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Trata-se de Mandado de Segurança Coletivo impetrado pelo SINDICATO DOS
COMISSÁRIOS DE DESPACHO, AGENTES DE CARGA E LOGÍSTICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO (Sindicomis) contra ato da UNIÃO FEDERAL e do DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA
NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES (ANTT), com pedido de medida  liminar
para garantir que os Operadores de Transporte Multimodal possam representar o
importador e o exportador nas operações de comércio exterior, afastando-se a
restrição decorrente da Instrução Normativa RFB nº 1.273/2012.

Ao final requer seja reconhecida e declarada a ilegalidade da Instrução
Normativa RFB Nº 1.273/2012, aplicando-se o artigo 33, da Lei 9.611/98, com a
finalidade de que os  OTM possam representar o importador e o exportador nas
operações de comércio exterior.

A impetrante informa que é a entidade sindical que  representa as pessoas
jurídicas intervenientes no comércio exterior, dentre os quais se incluem Operadores
de Transporte Multimodal (OTM).

Discorre resumidamente sobre a evolução histórica dos OTM, ressaltando que
têm por escopo executar todos os serviços de comércio exterior, propiciando
operações "door-to-door", isto é,  levando mercadorias da porta do exportador à
porta do importador,  mediante a contratação, em nome próprio, não só do



transporte em si, mas também dos serviços de coleta, unitização ou desunitização da
carga por destino, armazenagem, manipulação e entrega da carga ao destinatário,
abarcando os serviços contratados entre a origem e o destino, dentre os quais a
consolidação e desconsolidação das cargas.

Sustenta que,  nada obstante o artigo 33, da Lei nº 9.611/1998 permita  aos
OTM serem designados como representantes do importador e
exportador  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,  a Receita
Federal do Brasil restringe a representação dos importadores e exportadores no
despacho aduaneiro apenas aos despachantes aduaneiros ou aos
prepostos/dirigentes do importador e exportador, conforme artigo 2º da Instrução
Normativa nº 1.273/2012.

Relata que protocolou inúmeros ofícios aos órgãos de controle aduaneiro
(Secex/MDIC, Coana/RFB), porém obteve apenas respostas evasivas e a promessa de
que o tema seja tratado em um novo Regulamento Aduaneiro.

Dessa forma, justifica a impetração a fim de garantir o exercício pleno da
atividade dos OTM enquanto representantes do importador e exportador no
despacho aduaneiro, tolhidos pela ausência de mecanismos técnicos do sistema
informatizado da Receita Federal do Brasil (Siscomex).

Defende a legitimidade do Secretário da Receita Federal do Brasil para figurar
como autoridade coatora, diante de lhe incumbir a expedição de atos normativos e
administrativos sobre assuntos de competência da RFB.

Por sua vez,  entende que o Diretor-Geral da ANTT possui legitimidade para
figurar como autoridade coatora,  por competir à respectiva agência reguladora, a
habilitação e o registro dos OTMs para exercício de suas atividades.

Deu-se à causa o valor de R$ 10.000,00. Procuração e documentos
acompanham a inicial. Custas no ID 28130150 e ID 28130753.

Distribuídos os autos, foi concedido à impetrante o prazo de 15 dias para
retificar o polo passivo, esclarecer a legitimidade do Diretor-Geral da ANTT e
regularizar a representação processual (ID 28211904).

Em resposta, a impetrante apresentou a petição ID 28387594, incluindo
o  SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  como autoridade impetrada e
sustentou que a ANTT tem interesse na lide, por gerenciar e habilitar os OTMs.

Procuração devidamente assinada acompanha a sua manifestação (ID
28398099).

Recebida a aludida petição como emenda, foi determinada a prévia oitiva dos
órgãos de representação processual das pessoas jurídicas públicas interessadas nos
termos do artigo 22, § 2º, da Lei nº 12.016/2009 (ID 28497654).



A União apresentou manifestação no ID 28988706, arguindo a incompetência
absoluta do Juízo Federal de São Paulo, em razão da sede da autoridade impetrada.

Quanto ao pedido de liminar, entende ser necessária a  prévia oitiva da
autoridade impetrada para que possa prestar esclarecimentos  fáticos e jurídicos
quanto ao alegado na inicial.

Destaca o caráter antecipatório do pleito, defendendo que não são cabíveis
medidas antecipatórias que esgotem, no todo ou em parte, o objeto de ação contra a
Fazenda Pública, a teor do artigo 1.059 do Código de Processo Civil, que resguardou a
aplicação dos artigos 1º a 4º da Lei nº 8.437/1992 e 7º, § 2º, da Lei nº 12.016/2009 às
tutelas provisórias contra entes públicos.

No mais, entende inexistir perigo de demora e a ausência de fundamento
relevante, sustentando ser o mandado de segurança via inadequada para a
providência buscada.

Interpreta que o vocábulo "pode" utilizado pelo dispositivo legal que ampara a
pretensão da impetrante abre margem de discricionariedade à administração pública
para que autorize ou não os OTMs a atuarem como representantes do exportador ou
importador.

Pela petição ID 28989952, a União requereu a inclusão de ofício encaminhado
pela Receita Federal do Brasil com subsídios.

  A ANTT apresentou manifestação no ID 29112126, arguindo, em suma, sua
ilegitimidade passiva, a inadequação da impetração de Mandado de Segurança
contra "lei em tese" e ausência de requisitos para a concessão da liminar.

Pela decisão de ID 29665099 foi afastada a incompetência arguida pela União,
acolhida a preliminar de ilegitimidade da ANTT e extinto o feito com relação a ela.

O pedido de liminar foi indeferido na mesma decisão.

Informações foram prestadas pela autoridade impetrada no ID 38571065.

Aduziu sobre o controle aduaneiro transcrevendo os principais dispositivos 
normativos que estabelecem a competência da Secretaria Especial da Receita Federal
do Brasil  para exercer o respectivo   controle nos termos da Constituição Federal,
artigo 237.

Por força da Lei nº 13.844/2019 as atribuições outorgadas ao Ministério da
Fazenda estão sob a alçada do Ministério da Economia.

Com fundamento no inciso IV, do artigo 84, da Constituição Federal e artigo
34, do Decreto-Lei nº 37/96 foi editado o Decreto nº 6.759/2009 que regulamentou a
administração das atividades aduaneiras e a fiscalização, controle e tributação das
operações do comércio exterior.

Após foi editada a IN-RFB 1.273 de 6 de junho de 2012 cujo afastamento é
preiteado pelo Sindicato impetrante.



Citou o artigo 76, parágrafo 2º, da Lei nº 10.833/2003 que definiu os
intervenientes no comércio exterior, cada um com sua atividade específica.

Sustentou que a atividade dos OTMs está relacionada à logística do transporte
de mercadorias, podendo ele ser ou não transportador (Lei nº 9.611/98), no entanto,
a responsabilidade pelo transporte é sempre dele, conforme previsão dos artigos 37
a 43 do Decreto-Lei nº 37/1966 e artigos 31 e 32, do Regulamento Aduaneiro.

