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Todos os direitos reservados a Abracomex
- Associação Brasileira de Consultoria e Assessoria em Comércio Exterior.

Material teórico didático para subsídio no processo de ensino e aprendizagem.

Coordenador do Curso: João Marcos Andrade

Direção por: Marcus Vinícius Franquine Tatagiba.

SOBRE ESTE CONTEÚDO:
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APRESENTAÇÃO DO PROFESSOR

Professor: Diego João Ventura.

Despachante aduaneiro desde 2007, filiado ao SINDAESC (Sindicato dos despachantes aduaneiros

do Estado de Santa Catarina) desde o mesmo ano. Graduado em Comércio Exterior, especialista

em Direito Aduaneiro e MBA em Negócios Internacionais.

Professor atuante em disciplinas como Sistemática Prática de Importação e Despacho Aduaneiro.

Professor orientador de artigos e trabalhos de conclusão de curso em temas relacionados ao

despacho aduaneiro, importação e logística.
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EVOLUÇÃO DA ATIVIDADE E SUA REGULAMENTAÇÃO
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TÓPICOS A SEREM ABORDADOS:

O surgimento do despachante aduaneiro.

Regulamentação da atividades.

Despachante aduaneiro e comissária de despacho.
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O SURGIMENTO DO DESPACHANTE ADUANEIRO E AJUDANTE

UM POUCO DE HISTÓRIA...
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O SURGIMENTO DO DESPACHANTE ADUANEIRO E AJUDANTE

1850

Promulgação do Código Comercial Brasileiro, pela Lei nr. 556, de 1850, em seu artigo 35, inciso 3.º,

dispunham no sentido de que algumas pessoas denominadas Caixeiros, desde que nomeadas,

por escrito, por seus patrões, com instrumento registrado no Tribunal do Comércio, praticassem

atos relativos ao comércio;

1860

Dez anos depois, o Decreto Nº 2.647, de 1860, que instituiu o Regulamento das Alfândegas e

Mesas de Rendas, criou a figura do Despachante, ao lado dos Caixeiros, com poderes para

agenciar negócios de qualquer natureza.



8

O SURGIMENTO DO DESPACHANTE ADUANEIRO E AJUDANTE

1876

Passados dezesseis anos, o Governo Imperial, por meio do Decreto Nº 6.272, 1876, reformou as

Alfândegas e Mesas de Rendas, consolidando todas as normas em um só instrumento normativo.

1920

Decreto Nº 4.057, de 1920, que extinguiu a classe dos despachantes gerais e dos caixeiros

despachantes, como eram chamados e criou uma única: a dos despachantes.
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O SURGIMENTO DO DESPACHANTE ADUANEIRO E AJUDANTE

1932: Despachantes Aduaneiros – Decreto nº 22.104

• Obrigatoriedade de sua intervenção.

• Prova teórica e prática.

• Nomeação pelo Presidente da República.

1962: Sistema do Terço – Lei nº 4.069

• 1/3 para o despachante.

• 1/3 para distribuição entre todos os despachantes.

• 1/3 para ajudantes (50% para distribuição).
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O SURGIMENTO DO DESPACHANTE ADUANEIRO E AJUDANTE

1967: Despachante é Opcional

• Honorários livremente contratados.

• Pagos diretamente aos profissionais.

1968: Despachantes é Obrigatório

• Honorários pagos ao sindicato.

1968: Despachante é Facultativo

• Comissárias de despacho.

• Empresas recebiam as procurações.
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O SURGIMENTO DO DESPACHANTE ADUANEIRO E AJUDANTE

A partir de 1968, inicia-se uma briga interna entre os Despachantes Aduaneiros (pessoa física) e

as Comissárias de Despacho (pessoa jurídica).

Isso porque as Comissárias de Despacho não precisavam ter despachante aduaneiro em seu

quadro funcional, não disponibilizando conhecimento técnico e segurança para seus contratantes.

