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PREFÁCIO 

 

Todos nós que trabalhamos na área de comércio exterior há tantos anos, e que 

enfrentamos tantas situações penosas e intrincadas para desenvolvimento de nossas 

tarefas, nos vemos, vez por outra, também em situações especialmente agradáveis, 

embora ao mesmo tempo extremamente difíceis de realizar. Uma delas, pela qual 

estamos passando agora, em virtude da importância do escritório Ruy de Mello Miller 

Advocacia, é a responsabilidade de prefaciar seu livro “Agente de Cargas”. 

Nós que estamos acostumados ao intenso sistema burocrático brasileiro, em 

que a principal consequência é a dificuldade em se realizar comércio exterior, agravado 

pela falta de literatura adequada, sentimo-nos satisfeitos nesse momento por vê-la 

ampliada por esse escritório e seu grupo de advogados atuantes há mais de meio século, 

incluindo a área de comércio exterior. 

A presente obra, “Agente de Cargas”, vem, em nossa opinião, preencher uma 

lacuna ainda vaga na nossa literatura de comércio exterior. Temos muitos livros 

concernentes a essa maravilhosa atividade, mas, em relação ao que se poderia ter, ainda 

é pouco. Em especial quanto aos intervenientes agente de cargas, NVOCC, freight 

forwarder, e assuntos considerados relevantes como a Avaria Grossa, o Siscoserv, 

OEA, etc.. São matérias pouco abordadas, em especial no que realmente importa, 

naquelas ações que são efetivamente suas funções e responsabilidades. 

Nunca entendemos ou vimos justificativas para que, figuras de tamanha 

importância como essas, funcionando apenas como agentes simples ou intermediários, 

ou como transportadores marítimos sem operarem navio, como é o caso dos NVOCCs, 

ou os operadores logísticos, como é o caso dos freight forwarders, não terem uma 

literatura própria e mais extensa. E, para sermos mais críticos, sequer terem uma 

legislação no país. O que faz com que existam tecnicamente, realizando trabalhos 

excelentes, ajudando o país, e estando estabelecidas aqui as maiores e mais importantes 

empresas internacionais e, legalmente, simplesmente não existam. Isso é, no mínimo, 

estranho, especialmente se o país quer ser um interveniente mais importante na seara 

internacional de venda e compra de mercadorias. 

Nós mesmos, em nossos livros, abordamos alguns aspectos desses importantes 

intervenientes, mas, apenas do ponto de vista operacional, que é o nosso objetivo. 

Assim, é bom vermos que os presentes autores perceberam o fato e, com isso, fizeram 

nascer mais uma obra para complementar os conhecimentos daqueles que militam na 
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área, principalmente que ela vai além do ponto operacional, para adentrar na questão da 

responsabilidade como citado. 

Temos, ao longo do tempo, em diversos artigos, iniciado por um especial de 

1999, conclamado nossos colegas e amigos a escreverem, tanto livros quanto artigos, 

para desenvolvimento dessa importante atividade de comércio exterior, o que temos 

visto ocorrer pouco a pouco. 

Pena que no Brasil o comércio exterior nunca tenha sido, pelo menos até agora, 

considerado importante pelos nossos governos e empresários. O país, que já participou 

com 2,37% da exportação mundial em 1950, desceu ladeira abaixo a partir daí, 

chegando a irrisórios 0,83% em 1968. Continuou oscilando em torno de 1%, num sobe e 

desce incompreensível, durante as décadas seguintes, ritmo quebrado em 1984 com 

1,47% e em 2011 com 1,43%. Agora estamos em queda novamente, voltando aos 

nossos tradicionais 1,0%, com possibilidades de queda ainda mais acentuada. E em que 

nosso comércio exterior não tem sido realizado com mais do que cerca de 20.000 

empresas exportadoras. Um pouco mais na importação. 

Deve ser claro a todos que militam na área, que parte dos nossos problemas de 

pequena participação também se deve a pouca especialização de nossos profissionais, 

agravados pela pouca literatura a respeito. Assim, com certeza, temos que saudar a 

chegada de mais uma obra, que se propõe a ser relevante aos nossos profissionais e 

estudantes da área, esperando que ela se transforme numa importante via auxiliar de 

quem a necessite. Conhecimento é fundamental para desenvolvimento de qualquer 

atividade, especialmente nessa nossa. 

Parabenizamos o escritório Ruy de Mello Miller Advocacia e seus 

componentes por disponibilizarem seus conhecimentos, produzirem e colocarem no 

mercado mais essa obra. 

 

 

Samir Keedi 

Professor, escritor, consultor e palestrante 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Em meados da década de 1990, fomos procurados por um cliente, tradicional 

transportador rodoviário, com um problema insólito para aquela época. Ele havia sido 

apontado como agente de um Non Vessel Operating Commom Carrier, constava no Bill 

of Lading emitido pelo navio-transportador como consignatário, e o cliente-importador 

havia abandonado a carga no porto, sem promover o seu desembaraço aduaneiro. 