Informou que o artigo 33 da Lei nº 9.611/98 c/c o artigo 9º do Decreto nº
3.411/2000 possibilita que a representação do importador e exportador recaia no
OTM com credenciamento pela RFB, na forma por ela estabelecida.

A IN-RFB 1.273 de 6 de junho de 2012  instituiu o cadastro informatizado de
intervenientes do Comércio Exterior e o registro informatizado dos despachantes e
ajudantes aduaneiros.

Ressaltou que o Acordo de Facilitação do Comércio e a Convenção de Quioto
Revisada  implicou na  necessidade da RFB rever vários temas relacionados ao
comércio exterior, dentre os quais, as atividades dos intervenientes.

Concluiu que  a melhor solução é que a RFB estabeleça uma reestruturação
harmônica no quadro de intervenientes. adequando-se a normas como o  Acordo de
Facilitação do Comércio e a Convenção de Quioto Revisada,  conforme condições
técnicas e orçamentárias.

O DD. Representante do Ministério Público Federal manifestou-se pelo
prosseguimento do feito (ID 43010472).

Manifestação do impetrante no ID 43066864 refutando as alegações da
autoridade impetrada.

Insistiu no cabimento do Mandado de Segurança pois o que se pretende é o
agir da autoridade coatora para fazer cumprir o que a lei já prevê expressamente,
que é a habilitação dos Operadores de Transporte Multimodal no SISCOMEX, para
que possam representar exportadores e importadores no Despacho Aduaneiro de
Mercadorias.

Alegou que  o único óbice apresentado pelos Impetrados é de cunho
orçamentário e técnico-processual, onde se alega que o órgão passa por um período
de séria contenção de despesas e que a habilitação dos Impetrantes no SISCOMEX
necessitaria de uma série de atividades que demandariam recursos temporais e
financeiros que, no momento, são escassos.

Sustentou que as empresas que operam como OTM padecem de prejuízo com
os efeitos da Instrução Normativa RFB 1.273/2012 pois a criação da referida IN
(sendo ato infralegal) cria verdadeiro impedimento para exercício de atividade lícita.

Concluiu que há mais de 30 anos os Impetrados vêm obstando indevidamente
a atuação dos OTMs enquanto representantes, legalmente autorizados (Lei 9.611/98),
do importador e exportador relativamente ao despacho aduaneiro de mercadorias
importadas e exportadas, em qualquer operação de comércio exterior.



Vieram os autos conclusos para julgamento.

Pelo ID 150525755 o impetrante trouxe aos autos novo instrumento de
mandato.

Retornou o impetrante aos autos para apresentação de memoriais (ID
170936037 e 170996631).

É o relatório. Fundamentando, DECIDO.

FUNDAMENTAÇÃO 

Trata-se de Mandado de Segurança Coletivo ajuizado por Sindicato
representando categoria patronal objetivando que seja reconhecida a ilegalidade da
Instrução Normativa RFB 1.273/2012 e a aplicação do artigo 33, da Lei 9.611/98, com
a finalidade de assegurar que os OTMs possam representar os importadores e os
exportadores nas operações de comércio exterior, notadamente nos atos de
desembaraço aduaneiro perante as Alfândegas.

Oportuno desde já observar que o Decreto nº 6.759 de 5 de fevereiro de 2.009,
regulamentando apenas as atividades aduaneira, o controle e a tributação das
operações de comércio exterior, contém 820 artigos, somado a inúmeros incisos e
parágrafos superando muitos códigos e aproxima-se, em volume do que rege a vida
da sociedade. Correspondem a aproximadamente a mais de três vezes os artigos de
nossa Constituição Federal, uma das maiores do mundo, com 245 artigos e 1.600
dispositivos.

Isto por si só permite intuir sobre ausência de simplicidade nas operações
alfandegárias tornando perfeitamente ajustada a expressão "desembaraço" cujos
sinônimos são desatravancar, desenvencilhar, desimpedir, desobstruir, desenlear,
desenrascar o que se encontra dotado de embaraços, empecilho, entrave,
complicação, incômodo, ou seja, daquilo que estorva e dificulta, algo desagradável,
penoso e complexo.

Das preliminares

Não há como afirmar que o presente Mandado de Segurança estaria sendo
dirigido contra lei em tese pois encontra-se demonstrado presente um impedimento
concreto e atual ao exercício de um direito assegurado em lei aos OTMs e que e
revela no impedimento que representem os importadores e exportadores nas
operações de desembaraço alfandegário que, mercê da ausência de habilitação nos
sistemas informatizados, lhes é, ilegalmente, impedida.

Representa, portanto, uma ação destinada em assegurar o livre exercício de
um direito líquido certo reconhecido em lei, das Operadores de Transporte
Multimodal - OTMs, participarem dos atos de desembaraço aduaneiro e que lhes está
sendo obstado ao negar-lhes a habilitação no SISCOMEX, e outros sistemas da
Receita Federal a fim de poderem atuar como representantes nas operações de
Despacho Aduaneiro de exportadores e importadores que, com eles contratam o
serviço de transporte porta-a-porta.



O impedimento ao exercício de atividades por meio de vedação de habilitação
em sistemas informatizados não chega a representar uma novidade entre conflitos
submetidos ao contraste judicial alcançando, inclusive, profissões legalmente
regulamentadas e que se revela por meio de impedimento de inscrição em
Conselhos de Profissões, e por meio da criação de obstáculos ao acesso de
plataformas informatizadas, caso dos Documentalistas aos quais se impede o acesso
às bases de dados de DETRANs, para deles se exigir a aprovação em "curso"
devidamente pago, porém, sem previsão em lei (até 28.12.2021) ou mesmo de
reconhecimento oficial, exceto do próprio órgão de trânsito.

No caso dos autos o impedimento devidamente comprovado até pelas
informações prestadas pela Autoridade Impetrada, consiste na vedação de
habilitação no SISCOMEX o qual, inclusive, não só permite o acesso aos
"despachantes aduaneiros" e "auxiliares de despachantes" como também a "não
despachantes" por poderem ser inscritos também como  "representantes"  dos
importadores, ainda que mediante limites "intuito personae".

Cabível observar que para habilitação se exige a indicação de CPF que longe se
encontra de consistir juridicamente e legalmente um documento de identificação
porque restrito ao interesse exclusivamente fiscal. Levando-se em conta que o CPF é
atualmente atribuído a recém-nascidos tem-se ser em tese possível que um
impúbere possa obter acesso ao Siscomex, mas um OTM portador de CNPJ não o
obtenha. Tampouco uma grande empresa importadora e exportadora, pois estará
sujeita a indicar uma pessoa física.

Neste contexto, a justificativa da Receita Federal de apenas uma "limitação
orçamentária" impedir que se faculte o acesso aos Operadores de Transporte
Multimodal - OTMs, especialmente quando se leva em conta o período em que
existente a previsão legal, já regulamentada, não se sustenta, quer em termos
materiais como jurídicos e revela, ao contrário, uma obstinada preservação de
"status quo" limitando a atividade de desembaraço alfandegário para os
despachantes aduaneiros instaurando um odioso privilégio em uma pequena classe
já contemplada por outros privilégios como uma reserva de "auxiliares" que almejam
se tornar despachantes.

