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ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA  

Despachante Aduaneiro. 

Não há vedação expressa na legislação vigente quanto à 
Despachante Aduaneiro participar, como sócio, de empresa 
de transporte rodoviário internacional. 

Dispositivos legais: arts. 1º e 10 do Decreto nº 646, de 1992. 

DOCUMENTO FORNECIDO EM CUMPRIMENTO À 

LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. REGISTRE-SE 

QUE A PUBLICAÇÃO, NA IMPRENSA OFICIAL, DE 

ATO NORMATIVO SUPERVENIENTE MODIFICA AS 

CONCLUSÕES EM CONTRÁRIO CONSTANTES EM 

SOLUÇÕES DE CONSULTA OU EM SOLUÇÕES DE 

DIVERGÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DE 

COMUNICAÇÃO AO CONSULENTE (arts. 99 e 100 do 

Decreto nº 7.574, de 29 de setembro de 2011). 

 

Relatório  

 O Interessado, Despachante Aduaneiro - nº XXX - apresenta consulta acerca da 
legislação que regulamenta a atividade profissional de despachante aduaneiro.  

2. Informa que pretende participar, como sócio, de uma empresa de transporte rodoviário 
internacional e indaga se há impedimento legal para tal. 
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3. Cita o art. 10 do Decreto nº 646, de 2002, que regulamenta a atividade profissional de 
despachante aduaneiro, entendendo não haver impedimento para que se torne sócio de empresa 
de transporte internacional. 

4. Isto posto, pergunta se o entendimento está correto ou, caso contrário, qual é o 
entendimento correto. 

 

 

Fundamentos  

5. Trata a presente consulta acerca das normas que regem a atividade profissional do 
despachante aduaneiro.  

6. O despachante aduaneiro pertence à categoria dos agentes públicos chamados de 
“particulares em colaboração com a Administração” . Essa categoria de agentes públicos é 
formada por pessoas físicas que, sem vínculo empregatício, com ou sem remuneração, prestam 
serviços ao Estado em caráter permanente ou temporário. 

7. Assim, os despachantes aduaneiros exercem atividade delegada pelo poder público, na 
condição de agente público, conforme art. 5º, § 3º, do Decreto-lei nº 2.472, de 1988, como 
demonstra claramente a expressão “ investidura na função de Despachante Aduaneiro”, com 
os deveres e os ônus inerentes a esta atividade, entre eles a proibição ao exercício de certas 
atividades que a Administração entendeu como incompatíveis ou inconvenientes. 

8. A fundamentação dessa disposição normativa se baseia no princípio da impessoalidade 
da Administração Pública, pois o despachante aduaneiro, na condição de agente público, 
colabora com a Administração na execução do procedimento de importação e exportação de 
mercadorias que envolve, entre outros, a cobrança de tributos e a fiscalização do cumprimento 
das obrigações necessárias para o controle do comércio exterior. 

9. O Interessado entende que não se lhe aplicam as vedações constantes do art. 10 do 
Decreto nº 646, de 9 de setembro de 1992, que proíbe o despachante aduaneiro de efetuar, em 
nome próprio ou no de terceiro, exportação ou importação de quaisquer mercadorias ou exercer 
comércio interno de mercadorias estrangeiras, conforme segue: 

 

Art. 10. É vedado ao despachante aduaneiro e ao ajudante de 
despachante aduaneiro: 

I - efetuar, em nome próprio ou no de terceiro, exportação ou 
importação de quaisquer mercadorias ou exercer comércio interno de 
mercadorias estrangeiras; 

II - exercer cargo público, exceto nos casos previstos em lei. 

Parágrafo único. Excluem-se da proibição do inciso I os bens que se 
destinem ao uso próprio do despachante ou do ajudante de 
despachante aduaneiro. (negritou-se)  



SRRF/1ª RF/Disit 
Solução de Consulta n.º 103 

Fls. 12 

_________ 
 

 

 
 

3

 

10. Também, dentre as atividades que se entende estarem realcionadas com despacho 
aduaneiro, conforme dispõe o art. 1º do Decreto em tela, abaixo reproduzido, não há qualquer 
menção ao transporte rodoviário internacional, inferindo-se, portanto, tratarem de atividades 
diversas e não vedada expressamente no art. 10º retro citado.  

 

Art. 1° Entende-se por atividades relacionadas com o despacho 
aduaneiro de bens ou de mercadorias, inclusive bagagem de viajante, 
na importação ou na exportação, transportados por qualquer via, 
aquelas que consistem basicamente em: 

I - preparação, entrada e acompanhamento da tramitação e de 
documentos que tenham por objeto o despacho aduaneiro, nos termos 
da legislação respectiva; 

II - assistência à verificação da mercadoria na conferência aduaneira; 

III - assistência à retirada de amostras para exames técnicos e 
periciais; 

IV - recebimento de mercadorias ou de bens desembaraçados; 

V - solicitação de vistoria aduaneira; 

VI - assistência à vistoria aduaneira; 

VII - desistência de vistoria aduaneira; 

VIII - subscrição de documentos que sirvam de base ao despacho 
aduaneiro; 

IX - ciência e recebimento de intimações, de notificações, de autos de 
infração, de despacho, de decisões e dos demais atos e termos 
processuais relacionados com o procedimento fiscal; 

X - subscrição de termos de responsabilidade, observado o disposto no 
art. 24. 

Parágrafo único. Exclui-se das disposições deste Decreto a remessa 
postal internacional, cujo desembaraço poderá ser feito por 
despachante aduaneiro; pessoalmente, por seu destinatário; ou por 
qualquer mandatário do destinatário. 

 

11. Destarte, verifica-se que não há vedação expressa na legislação vigente quanto à 
participação de despachante aduaneiro em atividades outras que não a exportação, importação 
e comércio interno de mercadorias estrangeiras. 

Conclusão  
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12. Diante do exposto, conclui-se que não há vedação expressa na legislação vigente quanto 
à despachante aduaneiro participar, como sócio, de empresa de transporte rodoviário 
internacional. 

Ordem de Intimação  

Encaminhe-se o processo à Seção de Administração Tributária – Sarat da DRF em 
XXX, para ciência à Interessada e envio de cópia à Seção de Fiscalização. 

Desta solução de consulta não cabe recurso nem pedido de reconsideração. Cabe, 
entretanto, recurso de divergência à Coordenação-Geral de Tributação (Cosit), no prazo de 30 
dias contados da ciência deste ato ou da publicação da solução que gerou a divergência, 
mediante prova de solução diversa relativa à mesma matéria e fundada em idêntica norma 
jurídica, sem efeito suspensivo. 

 

 

MIRZA MENDES REIS 
 Chefe Disit 

 Portaria SRRF01 nº 121, de 4/5/2007,  
 publicada no DOU de 9/5/2007. 


