DESPACHO
ADUANEIRO

Um despachante aduaneiro é o profissional especializado no desembaraço
de mercadorias que transitam por alfândegas (aduana)
Um despachante oficial em Portugal é um representante por conta de
outrem, em qualquer parte do país e sob qualquer forma de representação, nos
atos e formalidades previstos na legislação aduaneira, incluindo nas
declarações e na promoção dos documentos respeitantes a mercadorias
sujeitas a impostos especiais sobre o consumo e noutras declarações com
implicações aduaneiras, ou cuja gestão ou recepção venha a ser atribuída à
Direção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo.
No Brasil a figura do despachante aduaneiro é prevista na Classificação
Brasileira de Ocupações sob o número 3422-10 e tem como função
desembaraçar mercadorias e bagagens atuando junto a todos os órgãos
envolvidos, tais como Receita Federal e secretarias estaduais da fazenda.
O Despachante Aduaneiro é um profissional que atua no Brasil desde
1850, em 19 de setembro de 1860 o governo publica o Decreto 2647, trazendo
em seu Capítulo 7 a figura do Despachante Aduaneiro e do Ajudante de
Despachante Aduaneiro e as condições necessárias para que se tenha este
título.
Em 2009 a Receita Federal do Brasil alterou a regulamentação de
atuação do despachante aduaneiro por meio do Decreto 6.759 de 5 de
fevereiro de 2009, passando a exigir exame de qualificação técnica.
Os Despachantes Aduaneiros somente podem atuar mediante
procuração outorgada pelos interessados (importadores, exportadores e
viajantes procedentes do exterior) e após credenciamento específico no
SISCOMEX – Sistema Integrado de Comércio Exterior.
A principal função do despachante aduaneiro é a formulação da
declaração aduaneira de importação ou de exportação, que nada mais é que a
proposição da destinação a ser dada aos bens submetidos ao controle
aduaneiro, indicando o regime aduaneiro a aplicar às mercadorias e
comunicando os elementos exigidos pela Aduana para aplicação desse regime.
A principal função do despachante aduaneiro é a formulação da
declaração aduaneira de importação ou de exportação, que nada mais é que a
proposição da destinação a ser dada aos bens submetidos ao
controle aduaneiro, indicando o regime aduaneiro a aplicar às mercadorias e
comunicando os elementos exigidos pela Aduana ...
O despacho aduaneiro é um procedimento fiscal pelo qual toda
mercadoria proveniente ou destinada ao exterior deve ser submetida para que
o exportador receba a permissão definitiva para enviar sua mercancia e o
importador obtenha a autorização para receber suas mercadorias importadas.

Tem por finalidade a verificação da precisão dos dados declarados pelo
importador ou exportador em relação à mercadoria importada ou exportada, já
que é com base nesta declaração é que serão calculados os impostos
porventura
devidos.
O Decreto nº 4.543, de 26 de dezembro de 2002, que revogou o Decreto nº
91.030/85, regulamenta o procedimento de despacho aduaneiro,
estabelecendo quais os documentos necessários para seu processamento,
seus prazos e formas. Ambas as modalidades de despacho aduaneiro, quer
seja o despacho aduaneiro de exportação, quer seja o de importação, estão
previstos e regulados pelo referido decreto.

Na Exportação

O despacho aduaneiro é um procedimento fiscal pelo qual toda mercadoria

proveniente ou destinada ao exterior deve ser submetida para que o exportador
receba a permissão definitiva para enviar sua mercancia e o importador
obtenha a autorização para receber suas mercadorias importadas. Tem por
finalidade a verificação da precisão dos dados declarados pelo importador ou
exportador em relação à mercadoria importada ou exportada, já que é com
base nesta declaração é que serão calculados os impostos porventura devidos.
O Decreto nº 4.543, de 26 de dezembro de 2002, que revogou o Decreto nº
91.030/85, regulamenta o procedimento de despacho aduaneiro,
estabelecendo quais os documentos necessários para seu processamento,
seus prazos e formas. Ambas as modalidades de despacho aduaneiro, quer
seja o despacho aduaneiro de exportação, quer seja o de importação, estão
previstos e regulados pelo referido decreto.

Na Importação

Uma das duas modalidades de despacho aduaneiro, o despacho aduaneiro de
importação, em uma definição concisa, é o procedimento fiscal através do qual
é verificada a exatidão dos dados declarados pelo importador em relação à
mercadoria importada, aos documentos apresentados e à legislação vigente,
com o escopo de dar-se o seu desembaraço aduaneiro, ou seja, a autorização
da
entrega
da
mercadoria
ao
importador.
O disciplinamento normativo do despacho aduaneiro de importação é deveras
recente. É regulamentado, como já visto, pelo Decreto nº 4.543/2002 e
disciplinado pela Instrução Normativa SRF 206, de 25 de setembro 2002. Tal
Instrução Normativa, em seu artigo 3º, atribui uma classificação tríplice ao
despacho aduaneiro de importação, dispondo que ele compreende o despacho
para consumo, o despacho para admissão e o despacho para internação.
O despacho para consumo ocorre quando as mercadorias ingressadas forem
destinadas ao uso, pelo aparelho produtivo nacional, como insumos, matériasprimas, bens de produção e produtos intermediários, bem como quando forem
destinadas à comercialização e à revenda. O despacho para consumo visa,
portanto,
á
nacionalização
da
mercadoria
importada.
Já o despacho para admissão tem por objetivo o ingresso, em caráter
transitório, de mercadorias, produtos ou bens provenientes do exterior,
devendo estes permanecer no território aduaneiro por prazo certo e conforme a
finalidade a que seria originalmente destinada. É o caso das importações de
obras para exposições artísticas, culturais e científicas, de equipamentos de
fotógrafos e cinegrafistas vindos ao Brasil em missão profissional etc.