Ocioso observar que a necessidade de "despachantes" no relacionamento do
cidadão com o poder público termina por impor um desaconselhável distanciamento
do seu contato direto que compromete a transparência dos atos públicos, restrita
que fica entre o Estado e o intermediário com a exclusão do cidadão destinatário do
serviço estatal.

Neste ponto oportuno transcrever uma breve explicação sobre o transporte
multimodal trazida pelo Sindicato Impetrante na inicial.

A multimodalidade é uma expressão moderna e surgiu da necessidade de se entregar um
produto:  (i)  no prazo estabelecido  (ii) com a qualidade adequada e  (iii)  menor custo.*[1]
(https://pje1g.trf3.jus.br/pje/Processo/movimentar.seam?
newTaskId=2149674163&idProcesso=1391982&iframe=true#_ftn1)

Para ser considerado "multimodal" é necessário:

https://pje1g.trf3.jus.br/pje/Processo/movimentar.seam?newTaskId=2149674163&idProcesso=1391982&iframe=true#_ftn1


i. Utilização pelo menos de dois modos de transporte;

ii. Existência de um único responsável perante o dono da carga: no caso, o OTM — Operador de
Transporte Multimodal; a responsabilidade pela carga é do OTM, do ponto de partida até a entrega final
ao destinatário;

por se tratar de pessoa jurídica que se submete às mais diversas regras impostas pelos órgãos
fazendários de controle e especialmente às exigências de capacidade financeira, o OTM pode,
diferentemente do que se dá com o despachante aduaneiro, responsabilizar-se por quaisquer atrasos do
processo ou avarias da mercadoria, o que enseja uma segurança material jurídica para o importador,
segurança para o mercado, barateamento dos serviços e redução do "custo Brasil" o que se harmoniza
com os interesses nacionais e com os objetivos de desburocratização do mercado conforme reconhecido
nos mais diversos normativos internacionais assinados pelo Brasil;

iii. Existência de um único contrato de transporte entre o transportador e o dono da mercadoria;

iv. Existência de um único conhecimento de transporte, denominado CTMC — Conhecimento de
Transporte Multimodal de Carga, válido para todo o percurso da mercadoria (origem/destino);
diferentemente da intermodalidade, na multimodalidade existe a emissão de apenas um documento de
transporte, emitido pelo OTM, de ponta a ponta.

A estratégia multimodal sobressai em função:

- baixa burocracia, por ter apenas uma empresa contratada para a prática de todos os atos de
comércio exterior, dentre estas o desembaraço aduaneiro, pois não tem lógica um agente multimodal
poder realizar no exterior e em território nacional todos os atos comerciais e jurídicos de comércio
exterior, MENOS o Desembaraço Aduaneiro;

- maior eficiência logística, por envolver diferentes modais em um único planejamento;

- despreocupação em relação à integridade da carga e pontualidade da entrega, já que o OTM é
o responsável por todos os detalhes do transporte.

O Brasil, a seu turno, é signatário do  Acordo de Facilitação do Comércio, internalizado no
sistema legal nacional pelo Decreto nº 9.326/2018 e que, evidentemente, deve ser consideraado
prevalente sobre o sistema normativo incluindo a Instrução Normativa RFB Nº 1.273/2012, que busca
exatamente eliminar o emprego obrigatório de Despachantes Aduaneiros conforme se pode extrair do
conteúdo de seu item 6:

6. Uso de Despachantes Aduaneiros

6.1 Sem prejuízo das preocupações importantes da política de alguns membros que atualmente
mantém uma função especial para os despachantes aduaneiros, a partir da entrada em vigor deste
Acordo os membros não introduzirão o uso obrigatório de despachantes aduaneiros.

6.2 Cada Membro notificará o Comitê e publicará as suas medidas sobre o uso de despachantes
aduaneiros. Quaisquer modificações posteriores serºao notificadas e publicadas de imediato

6.3 No que diz respeito ao licenciamento de despachantes aduaneiros, os Membros aplicarão
regras transparentes e  objetivas.

Ressalte-se que a presente ação não nega aos Despachantes Aduaneiros o seu valor e tampouco
as valiosas atividades que desenvolvem perante as Alfândegas.

Pretende apenas garantir, o que a lei lhes assegura: que OTMs também possam operar nas
alfândegas, ampliando os serviços integrados no transporte multimodal de mercadorias importadas e
exportadas, nele incluindo as operações de despacho alfandegário e com isto trazendo mais
racionalidade à operação de comércio internacional porta a porta, modernizando-a, inclusive no
interesse nacional.

A circunstância das regras acima expostas estarem contidas no bojo de acordo
internacional é, por si só, revelação enfática de que uma atuação de despachantes
aduaneiros com exclusividade não se mostra como traduzindo uma facilidade no



comércio internacional.

Ao contrário, chega ao ponto de justificar uma menção expressa de
preocupação sobre necessidade desta operação fiscal ser intermediada, com a
inserção de componentes estranhos ao Poder Público.

Uma virtual criação de cartório de despachantes aduaneiros.

E não pode haver dúvida de que, em termos práticos, a atuação de OTMs
poderá permitir uma maior eficiência e até mesmo disto atuar no interesse da
Receita Federal, permitindo-lhe um controle alfandegário mais eficiente com a
concentração de todo processo de importação e de exportação sob a
responsabilidade de um único agente, evitando a diluição da responsabilidade com
intervenção de terceiros no processo.

A fiscalização aduaneira, por sua vez, em nada é alterada e permanece
intocada com sua conhecida eficiência através da atuação diligente de seus operosos
fiscais.

Destaque-se, por oportuno, que os sistemas informatizados de controle
adotados, inclusive, por agentes privados hoje em atividade nas aduanas, quer para
controle do transporte das cargas como de armazenamento alfandegado ou não, já
contribuem e proporcionam um rígido e eficiente meio fiscalizatório que é, inclusive,
não raras vezes, compartilhado com os órgãos públicos de fiscalização até mesmo
suprindo deficiências dos sistemas públicos sempre às voltas com as frequentes
"limitações orçamentárias" e das quais nem mesmo o Poder Judiciário se encontra
imune.

Como observação necessária, deve-se reconhecer que os sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil em muitos aspectos revelam-se eficientes
e dignos de elogios apresentando-se como padrão de referência para reprodução em
outros países.

Nada obstante, uma simples pesquisa no eBay e congêneres mostra uma
imensa quantidade de anúncios de vendedores de outros países, Estados Unidos
entre eles, que expressamente declaram que não remetem seus produtos para o
Brasil. Não deve ser a toa e certamente estar sustentada em dificuldades enfrentadas
na exportação para o Brasil, seja por atrasos a lhes exigir restituição do valor da
venda, por danos nas mercadorias ou, por não raros, "extravios".

É certo que a remessa envolve operações que não estão restritas à fiscalização
alfandegária como, por exemplo, a atuação dos Correios que de instituição contando
com invejável índice de confiabilidade da população no passado, terminou por se
tornar vítima de um processo de desgaste por falta de investimentos na sua
infraestrutura, reduzindo-lhe o prestígio pela eficiência e, ao lado disto, uma
diminuição de seu valor econômico-financeiro, mesmo dando lucro, todavia cujo
motivo não cabe aqui analisar.



