Agentes de Carga e Logística do Estado 

de São Paulo - SINDICOMIS 

Assunto: Apresenta propostas de alteração na legislação 

  

e-Processo nº 10030.001285/0319-00  

 Trata-se de pleito apresentado pelo Sindicato dos Comissários de Despachos, 

Agentes de Carga e Logística do Estado de São Paulo (SINDICOMIS), por meio do Ofício SI n° 

008-2019, a fim de apresentar oito propostas de alteração na legislação tributária. A Divisão de 

Despacho de Importação (DIIMP), apresentou a Nota/Diimp/Copad nº 2020/00074, da qual 

transcrevemos excertos, como colaboração ao nosso texto. 

2.  Primeira proposta: O SINDICOMIS defende a alteração da Portaria MF n° 389, de 

13 de outubro de 1976, e do Decreto nº 1.455, de 7 de abril de 1976. 

“1.  Alterações na Portaria MF n° 389/76:  

a. para que a mercadoria importada que esteja sujeita a procedimentos 

especiais, punível com a pena de perdimento, retidas pela autoridade fiscal da 

repartição de despacho, possam ser desembaraçadas, a partir  do início do 

procedimento especial, mediante depósito em dinheiro, seguro fiança ou fiança 

bancária, e não a partir da fase litigiosa do Processo Administrativo Fiscal, como 

ocorre atualmente;  

b. para que se permita o desembaraço aduaneiro nos termos da Portaria, no 

caso de mercadorias importadas sob regimes aduaneiros especiais;   

c. para que não seja permitido o desembaraço de mercadorias importadas 

ao desamparo de licença de importação ou documento de efeito equivalente;   

d. para que não seja permitido o desembaraço de mercadorias importadas, 

em que o litígio se fundar na exigibilidade de manifestação anuência de outro 

órgão da Administração Pública;  

e. para que não seja permitido o desembaraço de mercadorias importadas, 

após a decisão final sobre o perdimento, nos termos do artigo 27, parágrafo 4°, 

do Decreto 1.455/76;  

f. a garantia prestada subsistirá até a decisão final sobre o perdimento.” (1) 

(2) 
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3.              Segunda proposta: O interessado argui que a possibilidade de desembaraço 

aduaneiro mediante garantias existe desde 1988, porém, ainda não foi regulamentada. 

“2.  Alteração do parágrafo quarto, do artigo 121, do Decreto 6.759/2009, 

para permitir a liberação das mercadorias importadas com subscrição de Termo 

de Responsabilidade enquanto pendente de procedimento administrativo;”  (1) (2) 

4.              Terceira proposta: O representante do SINDICOMIS defende a realização de um 

“leilão judicial”, por leiloeiro público, para as mercadorias apreendidas e abandonadas, onde o 

Poder Executivo aproveitar-se-ia deste recurso do Judiciário. 

“3. Alterações nas Portarias MF 282/2011 e Portaria RFB 2.206/2010, bem 
como no Decreto n° 6.759/2011, para utilização do leiloeiro público, inclusive 
com o deslocamento da mercadoria a ser leiloada para o armazém do próprio 
leiloeiro público;” (1) (2) 

5.              Quarta proposta: Solicitam a alteração da Portaria SECEX nº 23, de 14 de julho 

de 2011, referente à comprovação da exportação no Drawback Suspensão. 

 

6.              Quinta proposta: Alega o pleiteante existir um mito que apenas o Despachante 

Aduaneiro tem autorização legal para representar o importador e o exportador, caindo no 

esquecimento o direito similar que assiste ao Operador de Transporte Multimodal (OTM). 

“4. Alterações na Instrução Normativa RFB 1.273/2012, para permitir que o 
Operador de Transporte Multimodal possa representar o importador e 
exportador, relativamente ao despacho aduaneiro, em qualquer operação de 
comércio exterior, segundo preceitua a Lei n° 9.611/98 e no Decreto n° 
3.411/00;” (1) (2) 

7.              Sexta proposta: O interessado solicita alteração na Resolução CAMEX nº 66, 14 

de agosto de 2014, referente à permissão a equipamentos usados e sistemas integrados, bem 

como alteração no exame de similaridade. 

“7. Alterações na Resolução CAMEX 66/2014, no intuito de permitir a 
redução da alíquota do imposto de importação também para equipamentos 
usados, sistemas integrados e alteração no exame de similaridade;” (1) (2) 

 8.   Sétima proposta: Defende a alteração da IN RFB nº 1.861, de 27 de dezembro de 

2018, e da Lei nº 11.281, de 20 de fevereiro de 2006. 