Por fim, o despacho para internação tem por finalidade à introdução, no
restante do território nacional, de mercadoria procedente da Zona Franca de
Manaus, Amazônia Ocidental ou de outras Áreas de Livre Comércio.

DESEMBARAÇO ADUANEIRO

Com a chegada da mercadoria no Brasil, inicia-se a fase de liberação na
alfândega brasileira, ou seja, o desembaraço alfandegário.
O importador, com base na documentação correspondente
(Licenciamento de Importação, Conhecimento de Embarque e Fatura
Comercial), efetuará por intermédio de um Despachante Aduaneiro o
preenchimento da Declaração de Importação e seus anexos, do Documento de
Arrecadação de Receitas Federais e da Guia Especial ou Nacional de
Recolhimento do ICMS ou Declaração de Exoneração para posteriormente,
efetuar o recolhimento dos tributos.
Juntamente com todos esses documentos, deverá o importador
apresentar a Declaração de Importação e seus anexos a Receita Federal do
local onde estiver a mercadoria, para fins de registro (numeração e data do
documento) e correspondente inicio do denominado Despacho Aduaneiro. O
Despacho aduaneiro é um conjunto de atos praticados pelo Fiscal que tem por
finalidade o desembaraço aduaneiro, que é a autorização de entrega da
mercadoria ao importador mediante a conclusão da conferência da mercadoria,
o cumprimento da legislação tributária e a identificação do importador.
A retificação de informações prestadas na Declaração de Importação, a
alteração de cálculos e a indicação de multas e acréscimos legais serão feitas
através de Declaração Complementar de Importação. O desembaraço
aduaneiro é o ato final do despacho aduaneiro em virtude da qual é autorizada
a entrega da mercadoria ao importador. Independentemente do canal para qual
tenha sido selecionada a conferência, a entrega da mercadoria somente
poderá ser efetuada após o registro do desembaraço no Siscomex pela
Autoridade Aduaneira.
Registrado o desembaraço das mercadorias no Sistema, a Autoridade
Fiscal emitirá Comprovante de Importação, que será entregue ao importador,
constituindo-se, este documento, em prova de ingresso regular da mercadoria
no país.
O fornecimento do Comprovante de Importação, ao interessado, relativo
a Declaração de Importação selecionada para o canal verde de conferência

aduaneira, registrada em unidade não usuária do Sistema de Gerência do
Manifesto, do Trânsito e do Armazenamento - Mantra, fica condicionado à
apresentação do conhecimento de carga, contendo averbação do depositário
sobre sua disponibilidade, ou da própria carga onde inexista depósito
alfandegado, até a implantação de controle específico informatizado.

Mas, afinal, o que é Despacho de Exportação?
Despacho de exportação é o procedimento mediante o qual é verificada a
exatidão dos dados declarados pelo exportador em relação à mercadoria, aos
documentos apresentados e à legislação específica, com vistas a seu
desembaraço aduaneiro e a sua saída para o exterior. (Regulamento
Aduaneiro)
Toda mercadoria destinada ao exterior, inclusive a reexportada, está sujeita a
despacho de exportação, com as exceções estabelecidas na legislação
específica.
O Despacho Aduaneiro de Exportação obedece a diversas etapas. Para
conhecê-las, navegue pela animação abaixo.
Após efetivado o Registro de Exportação - RE, e uma vez estando a
mercadoria pronta para o embarque, a empresa, de posse de todos os
documentos exigidos para a exportação, deverá providenciar a Declaração de
Exportação (DE), por meio do SISCOMEX.
Com o objetivo de simplificar os despachos aduaneiros de mercadorias de
baixo valor e estimular as exportações, em especial das micro e pequenas
empresas, o governo criou a Declaração Simplificada de Exportação (DSE).
O Decreto Nº 6.759, de 5 de fevereiro de 2009 regulamenta a administração
das atividades aduaneiras, e a fiscalização, o controle e a tributação das
operações de comércio exterior.
O Manual do Despacho Aduaneiro de Exportação, elaborado pela Receita
Federal do Brasil, permite consultar roteiros de procedimentos para as diversas
etapas do despacho aduaneiro, pesquisar a legislação aplicável por assuntochave, ou ainda, verificar a seqüência de comandos utilizados no Siscomex
para efetuar determinado registro (Guia do Siscomex).