Mas a circunstância de constar em sites de compra internacionais
expressamente que não remetem para o Brasil, e o fazem, sem restrições, para os
demais países da América Latina não pode ser interpretada no mundo de comércio
conectado de hoje, como não sendo uma severa crítica ao país.

Ficam, desta forma, afastadas as preliminares arguidas.

Passemos agora ao exame do mérito sob o aspecto essencialmente jurídico.

A Lei Federal nº 9.611 de 19 de fevereiro de 1998 estabeleceu em seu artigo
33, que:

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.

Regulamentando o referido artigo da lei, o Decreto nº 3.411 de 12 de abril de
2000, estabeleceu:

Art. 9º — O Operador de Transporte Multimodal pode, no tocante às cargas sob sua
responsabilidade,  atuar como representante do importador ou exportador no
despacho aduaneiro de mercadorias,  em qualquer operação de comércio exterior,
inclusive no despacho de bagagem de viajantes.*[2]
(https://pje1g.trf3.jus.br/pje/Processo/movimentar.seam?
newTaskId=2149674163&idProcesso=1391982&iframe=true#_ftn2)

Nos autos inaugurou-se, lamentavelmente, uma discussão de conteúdo
totalmente semântico, a qual não pode ser considerada rara no Direito, sobre o
significado da expressão "pode" contida na lei, com o Sindicato Impetrante
defendendo como decorrente de uma indeterminação legal compatível com a
possibilidade de outros agentes atuarem e a Autoridade Impetrada da
expressão  "representar uma discricionariedade"  ao Poder Público em admitir, ou
não, os OTMs, como representantes legais do importador e exportador no despacho
aduaneiro em qualquer operação de comércio exterior. Simplificando, disto
depender da vontade da Autoridade.

A tipificação como "ato discricionário" é sempre empregada com talento pelo
poder público como um "abre-te-Sésamo" destinado a evitar cumprir normas legais
ou, no mínimo, adiar o seu cumprimento. Busca-se atribuir à discricionariedade um
campo de decisão que juridicamente inexiste na medida em que todo ato
administrativo é vinculado e nas hipóteses em que facultada a discricionariedade,
ainda assim encontra os limites de subordinar-se em atender a um interesse público
traduzido na lei.

Tampouco vem a caso incursionar em profundas regras de hermenêutica, seja
pela ótica gramatical, sistemática, teleológica ou histórica pois disto não se
trata.  Rigorosamente o real significado de "pode" é simplesmente obtível a partir do
verbo e do sujeito contido no texto legal: A "designação" ... pode recair".
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Ora, quem designa é o Importador ou o Exportador. Não é o Senhor
Secretário da Receita Federal, o Senhor Superintendente, o Senhor Chefe da
Inspetoria ou o Senhor Fiscal Alfandegário quem faz esta designação.

Disto resulta que o único conteúdo que se pode concluir como compatível
com a expressão "pode" deferida aos OTM  em assumir a responsabilidade  pelo
"despacho aduaneiro" não se encontra no Poder Público, mas exatamente em quem
realiza as operações de comércio exterior, seja como importador ou como
exportador e que "pode", ou não, atribuir esta responsabilidade ao OTM o qual, por
sua vez, tem a faculdade de assumir (pode), ou não, essa responsabilidade do
desembaraço.

De fato, no artigo 9º do Decreto se estabelece também o "poder" com
conteúdo de uma "faculdade" ao Operador de Transporte Multimodal, no tocante às
cargas sob sua responsabilidade,  de atuar como representante do importador ou
exportador no despacho aduaneiro de mercadorias,  em qualquer operação de
comércio exterior, inclusive no despacho de bagagem de viajantes.

Não se encontra, portanto, obrigado a tanto e daí a expressão "pode" como
faculdade.

Desnecessária genialidade de Einstein para se chegar a tal conclusão, afinal a
melhor solução será a mais simples e a melhor interpretação também pode se
encontrar na que se encontrar menos elaborada. E, mesmo que adotada uma
interpretação lógico sistemática ou teleológica não se chega a conclusão diversa.

É certo, conforme observa o Impetrante que a lei não poderia afirmar que a
designação deveria obrigatoriamente recair em um OTM, pois redação desta
natureza estaria eliminando a possibilidade de outros agentes poderem atuar no
desembaraço aduaneiro, dentre eles, os despachantes aduaneiros. Acaso imposta a
obrigação, a lei vestiria um santo desvestindo outro e, pior, criaria em favor dos
OTMs exatamente a mesmíssima reserva de mercado que estão criticando,
repudiando e combatendo nesta ação.

Contém bastante lógica também o argumento de que ao utilizar o vocábulo
"pode" a lei estaria apenas afirmando, com a limitação e o comedimento que
constituem uma virtude, que a designação de representante legal dos importadores,
no desembaraço aduaneiro, pode recair na pessoa jurídica dos OTMs, assim como
poderá recair em outros agentes intervenientes, deixando com isto, aberta a
possibilidade de outras pessoas físicas e jurídicas (comissárias de despachos, por
exemplo) também atuarem como mandatárias dos importadores nos atos de
desembaraço.

Esta expressão não deixa de ser digna de nota como já observado, na medida
em que já define as operações de liberação da alfândega como embaraçadas, ou
seja, repletas de nós, de enroscos, de dificuldades, etc.

Se o sistema de fiscalização alfandegária nacional pode ser considerado
referência relacionada à uma eficiente repressão criminal, lamentavelmente não se
pode afirmar o mesmo em relação à agilidade e facilidades de liberação de cargas



importadas ou exportadas de maneira perfeitamente regular e talvez seja caso de se
buscar padrões de referência de outros países elogiados nestes aspectos.

Não pode haver dúvidas que a lei sob exame buscou ir neste sentido abrindo
o mercado de comércio exterior à atuação de outros agentes intervenientes,
ampliando a concorrência, (considerada saudável) como forma de reduzir custos
dessas operações e do chamado e merecidamente criticado "custo Brasil".

Efetivamente o vocábulo "pode", utilizado pelo legislador, não deve ser
interpretado em desfavor exatamente das pessoas jurídicas às quais a lei buscou
permitir uma participação mais ativa como real protagonista (não apenas como
simples personagem) nos diversos atos integrantes do comércio exterior, dentre os
quais sobressai o da internalização da mercadoria no que se insere o desembaraço
aduaneiro hoje, de certa forma, indevidamente fechado pela Receita Federal, e
apenas beneficia um grupo pequeno de intervenientes (despachantes aduaneiros e
ajudantes) como se os únicos detentores da expertise ou sábios dotados da
excepcional capacidade de interpretar e aplicar a legislação aduaneira na fase do
desembaraço.

Sem dúvida que o volume de regras do desembaraço traduzido em um
regulamento contendo 820 artigos e talvez quatro vezes mais de dispositivos o
aproxima do hermetismo cujo acesso se permitiria apenas a iniciados tal qual um
código secreto de ocultismo.