Já em 1992 com a publicação do Decreto nº 646, retoma-se a intervenção apenas do

Despachante Aduaneiro como representante do importador / exportador, extinguindo as Comissárias

de Despacho.
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O SURGIMENTO DO DESPACHANTE ADUANEIRO E AJUDANTE

1992: Decreto 646

• Somente o Despachante Aduaneiro como representante do importador/exportador.

2011: Instrução Normativa 1.209

• Estabelecido os requisitos e os procedimentos para o exercício das profissões de Despachante

Aduaneiro e Ajudante.

• Exame de qualificação técnica.

2012: Instrução Normativa 1.273

• Registro Informatizado para os Despachantes Aduaneiros e Ajudante de Despachante Aduaneiro.

• Atualização dos registros.
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RESUMO FINAL

Ao longo dos anos a legislação se ajustou às necessidades de mercado dando clareza na

atividade do despachante aduaneiro. Estabelecendo uma relação entre essa atividade e sua

representatividade como representante do importador e exportador.
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COMISSÁRIA DE DESPACHO ADUANEIRO
E A PROFISSÃO DE DESPACHANTE ADUANEIRO
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TÓPICOS A SEREM ABORDADOS:

Diferença entre comissária de despacho e despachante aduaneiro.

Requisitos necessários para se tornar um despachante aduaneiro.
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QUAL A DIFERENÇA ENTRE COMISSÁRIA DE DESPACHO
E O DESPACHANTE ADUANEIRO?
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O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO

Atualmente os requisitos para ser um profissional Despachante Aduaneiro  são: Instrução

Normativa RFB 1.209 de 07/11/2011.

Art. 10 Poderão ser inscritas no Registro de Despachantes Aduaneiros as pessoas físicas que

solicitarem formalmente e que atendam aos seguintes requisitos:

I - comprovação de inscrição há pelo menos 2 (dois) anos no Registro de Ajudantes de

Despachantes Aduaneiros, mantido pela RFB;
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O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO

II - ausência de condenação, por decisão transitada em julgado, a pena privativa de liberdade;

III - inexistência de pendências em relação a obrigações eleitorais e, se for o caso, militares;

IV - maioridade civil e nacionalidade brasileira;

V - formação de nível médio; e

VI - aprovação no exame de qualificação técnica.
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O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO

Atualmente os requisitos para o exercício da profissão de Ajudante de Despachante Aduaneiro

são: Instrução Normativa RFB 1.209 de 07/11/2011.

Art. 13 e 14 Poderão ser inscritas no Registro de Despachantes Aduaneiros as pessoas físicas que

solicitarem formalmente e que atendam aos seguintes requisitos:

I - ausência de condenação, por decisão transitada em julgado, a pena privativa de liberdade;

II - inexistência de pendências em relação a obrigações eleitorais e, se for o caso, militares;

III - maioridade civil e nacionalidade brasileira;

IV - formação de nível médio.
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RESUMO FINAL

Os interessados em se tornar despachante aduaneiro necessitam seguir os critérios estabelecidos

pela Receita Federal do Brasil. Uma vez atendido aos requisitos, pode-se após aprovação, exercer

essa atividade essencial na condução dos processos de despacho aduaneiro.
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OS FUNDAMENTOS LEGAIS DA PROFISSÃO
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TÓPICOS A SEREM ABORDADOS:

Obrigações dos despachantes.

Penalidades no exercício da função de despachante aduaneiro.

Perda do registro de despachante aduaneiro.
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ASPECTOS LEGAIS DA PROFISSÃO

BASE LEGAL:

Instrução Normativa RFB nº. 1.209/2011 Requisitos e procedimentos DA.

Artigos 808 a 810, do Decreto nº. 6.759/2009 Regulamento Aduaneiro.

Artigo 5º §§ 1º a 3º, do Decreto-Lei nº 2.472/88.

Artigo 76º, § 2º, da Lei nº 10.833/2003.
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ASPECTOS LEGAIS DA PROFISSÃO

Infrações e Penalidades: Art.735 RA - (Lei nº 10.833/03, art. 76)

• Advertência.

• Suspensão por até 12 Meses.

• Cancelamento ou cassação de registro.