“5. Alterações da IN RFB n° 1.861/2018, para extinguir as operações de 

importação por encomenda, por determinar obrigações acessórias desiguais 

entre pessoas jurídicas do mesmo ramo de atividade, sendo que os requisitos da 

importação por encomenda violam o princípio da neutralidade fiscal e sequer 

deveriam existir;” (1) (2) 

9.  Oitava proposta: Pleiteia alteração da IN RFB nº 800, de 27 de dezembro de 

2007, objetivando que sejam alterados os valores das multas e os prazos para prestação de 

informações. 
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“6. Alterações da IN RFB n° 800/2007, a) no intuito de alterar o prazo para o 

manifesto de carga estrangeira com descarregamento em porto nacional, ou que 

permaneçam a bordo (ser na data da efetiva atracação da embarcação e não 

quarentas oito horas antes da chegada da embarcação), e, b) alteração no artigo 

45, da IN em questão, que trata dos valores das multas aplicadas ao 

transportador, depositário e operador portuário;” (1) (2) 

 

É o relatório. 

 

10.  Passaremos às considerações, às quais entendemos pertinentes, referentes às 

propostas apresentadas pelo SINDICOMIS. 

11.               Primeira proposta: O princípio jurídico da hierarquia das normas impede que o 

Decreto nº 1.455, de 1976, seja alterado por mera alteração da Portaria MF n° 389, de 1976, 

pois esta está fundamentada no decreto, e não o inverso, sendo que esse decreto só pode ser 

alterado pela Presidência da República. Além disso, não cabe à Secretaria Especial da Receita 

Federal do Brasil (RFB) questionar a constitucionalidade de um decreto, sua obrigação como 

órgão público é cumpri-lo. 

12.              Segunda proposta: O §4º do art. 121 do Decreto nº 6.759. de 5 de fevereiro de 

2009, (Regulamento Aduaneiro – RA) está fundamentado no Decreto-lei nº 2.472, de 1º de 

setembro de 1988, como é sabido a alteração de lei deve ser proposta ao Poder Legislativo.  

13.              Terceira proposta: A proposta de uma mercadoria em posse do Poder Executivo 

ser apregoada por meio de um leilão judicial não encontra razoabilidade. Encontramos o 

fundamento na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, (Código de Processo Civil) que disciplina 

a aplicação do leilão judicial, não havendo previsão de sua utilização pelo Poder Executivo, e 

portanto, nem pela RFB. 

14.              Quarta proposta: A solicitação de alteração da Portaria SECEX nº 23, de 2011, 

apresentada à RFB, deve ter sido um equívoco, logicamente esta deveria ter sido apresentada à 

Secretaria de Comércio Exterior (Secex). 

15.              Quinta proposta: O OTM tem o direito de representar o importador e o 

exportador, nos termos do disposto no art. 33 da Lei nº 9.611, de 12 de abril de 1998: 

“Art. 33. A designação do representante do importador e exportador pode recair 

no Operador de Transporte Multimodal, relativamente ao despacho aduaneiro 

de mercadorias importadas e exportadas, em qualquer operação de comércio 

exterior, inclusive no despacho de bagagem de viajantes, no tocante às cargas 

sob sua responsabilidade.” (Grifo nosso) 

Portanto, a atuação do OTM como representante, fica restrita às cargas sob sua 

responsabilidade enquanto operador de transporte.  
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16.   Apesar do OTM poder representar o importador e o exportador, necessitará de 

uma pessoa física para representá-lo, por tratar-se de uma pessoa jurídica. A IN RFB nº 1.273, 

de 6 de julho de 2012, em seu capítulo I, estabelece a representação de uma pessoa jurídica 

por uma pessoa física, pois logicamente só uma pessoa física pode apresentar documentos, 

atuar nos sistemas ou acompanhar uma verificação física. Sendo assim, não é necessária 

nenhuma alteração nessa instrução normativa para permitir a atuação do OTM como 

representante. No que diz respeito à inclusão das Comissarias de Despacho nessa atividade de 

representação, não há previsão legal neste sentido. 

 

17.              Sexta proposta: A solicitação de alteração da Resolução CAMEX nº 66, 14 de 

agosto de 2014, apresentada à RFB deve trata-se de outro equívoco. A Câmara de Comércio 

Exterior (Camex), não tem vínculo com a RFB, a não ser por pertencerem ao mesmo Ministério. 

Portanto, tal solicitação deve ser apresentada diretamente àquele órgão público. 

18.              Sétima proposta: Conforme já citado na breve análise da segunda proposta, 

qualquer alteração de lei deve ser apresentada ao Legislativo, no caso ao Congresso Nacional,  

a fim de pleitear o atendimento de seu interesse no que concerne à Lei nº 11.281, de 2006. 

Além disso o pleito de alteração da  IN RFB nº 1.861, de 2018, fica prejudicado tendo em vista 

sua fundamentação na mesma lei. 

19.              Oitava proposta: A proposta de alteração da IN RFB nº 800, de 2007, é assunto 

de competência da DIIMP, dentro de suas atribuições de gerir e executar as atividades relativas 

ao controle das operações de importação e internação, inclusive o respectivo controle de carga 

e o trânsito aduaneiro de importação, conforme preceitua o art. 149 da Portaria MF n° 284, de 

27 de julho de 2020, (Regimento Interno da RFB). Desta forma a sua análise foi apresentada no 

âmbito da Nota/Diimp/Copad nº 2020/00074:  

 

“4.  A requerente solicita a alteração da alínea “d”, inciso II, do art. 22, da 

Instrução Normativa RFB n° 800/2007, para que seja alterado o prazo mínimo para 

a prestação das informações à Receita Federal do Brasil (RFB) de 48 (quarenta e 

oito) horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de cargas 

estrangeiras com descarregamento em porto nacional ou que permaneçam a 

bordo, para na data da efetiva atracação da embarcação.  