Reconhece-se que a simplicidade ou complexidade não representa um padrão
absoluto para se aferir praticidade de utilização. Não há nada mais simples que uma
caçamba atada em uma corda passando por uma roldana para se elevar um corpo
do solo e nada mais complexo que o mecanismo de um moderno elevador e
ninguém opta por uma caçamba pela simplicidade e prefere o elevador que, pela
complexidade, fornece soluções mais fáceis e práticas. Podemos também comparar a
charrete ao metrô,

Desde que a complexidade seja empregada para facilitar a relação com o
usuário fornecendo soluções simples e práticas equivalentes em apertar um botão
de elevador não podem ser condenadas. Se atua em sentido oposto não se pode
privilegiá-la.

Neste sentido, em evidente caminho de uma simplificação e abertura do
mercado (e do desembaraço) aos OTMs, o legislador foi até onde lhe era possível
atuar: elaborou lei em que  afirmou categoricamente que os atos de comércio
exterior (tanto quanto o desembaraço) podem também ser praticados pelos OTMs. A
Lei instituiu, de forma concreta e efetiva, um direito a ser usufruído por OTMs.

Ainda que em termos retóricos, no caso de haver "apenas a lei federal"
autorizando os OTM para o exercício da atividade de representação de importadores
ou exportadores no despacho aduaneiro, até cabível argumentar com uma suposta
necessidade de regulamentação sem a qual não se poderia implementar tal direito,



porém, com a edição do Decreto regulamentar a omissão no reconhecimento
daquele direito passa a se revelar como uma evidente violação a legitimar uma
atuação judicial.

Conforme sustenta o Sindicato Impetrante, a despeito da clareza dos
dispositivos normativos, a Receita Federal do Brasil permanece impedindo a atuação
dos OTMs  ao não lhes permitir o imprescindível habilitação no
SISCOMEX  empregando como pretexto a ausência de ato normativo que é
exatamente da sua competência editar. Pratica de fato, um ato comissivo por
omissão, pois obrigada a fazê-lo, deliberadamente se omite.

De fato a Instrução Normativa nº 1.273/2012 representando uma norma
jurídica exclusivamente destinada a regular a atividade administrativa a fim de
garantir um efetivo cumprimento da lei sob a qual se encontra irresistivelmente
vinculada prevê como sujeitos ativos do despacho aduaneiro:

1. O dirigente da pessoa jurídica importadora; ou

2. O preposto da pessoa jurídica importadora; ou

3. O despachante aduaneiro.

Apesar de constituir norma complementar à regulamentação, a Instrução
Normativa omitiu-se seja em atender o mandamento legal como à regulamentação
pelo seu Decreto e, na prática, conservou e manteve a secular, cartorial e
contraproducente reserva de mercado no desembaraço aduaneiro dedicando-o
praticamente aos Despachantes Aduaneiros que ainda contam a seu favor com os
"auxiliares" que, sem este "serviço compulsório" não logram transformar-se em um.

É certo não se poder ignorar que a Instrução Normativa hostilizada não deixa
de ser uma reprodução do Art. 5º do Decreto-Lei nº 2.472, de 01/09/88 com
equivalente conteúdo:

Art. 5º A designação do representante do importador e do exportador poderá recair
em despachante aduaneiro, relativamente ao despacho aduaneiro de mercadorias
importadas e exportadas e em toda e qualquer outra operação de comércio exterior,
realizada por qualquer via, inclusive no despacho de bagagem de viajante.

1º Nas operações a que se refere este artigo, o processamento em todos os trâmites,
junto aos órgãos competentes, poderá ser feito:

a) se pessoa jurídica de direito privado, somente por intermédio de dirigente, ou
empregado com vínculo empregatício exclusivo com o interessado, munido de
mandato que lhe outorgue plenos poderes para o mister, sem cláusulas excedentes
da responsabilidade do outorgante mediante ato ou omissão do outorgado, ou por
despachante aduaneiro;

b) se pessoa física, somente por ela própria ou por despachante aduaneiro;

c) se órgão da administração pública direta ou autárquica, federal, estadual ou
municipal, missão diplomática ou repartição consular de país estrangeiro ou
representação de órgãos internacionais, por intermédio de funcionário ou servidor,
especialmente designado, ou por despachante aduaneiro.



2º Na execução dos serviços referidos neste artigo, o despachante aduaneiro poderá
contratar livremente seus honorários profissionais, que serão recolhidos por
intermédio da entidade de classe com jurisdição em sua região de trabalho, a qual
processará o correspondente recolhimento do imposto de renda na fonte.

3º Para a execução das atividades de que trata este artigo, o Poder Executivo disporá
sobre a forma de investidura na função de Despachante Aduaneiro, mediante
ingresso como Ajudante de Despachante Aduaneiro, e sobre os requisitos que serão
exigidos das demais pessoas para serem admitidas como representantes das partes
interessadas.

Representou alteração das disposições do Decreto-Lei nº 37, de 18/11/1966, as
quais já haviam sido objeto de alteração pelo Decreto-Lei 277/67 e pelo Decreto Lei
366 de 19 de dezembro de 1.968, e que, na verdade,  impunham, de fato,   uma
limitação à fiscalização aduaneira ao subordiná-la à presença  do despachante
aduaneiro vedando operação fiscal na ausência destes.

Diante da frequência de alterações legais, uma a cada ano, pode-se afirmar o
quanto tormentosa é a relação fiscalizatória aduaneira.

Confira-se a este propósito:

Art 48. A conferência aduaneira será realizada por Agentes Fiscais do Impôsto
Aduaneiro, na presença do importador ou de seu representante legal, e se estenderá
sôbre tôda mercadoria despachada, ou parte dela, conforme critério fixados no
regulamento. (redação original)

Art. 48. A conferência aduaneira será realizada por Agentes Fiscais do Imposto
Aduaneiro, na presença do despachante aduaneiro autorizado, e se estenderá sôbre
tôda a mercadoria despachada ou parte dela, conforme critérios fixados em
regulamento. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 277, de 1967)

Art. 48. A conferência aduaneira será realizada a por Agentes Fiscais do Impôsto
Aduaneiro,  na presença do importador ou do seu representante legal,  de se
estenderá sôbre tôda mercadoria despachada, ou parte dela, conforme critérios
fixados no regulamento. (Redação pelo Decreto-Lei nº 346, de 1967)

Art. 48. A conferência aduaneira será realizada por Agentes Fiscais do Impôsto
Aduaneiro, na presença do importador ou de seu representante legal e se estenderá
sôbre tôda a mercadoria despachada, ou parte dela, conforme critérios fixados no
regulamento. (Redação restabelecida pelo Decreto-Lei nº 366, de 1968)

§ 1º - Na execução do disposto neste artigo, a designação de representante legal
poderá recair em despachante aduaneiro, relativamente ao desembaraço e
despacho de mercadorias importadas e exportadas e em toda e qualquer outra
operação do comércio exterior, realizada por qualquer via, inclusive no desembaraço
de bagagem de passageiros (Incluído pela Lei nº 6.562, de 1978)