ADVERTÊNCIA

Deixar de comunicar à Secretaria da Receita Federal do Brasil  qualquer alteração das

informações prestadas para inscrição no registro de despachante aduaneiro ou de ajudante.

Prática de ato que prejudique o procedimento de identificação ou quantificação de mercadoria

sob controle aduaneiro.
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ASPECTOS LEGAIS DA PROFISSÃO

SUSPENSÃO
Reincidência em conduta já sancionada com advertência;
Atuação em nome de pessoa que esteja cumprindo suspensão, ou no interesse desta; ou
Agressão ou desacato à autoridade aduaneira no exercício da função.

CANCELAMENTO OU CASSAÇÃO

Prática de ato que embarace, dificulte ou impeça a ação da fiscalização aduaneira, inclusive a
prestação dolosa de informação falsa ou o uso doloso de documento falso nas atividades
relacionadas com o despacho aduaneiro.

Ação ou omissão dolosa tendente a subtrair ao controle aduaneiro, ou dele ocultar, a importação
ou  a exportação de bens ou de mercadorias.
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RESUMO FINAL

Conforme o que determina a legislação, o despachante aduaneiro no exercício de suas

atividades profissionais estará sujeito às sanções e portanto este profissional deve atuar com ética

e responsabilidade no cumprimento de suas funções.
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SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS

SDA E A REPRESENTAÇÃO
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TÓPICOS A SEREM ABORDADOS:

Sindicato dos Despachantes Aduaneiros – SDA.

Representação por procuração.

Quem pode atuar no processo de despacho aduaneiro.
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E O TAL DO SDA?
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SDA - SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS
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PROCURAÇÃO

Instrumento que formaliza uma relação juridicamente denominada mandato.

Despachante: mandatário ou procurador.

O art.653, da Lei nº 10.406/02 (Código Civil) – “Opera-se o mandato quando alguém recebe de

outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses.

A procuração é o instrumento do mandato”.
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PROCURAÇÃO

A procuração deve conter:

A qualificação do outorgante e do outorgado.

O objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos.

Data, local e validade da representação.
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QUEM PODE EXERCER AS ATIVIDADES RELACIONADAS
COM O DESPACHO ADUANEIRO?
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QUEM PODE EXERCER AS ATIVIDADES RELACIONADAS
COM O DESPACHO ADUANEIRO?

Funcionário ou servidor, especificamente designado, no caso de operações efetuadas por órgão
da administração pública direta ou autárquica, federal, estadual ou municipal.

Operações efetuadas por pessoas jurídicas de direito privado, o dirigente ou empregado com
vinculo empregatício exclusivo com o interessado, munido de mandato que lhe outorgue plenos
poderes.

Missão diplomática ou repartição consular de país estrangeiro ou representação de órgãos
internacionais.

O próprio interessado, no caso de operações efetuadas por pessoa física.

O Despachante Aduaneiro, EM QUALQUER CASO.
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QUEM PODE EXERCER AS ATIVIDADES RELACIONADAS
COM O DESPACHO ADUANEIRO?
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RESUMO FINAL

O exercício da atividade de despacho aduaneiro pode ser conduzido pelas pessoas

devidamente descritas em instrução normativa da Receita Federal e quando por despachante

aduaneiro, este o fará por meio de instrumento de representação ou seja, por procuração.
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PERFIL PROFISSIONAL DO DESPACHANTE
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TÓPICOS A SEREM ABORDADOS:

O perfil profissional do despachante aduaneiro.

O que o mercado espera desse profissional.

O despachante aduaneiro e o ajudante de despachante aduaneiro.

As atividades relacionadas à esta atividade.

Onde atuar.

As oportunidades de carreira.
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PERFIL DO DESPACHANTE ADUANEIRO
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PERFIL DO DESPACHANTE ADUANEIRO

APTIDÕES IMPORTANTES
Leitura das legislações de comércio exterior.

Atualização constante das legislações.

Sigilo das informações.

Segurança.

Postura firme na defesa do cliente.

APRESENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO
Profissionalismo.

Rotinas e procedimentos escritos – passo a passo.

Sistemas específicos de gestão  das informações.