5. Para uma melhor análise deste assunto, é oportuno esclarecer que o 

manifesto de carga é o documento eletrônico que deve ser criado pelo 

transportador, no sistema Mercante, para informar todos os conhecimentos de 

carga transportados pela embarcação durante sua permanência no território 

aduaneiro, sejam de carregamento, descarregamento ou de passagem (cargas que 

permanecerão a bordo), sendo de responsabilidade da empresa de navegação 

operadora da embarcação (armador da embarcação) ou a agência de navegação 

que a represente.  
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6. No modal de transporte internacional marítimo temos o conhecimento 

de embarque marítimo ou Bill off Landing (BL), documento emitido pelo armador 

ou a agência de navegação que a represente, o qual define a contratação da 

operação de transporte internacional e comprova o recebimento da carga na 

origem, além da obrigação de entregá-la no destino, constituindo a prova de posse 

e propriedade da mercadoria, descrevendo e amparando a operação de 

transporte.  

7. Cumpre destacar que o BL detém informações relevantes das 
mercadorias importadas, e deverão estar alinhadas, posteriormente, ao manifesto 
de carga, tais como:  

• Os dados do exportador e importador;  

• Porto de embarque e Porto de desembarque;  

• Nome do navio que faz o transporte;  

• Descrição detalhada da mercadoria embarcada (NCMs, quantidade itens, 

tipo de embalagem, modalidade de frete ...);  Dados de contêiner;  

• Valor do frete.  

8. Ocorre, então, que o prazo de 48 (quarenta e oito) horas antes da 

chegada da embarcação para prestar informações à Receita Federal do Brasil (RFB) 

é fundamental no âmbito da administração aduaneira, pois a RFB tem 

previamente informações detalhadas sobre as cargas transportadas, bem como 

sobre a chegada de veículo procedente do exterior, permitindo então desenvolver 

um trabalho efetivo de gestão de riscos, tornando-se mais eficaz seu controle das 

operações de importações e internação, inclusive o respectivo controle de carga e 

trânsito.  

9. É imprescindível, portanto, a manutenção do prazo mínimo para a 

prestação das informações à RFB de 48 (quarenta e oito) horas antes da chegada 

da embarcação, para os manifestos de cargas estrangeiras com descarregamento 

em porto nacional ou que permaneçam a bordo.  

10. No que tange ao pedido de alterações no artigo 45, da IN n° 800/2007, 

que trata dos valores das multas aplicadas ao transportador, depositário e 

operador portuário, cabe esclarecer que os valores das multas aplicadas aos 

mesmos, constantes do artigo 45, da Instrução Normativa RFB n° 800/2007, 

encontram-se revogadas pela Instrução Normativa RFB n° 1.473, de 02 de junho 

de 2014.   

11. Contudo, as multas aplicadas ao transportador, depositário e operador 

portuário continuam vigentes, nos termos das alíneas “e” e “f”, do inciso IV, do 

artigo 107, do Decreto-Lei n° 37/1996, bem como no artigo 76 da Lei n° 

10.833/2003, portanto, somente por meio de lei podem ser alterada, não sendo 

tal prerrogativa da RFB.  
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12. Desta feita, não vislumbra-se razão para que seja acatada a solicitação 

feita no item 6 pela requerente.” (1) (2) 

20.  Considerados e analisados os pleitos, entendemos que apesar do empenho do 

SINDICOMIS e entidade associada, em apresentar propostas, fomos obrigados a recusá-las 

pelas razões apresentadas. 

Encaminho ao chefe da Divisão de Gestão de Intervenientes no Comércio 

Exterior, com a proposta de as informações aqui prestadas serem disponibilizadas ao 

SINDICOMIS, para ciência. 

Assinatura digital 
ADALTON JOSÉ DE CASTRO 

Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil 
Matrícula 26.329 

 

De acordo. Encaminhe-se à Coordenação de Controle de Intervenientes no 
Comércio Exterior. 

Assinatura digital 
PEDRO HENRIQUE MAGALHÃES DE MAGALHÃES 

Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil 
Chefe da Divisão de Gestão de Intervenientes no Comércio Exterior 

 

De acordo. Encaminhe-se à Coordenação Geral de Administração Aduaneira. 

Assinatura digital 
AMANDA MARTHA VIEIRA SCARLATELLI LIMA DUTRA 

Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil 
Coordenadora de Controle de Intervenientes no Comércio Exterior 

Aprovo a Nota. Encaminhe-se para ciência do interessado. 

Assinatura digital 
JACKSON ALUIR CORBARI 

Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil 
Coordenador Geral de Administração Aduaneira 
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