§ 2º - Nas operações a que se refere o presente artigo o processamento, em todos os
seus trâmites, junto aos órgãos competentes, poderá ser feito pela parte
interessada (Incluído pela Lei nº 6.562, de 1978)

I - se pessoa jurídica de direito público ou privado, somente será processado através
de funcionário ou empregado com vínculo empregatício exclusivo com o
beneficiário,  munido de mandato que lhe outorgue plenos poderes para o mister,
sem cláusulas excludentes da responsabilidade do outorgante mediante ato ou
omissão do outorgado, ou pelo despachante aduaneiro;  (Incluído pela Lei nº 6.562,
de 1978)



II - se pessoa física, somente pelo próprio, ou por despachante aduaneiro. (Incluído
pela Lei nº 6.562, de 1978)

§ 3º - Na execução dos serviços referidos neste artigo, os despachantes aduaneiros
poderão contratar livremente seus honorários profissionais, que serão recolhidos
por intermédio da entidade de classe com jurisdição em sua região de trabalho, a
qual processará o correspondente recolhimento do Imposto de Renda na Fonte.
(Incluído pela Lei nº 6.562, de 1978)

§ 4º - O Poder Executivo, na regulamentação da atividade referida nos parágrafos
anteriores, que se fará no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da publicação
desta Lei,  disporá sobre a forma de investidura na função de Despachante
Aduaneiro, mediante critério de ingresso como Ajudante de Despachante
Aduaneiro. (Incluído pela Lei nº 6.562, de 1978)

§ 5º - Em conseqüência do disposto neste artigo, ficam revogados os arts. 1º e 4º do
Decreto-lei nº 366, de 19 de dezembro de 1968. (Incluído pela Lei nº 6.562, de 1978)

Em relação ao "desembaraço" aduaneiro propriamente dito, a seção III,
conteve o seguinte regramento, revelando o ponto nevrálgico do desembaraço:

Art 53. Concluída a conferência aduaneira sem impugnação, ou, havendo-a, desde
que adotadas as cautelas fiscais indispensáveis, a mercadoria será desembaraçada e
entregue ao importador ou a seu representante legal.

Art. 53. Concluída a conferência aduaneira sem impugnação ou, havendo-a, a
mercadoria será  desembaraçada e entregue ao despachante aduaneiro, que
promoveu o despacho,  desde que adotadas as cautelas fiscais indispensáveis.
(Redação dada pelo Decreto-lei nº 277, de 1967)

Art. 53. Concluída a conferência aduaneira sem impugnação, ou, havendo-a, desde
que adotadas as cautelas fiscais indispensáveis, a mercadoria será desembaraçada e
entregue ao importador ou a seu representantes legal. (Redação restabelecida dada
pelo Decreto-Lei nº 346, de 1967)

Art. 53. Concluída a conferência aduaneira sem impugnação, ou, havendo-a, desde
que adotadas as cautelas fiscais indispensáveis, a mercadoria será desembaraçada e
entregue ao importador ou a seu representante legal.  (Redação pelo Decreto-Lei nº
366, de 1968)

Atente-se que representou uma regulamentação que obrigatoriamente deve
ser vista como compatível com as condições de comercio internacional da época, que
precedeu a queda do muro de Berlim e em período em que China ainda se
encontrava sob regime de Mao Tse Tung, bastante distante da atual que ostenta a
posição de importadora com volume superior a 30% das exportações brasileiras e a
posição de segunda potência econômica do mundo.

Mostra ser mais fácil a mudança radical na China milenar que na Alfândega
brasileira. 

 
A preservação obstinada da situação do passado com manutenção da

exclusividade de Despachantes Aduaneiros afronta, inclusive, o  Acordo Sobre a
Facilitação do Comércio adotado e reconhecido pelo Brasil por meio do Decreto nº
9.326, de 3 de abril de 2018, que  "Promulga o Protocolo de Emenda ao Acordo



Constitutivo ca OMC adotado pelo Conselho-Geral da Organização Mundial do
Comércio, em 27 de novembro de 2014 e seu anexo adotado pelos membros da
Organização Mundial do Comércio, em 7 de dezembro de 2013";

Em seu artigo 10, o aludido Acordo determina:

Art. 10: Formalidades Relacionadas à Importação, Exportação e Trânsito:

6. Uso de Despachantes Aduaneiros:

6.1. Sem prejuízo das preocupações importantes da política de alguns Membros que
atualmente mantêm uma função especial para os despachantes aduaneiros, a partir
da entrada em vigor deste Acordo os Membros não introduzirão o uso obrigatório de
despachantes aduaneiros.

6.2 Cada Membro notificará o Comitê e publicará as suas medidas sobre o uso de
despachantes aduaneiros. Quaisquer modificações posteriores serºao notificadas e
publicadas de imediato.

6.3 No que diz respeito ao licenciamento de despachantes aduaneiros, os Membros
aplicarão regras transparentes e  objetivas.

Pode-se afirmar neste contexto legal como sendo a manutenção da
exclusividade da atuação dos despachantes tipificadora de uma ilegalidade.

Em sua manifestação a Receita Federal do Brasil lealmente não nega e
reconhece expressamente que os OTMs têm direito, por força de Lei devidamente
regulamentada, de  representar os importadores e os exportadores em todo o
conjunto de atos jurídicos que compõem o complexo procedimento de comércio
exterior.

Sustenta, apenas, que "os principais óbices que encontra para estabelecer, de
modo imediato, a forma de credenciamento de outras categorias de representantes
de importadores e exportadores, são de cunho orçamentário e técnico-processual"
porque  "o órgão (...) passa por um período de séria contenção de despesas, [e]
necessitaria de uma série de atividades que demandariam recursos temporais e
financeiros que no momento estão escassos."

Afinal alega ser necessária uma "reestruturação harmônica do quadro de
intervenientes, adequando-se também a outras normas que entraram em vigor
recentemente como o Acordo de Facilitação do Comércio e a Convenção de Quioto
Revisada, e encaminhe a solução integral e sistêmica adequada de  acordo com o
cronograma temporal que as condições técnicas e orçamentárias permitirem."

Em princípio, nada obstante não se deva desprezar a justificativa pois
reconhecidamente o país passa por crise de elevada proporção de carência de
recursos financeiros, mesmo que em discurso o Senhor Ministro da Economia negue
de forma veemente esta realidade ao afirmar que o país se encontra em melhor
situação que países da Europeus, fato é que, embora podendo explicar uma certa
ausência de eficiência da Receita Federal, não se pode admitir que uma lei dotada de
eficácia seja descumprida e menosprezada.



Não se pode ver como existente interesse público superior que o de rigoroso
cumprimento da lei, mais ainda e, especialmente, pelas Autoridades obrigadas ao
respeito deste dever democrático.

Possível também aferir que, em tese, para a habilitação dos OTMs no
SISCOMEX que constitui uma plataforma já existente e na qual já admitidos agentes
que não constituem propriamente "despachantes aduaneiros ou seus auxiliares" a
edição de Instrução Normativa contendo um item a mais prevendo a habilitação dos
OTNs não se mostraria como capaz de conduzir a um dispêndio de recursos
extraordinário a comprometer o orçamento.