Contratos escritos – deveres e responsabilidades.
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ATIVIDADES DO DESPACHANTE ADUANEIRO
E AJUDANTE DE DESPACHANTE - ARTIGO 808 RA
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ATIVIDADES DO DESPACHANTE ADUANEIRO
E AJUDANTE DE DESPACHANTE - ARTIGO 808 RA

I . Preparação, entrada e acompanhamento da tramitação e apresentação de documentos
relativos ao despacho aduaneiro;

I I . Subscrição de documentos relativos ao despacho aduaneiro, inclusive termos de
responsabilidade;

I I I . Ciência e recebimento de intimações, de notificações, de autos de infração, de despachos, de
decisões e de outros atos e termos processuais relacionados com o procedimento de despacho
aduaneiro;

IV. Acompanhamento da verificação da mercadoria na conferência aduaneira, inclusive retirada
de amostras para assistência técnica e perícia;

V. Recebimento de mercadorias desembaraçadas;

VI e VII.   (Revogados pelo Art. 7º do Decreto nº 8.010/13).
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ATIVIDADES DO DESPACHANTE ADUANEIRO
E AJUDANTE DE DESPACHANTE - ARTIGO 808 RA

§ 1º - Somente mediante cláusula expressa específica do mandato poderá o mandatário

subscrever termo de responsabilidade em garantia do cumprimento de obrigação tributária, ou

pedidos de restituição de indébito ou de compensação.
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ATIVIDADES DO DESPACHANTE ADUANEIRO
E AJUDANTE DE DESPACHANTE - ARTIGO 808 RA

DEFINIÇÕES:

Despacho aduaneiro: É o procedimento mediante o qual é verificada a exatidão dos dados
declarados em relação à mercadoria, aos documentos apresentados e à legislação específica,
com vistas a seu desembaraço aduaneiro.

Desembaraço Aduaneiro: É o ato pelo qual é registrada a conclusão da conferência aduaneira,
e autorizado o embarque ou a transposição de fronteira da mercadoria.

Termo Responsabilidade: Documento no qual são constituídas as obrigações fiscais(Regimes
aduaneiros especiais).
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ATIVIDADES DO DESPACHANTE ADUANEIRO
E AJUDANTE DE DESPACHANTE - ARTIGO 808 RA

O Despachante Aduaneiro é o REPRESENTANTE do importador/exportador e também é

corresponsável pelas operações aduaneiras nas quais intervém, respondendo independente ou

não, de culpa.
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ATIVIDADES DO DESPACHANTE ADUANEIRO
E AJUDANTE DE DESPACHANTE - ARTIGO 808 RA

Representar e Interceder junto a administração aduaneira (intervenientes) os interesse de

importadores e exportadores:
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ATIVIDADES DO DESPACHANTE ADUANEIRO
E AJUDANTE DE DESPACHANTE - ARTIGO 808 RA

Qual a principal diferença de responsabilidade entre o Despachante Aduaneiro e seu Ajudante?

E quais são as oportunidades profissionais geradas pela profissão de Despachante Aduaneiro?
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ASSESSORIA DESPACHO ADUANEIRO

Habilitar a empresa para as operações de comércio exterior – RADAR.

Assessoramento na emissão e análise documental.

Classificação de mercadorias de acordo com NCM* e as regras de classificação.

Tratamento tributário aplicável à operação.

Tratamento administrativo aplicável à operação e ao produto.

Documentação pertinente.

Desenvolvimento do Custeio da Operação.

Estimativa da operação.

Auxiliar na tomada de decisão do cliente.

Cuidar da GESTÃO Aduaneira (atividade de planejamento do processo logístico e desembaraço

aduaneiro).
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ASSESSORIA DESPACHO ADUANEIRO
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RESUMO FINAL

O despachante aduaneiro assume importante papel nas operações de comércio exterior à

medida em que atua como representante do importador e do exportador e com o processo de

globalização levando essas operações para muito perto das empresas independente do seu

tamanho, este profissional acaba por assumir uma posição de consultor, levando soluções para as

seus clientes que importam e exportam.
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