A Instrução Normativa RFB nº 1.273/2012 pela qual se instituiu o Cadastro
Aduaneiro Informatizado de Intervenientes no Comércio Exterior, dispõe em seu
artigo 2º  sobre os possíveis representantes de importadores e exportadores no
despacho aduaneiro de importação e exportação:

Art. 2º A representação nas operações de comércio exterior será exercida:

I - no caso de pessoa jurídica de direito privado, pelo:

a) dirigente; ou

b) empregado com vínculo empregatício exclusivo;

II - no caso de órgão da administração pública direta ou autárquica, federal, estadual
ou municipal, missão diplomática ou repartição consular de país estrangeiro ou
representação de órgãos internacionais, pelo funcionário ou servidor, especialmente
designado;

III - no caso de importação ao amparo do Regime de Tributação Unificada (RTU),
pelo  empresário ou sócio da sociedade empresária ou por intermédio de pessoa
física nomeada pelo responsável habilitado;

IV - no caso de pessoas físicas, pelo próprio interessado; e

V -  em todos os casos, nas atividades relacionadas ao despacho aduaneiro de
mercadorias, por intermédio do despachante aduaneiro.

Portanto, mesmo nos termos desse artigo a representação em operações de
comércio exterior junto à Receita Federal pode ser exercida por outras pessoas que
componham o corpo da pessoa jurídica (prepostos, dirigentes, funcionários,
servidores, sócios, etc.) porém pode-se observar que se tratam de pessoas físicas.
Até mesmo os órgãos da administração pública encontram-se obrigados a indicar
uma pessoa física a indicar ictu oculi a ausência de previsão de pessoas jurídicas a
representar uma limitação técnica do sistema informatizado.

Daí se dever reconhecer que a inclusão dos OTMs dentre estas pessoas
embora sem provocar despesas de grande monta ao orçamento da Receita Federal, a
necessária adaptação de sistemas informatizados pode exigir dispêndio de recursos
e, especialmente, de um hiato temporal necessário para tanto.

Como os OTMs sujeitam-se a atender e cumprir as regras rígidas da ANTT para
poderem operar, isto permite considerar, em princípio, que a habilitação naquele
órgão público pode ser empregada a fim de evitar eventual redundância fiscalizatória



que ficaria, assim, na Receita Federal limitada ao âmbito aduaneiro equivalente
àquela que é realizada sobre despachantes aduaneiros ou representantes já
admitidos. Porém, esta circunstância não dispensaria uma integração desses
sistemas.

De fato, a própria inscrição na ANTT habilitando o transporte intermodal aos
OTMs por si só, impõe a limitação de poderem  atuar no despacho aduaneiro de
forma vinculada aos contratos de transporte intermodal,  ou seja, o despacho
aduaneiro deve se restringir exatamente ao contrato de transporte da mercadorias
por eles realizados, vedando-se o despacho aduaneiro autônomo de mercadorias
importadas ou exportadas em condição equivalente à dos despachantes, na medida
que não se buscou criar uma nova classe de "despachantes aduaneiros" sob outra
denominação.

Com a habilitação na ANTT, afora as obrigações que correspondem ao
transporte multimodal ficarão os OTMs, observados os princípios do direito
administrativo sancionador, sujeitos também às sanções previstas no artigo 76, da
Lei 10.833 de 29 de dezembro de 2003 quando atuarem na condição de
intervenientes no desembaraço aduaneiro.

Trata-se de consequência lógica da faculdade de assumirem ou não esta
condição de intervenientes nas operações de desembaraço conforme outorgada na
lei.

Como nota final a fundamentar uma ordem, oportuno que se ressalte o dever
da Administração Pública cumprir os princípios constitucionais da livre iniciativa e
livre concorrência e de não contrariar o que vem sendo adotado pela atual legislação,
a fim de evitar eventual abuso de seu poder regulatório de maneira a dificultar ou
mesmo inviabilizar a atividade empresarial. Trata-se de um dever legal.

A este propósito a Lei da Liberdade Econômica (Lei 13.874/2019) dispõe:

Art. 4º É dever da administração pública e das demais entidades que se vinculam a
esta Lei, no exercício de regulamentação de norma pública pertencente à legislação
sobre a qual esta Lei versa, exceto se em estrito cumprimento a previsão explícita em
lei, evitar o abuso do poder regulatório de maneira a, indevidamente:

I -  criar reserva de mercado ao favorecer, na regulação, grupo econômico, ou
profissional, em prejuízo dos demais concorrentes;

II - redigir enunciados que impeçam a entrada de novos competidores nacionais ou
estrangeiros no mercado;

No contexto fático jurídico até aqui exposto resulta como imposição
reconhecer o direito líquido e certo dos OTMs de, querendo, se cadastrarem como
representantes dos importadores e exportadores nas operações de comércio
exterior com as prerrogativas e direitos equivalentes aos das pessoas indicadas
na  Instrução Normativa RFB nº 1.273/2012  para as atividades do desembaraço
aduaneiro das cargas por eles contratados no transporte multimodal.

E neste aspecto conveniente definir a abrangência da presente decisão.



O Impetrante é o Sindicato dos Comissários de Despacho, Agentes de Carga e
Logística do Estado de São Paulo, fundado há mais de 70 (setenta) anos, conforme
seu Estatuto Social e representa, dentre outras categorias, a dos Operadores de
Transporte Multimodal - OTM dotados de registro na ANTT.

No âmbito de representação da entidade sindical,  como o próprio sindicato
aponta, existem cinco categorias econômicas por ele representadas, quais sejam,
Operadores de Transporte Multimodal, NVOCC, Comissárias de Despacho,
Transitários e Agentes de Carga, todos, de certa forma intervenientes dotados de
campo próprio de atuação no comércio exterior.

O direito pleiteado no presente writ tem origem comum, nomeadamente, o
artigo 33, da Lei nº 9.611/98 que garante aos Operadores de Transporte Multimodal o
direito de representação de importadores e exportadores no despacho aduaneiro de
mercadorias.

É exatamente e exclusivamente nessa categoria (operadores de transporte
multimodal OTMs) que a lide incide e cujo direito postulado é objeto deste exame, o
qual, por limitação cognitiva processual, não se estende ou alcança às demais
categorias também representadas pelo Sindicato Autor. A abrangência da sentença,
por referir-se a um direito reconhecido a uma  categoria sindical, não subordina e
tampouco exige para o seu exercício, que o beneficiário encontre-se ou esteja filiado
ao Sindicato Autor. Basta pertencer à categoria profissional para se favorecer.

O reconhecimento abrange à categoria sindical e não, propriamente, os
associados do sindicato como seria o caso de uma associação, o que, já no
preâmbulo da inicial, o sindicato autor deixa claro não se tratar.

Como nota final não pode este Juízo deixar de confessar certa perplexidade
em deparar-se com o caso dos autos no qual se apresenta uma aparente dificuldade
de interpretação de alcance normativo legal que qualquer acadêmico em início de
um curso de direito é capaz de definir diante do sistema hierarquizado de normas
presente no sistema legal brasileiro.

Assim, uma mudança na Constituição Federal alcança irresistivelmente a todo
o ordenamento jurídico inferior derrogando-o e impondo-se como prevalente. Ainda
que sem derrogação ou revogação passa a exigir do intérprete que o conteúdo da
norma seja obtido a partir da modificação constitucional.

Uma lei que inova no mundo jurídico ao criar determinado direito impõe-se
irresistivelmente sobre o ordenamento normativo anterior, interferindo, por si só,
derrogando qualquer norma contrária e alcança leis anteriores, Decretos, Portarias,
Ordens de Serviço, Instruções Normativas, Memorandos, Ofícios Circular, etc.

E não se pode dizer que esta capacidade de ajuste interpretativo encontra-se
ausente no âmbito do Executivo Federal pois este Juiz teve a oportunidade durante
mais de 25 anos como servidor daquele poder de conviver, aprender e testemunhar
a elevada capacidade e talento de técnicos e juristas de seu corpo, observável
também no exercício da magistratura por equivalente período.



E neste contexto onde a capacidade técnico-jurídica não pode ser afastada de
maneira a tipificar eventual imperícia ou negligência a permitir visualizar o
impedimento do exercício de um direito legalmente assegurado aos OTMs podendo
inserir-se no campo da culpa, uma eventual resistência aproxima-se ao dolo com
previsão de tipo previsto na lei Penal e na LIA.

Reconhece-se, porém, que nem sempre o atendimento a uma ordem judicial
depende exclusivamente do empenho da Autoridade Pública, notadamente quando
envolve a atuação de outros órgãos, dispêndio de recursos ou contendo
complexidade ao não se limitar, em termos fáticos, em uma simples alteração de
conteúdo de Instrução Normativa, intuitivamente simples mas também na
concretização de eficácia da mesma dentro dos sistemas informatizados da Receita
Federal que, inclusive, não pode ser visto como isolado de outros sub-sistemas mas à
eles se integrando a permitir prever exigência de correspondentes adaptações.

A questão dos autos efetivamente não se equipara a uma solução equivalente
ao não fornecimento de uma certidão negativa para cuja emissão o sistema existe.

Implica, de fato, na adaptação de um sistema com previsão de habilitação de
CNPJ pois, como pode ser observado na Instrução Normativa hostilizada (que não se
mostra ilegal em seu conteúdo) somente há previsão de habilitação de CPFs,
inclusive dos representantes de órgãos públicos.

Portanto, reconhece-se a necessidade de alteração e modificação do próprio
sistema existente seja pelo SERPRO ou congênere ou mesmo pelos próprios técnicos
da RFB, com repercussão naqueles sistemas que o integram e até adaptado,
eventualmente, ao da ANTT habilitador dos OTMs.

E tampouco se pode ignorar que o atendimento do orçamento possa também
constituir obstáculo na previsão de contratação do SERPRO ou congênere para
implementação das alterações necessárias nos sistemas informatizados o que
implica reconhecer também como necessário um hiato temporal para a elaboração,
testes e implementação.

Trata-se de circunstâncias que ao Juízo não é dado ignorar por competir-lhe
avaliar as consequências das suas decisões.

DISPOSITIVO 

Isto posto e pelo mais que dos autos consta, por reconhecer a presença do
direito líquido e certo assegurado aos Operadores de Transporte Multimodal (OTM),
nos exatos termos do Art. 33 da Lei 9.611/98, de serem designados como
representantes do importador e exportador em qualquer operação de comércio
exterior com atuação, inclusive, no despacho de bagagens e no tocante às cargas
objeto de transporte amparado por Conhecimento de Transporte Multimodal sob a
responsabilidade deles, nas operações de despacho aduaneiro, JULGO PROCEDENTE
o pedido do Sindicato Autor e CONCEDO A SEGURANÇA, extinguindo o feito com
resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
para condenar a Autoridade Impetrada em adotar as devidas providências
destinadas em assegurar os direitos aqui reconhecidos aos Operadores de



Transporte Intermodal, realizando todos os atos necessários para a inclusão nos
sistemas informatizados da Receita Federal, habilitando-os para atuar no despacho
aduaneiro em relação às cargas acobertadas por contratos de transporte multimodal
por eles firmados, com consequente alteração e adaptação dos sistemas
informatizados da Receita Federal de modo a concretizar a habilitação aqui
assegurada, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias reputado como suficiente para
tanto.

Condeno ainda a Autoridade Impetrada em promover a necessária alteração e
adaptação orçamentária para custeio das adaptações no sistema informatizado a fim
de dar integral cumprimento a esta sentença.

Honorários advocatícios indevidos, a teor do que dispõe o artigo 25 da Lei
12.016/2009.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório nos termos do artigo
14, §1º da Lei nº 12.016/2009. Oportunamente, encaminhem os presentes autos ao
Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região.

Publique-se, Registre-se, Intime-se, Oficie-se.

São Paulo, 31 de janeiro de 2022

 

VICTORIO GIUZIO NETO

Juiz Federal

 

[1] (https://pje1g.trf3.jus.br/pje/Processo/movimentar.seam?
newTaskId=2149674163&idProcesso=1391982&iframe=true#_ftnref1) https://monografias.brasilescol
importancia-multimodalidade-transporte-como-fator-

 competitividade.htm

[2] (https://pje1g.trf3.jus.br/pje/Processo/movimentar.seam?
newTaskId=2149674163&idProcesso=1391982&iframe=true#_ftnref2). Nove anos após a edição
desse Decreto Federal, sobreveio o Decreto Federal nº 6.759, de 5 de fevereiro de 2009
(Regulamento Aduaneiro) reproduzindo basicamente as mesmas disposições do Decreto 3.411 e
que determina:

Art. 811. O exercício da atividade de operador de transporte multimodal, no transporte
multimodal internacional de cargas, depende de habilitação pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, para fins de controle aduaneiro (Lei nº 9.611, de 1998, art. 6º, caput, regulamentado pelo
Decreto no 3.411, de 12 de abril de 2000, art. 5º).

§ 1º Para a habilitação, que será concedida pelo prazo de dez anos, prorrogável por igual
período, será exigido do interessado o cumprimento dos seguintes requisitos, sem prejuízo de
outros que venham a ser estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil:

I - comprovação de registro na Secretaria-Executiva do Ministério dos Transportes;

https://pje1g.trf3.jus.br/pje/Processo/movimentar.seam?newTaskId=2149674163&idProcesso=1391982&iframe=true#_ftnref1
https://pje1g.trf3.jus.br/pje/Processo/movimentar.seam?newTaskId=2149674163&idProcesso=1391982&iframe=true#_ftnref2


II - compromisso da prestação de garantia em valor equivalente ao do crédito tributário
suspenso, conforme determinação da Secretaria da Receita Federal do Brasil, mediante depósito
em moeda, fiança idônea, inclusive bancária, ou seguro aduaneiro em favor da União, a ser
efetivada quando da solicitação de operação de trânsito aduaneiro; e

III - acesso ao SISCOMEX e a outros sistemas informatizados de controle de carga ou de despacho
aduaneiro.
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