Pressionado pelo transportador a devolver a unidade de carga (contêiner), não tinha 

meios de solicitar a desunitização das mercadorias. 

Nascia, ali, a primeira ação promovida pela Advocacia Ruy de Mello Miller, 

há 20 (vinte) anos, para defender os interesses daquela nova figura do comércio exterior 

brasileiro: o “agente de carga”, no caso específico o “desconsolidador”. 

Impetramos um Mandado de Segurança em face da Inspetoria do Porto de 

Santos para que lhe fosse garantido o direito de devolver a unidade de carga, dado que 

não lhe pertencia. Concedida a ordem liminar, o assunto ganhou destaque nacional e 

tornou-se uma referência no meio, pois garantia o direito de quem ainda não era 

reconhecido formalmente. 

De lá para cá, estas figuras, “NVOCC”, “agente desconsolidador” e “freight 

fowarder” – que não se confundem – conquistaram muito espaço na logística e 

comércio exterior brasileiro. No entanto, na doutrina jurídica, e mesmo na legislação, 

não tiveram o mesmo destaque; pelo contrário, à exceção dos livros e Instruções 

Normativas que versam sobre a prática aduaneira, são escassas as obras que abordam 

sua natureza jurídica, as responsabilidades frente aos demais players, as questões 

aduaneiras, entre outras tantas. 

Com a pretensão de preencher esta lacuna, trazer para o debate jurídico um elo 

deveras importante da cadeia de comércio exterior e aproveitar a experiência construída 

no dia-a-dia da advocacia, surgiu a ideia de escrever a presente obra. 

O foco está justamente no controvertido, nas lacunas da lei, na dificuldade que 

o Judiciário tem demonstrado ao analisar esta figura presente no comércio exterior 

brasileiro. 

Assim, esperamos propiciar o debate, colaborar com o Poder Judiciário, 

orientar os estudantes e iniciantes na profissão e, oxalá, encorajar nosso legislador a 

reconhecer a importância dessa atividade a fim de dedicar-lhe legislação específica que 

regule, de forma coesa, esse mister. 
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2. ESCLARECIMENTOS PRELIMINARES 

 

É muito comum, principalmente nas lides forenses, a confusão conceitual entre 

as figuras que fazem parte do agenciamento de cargas. Parte dessa confusão conceitual 

se deve à regulamentação aduaneira hoje existente, sobretudo pela falta de um 

regramento claro sobre a atividade. A principal confusão se dá com a figura do agente 

desconsolidador. Usualmente, o representante brasileiro do agente de cargas e/ou 

NVOCC estrangeiro é equiparado ao próprio “agente consolidador” – ou NVOCC. 

Assim, na maioria absoluta das demandas judiciais, o agente desconsolidador, que 

figura no conhecimento marítimo como consignatário, é inserido como “Réu” na ação, 

como se fosse o responsável pelo transporte.  

De fato, esse representante, ou “agente do agente” – cremos que aqui resida a 

semente da confusão – atua tão só como o representante local; aquele que irá atender ao 

importador (cliente do agente consolidador), receber as taxas, o frete e liberar o 

conhecimento marítimo para que se promova o desembaraço aduaneiro da mercadoria.  

Esse “agente”, que aparece para o importador brasileiro como o responsável 

pelo transporte da carga, é apenas um representante do agente emissor do conhecimento 

de transporte; não se confunde com o transportador, é apontado pelo transportador – 

aqui entendido como aquele que emite o conhecimento – para auxiliá-lo nos 

procedimentos para liberação do conhecimento. Ele é remunerado pelas taxas locais que 

coleta e, eventualmente, pelas sobre-estadias do contêiner, a famosa demurrage. 

No entanto, como é ele quem aparece para o importador, é o primeiro a ser 

acionado caso a mercadoria sofra qualquer dano (avaria ou atraso).  Ele acaba vinculado 

pelo importador como se fosse o próprio transportador, quando de fato é apenas o seu 

representante – e, na maior parte das vezes, não tem qualquer assessoria, tampouco 

financiamento ou ressarcimento, para enfrentar uma ação judicial e responder por algo 

que sequer tem responsabilidade. Embora o tema responsabilidade será adiante 

abordado, é necessário pontuar que o representante local do agente, o “agente do 

agente”, responde pelos seus atos, nas hipóteses em que retardar injustificadamente a 

liberação do conhecimento marítimo ou cometer algum erro que gere prejuízo ao 

importador. Nestes casos, sim, poderá responder civilmente por isso, mas jamais deve 

responder pelo transporte da mercadoria.  

No direito brasileiro, quer no comercial marítimo ou no civil, o transportador é 

aquele que emite o conhecimento de transporte. Normalmente, quem emite o 



10 

 

conhecimento é quem tem direito ao recebimento do frete, que é a contraprestação pelo 

transporte. Ocorre que, no agenciamento de carga, o recebimento – aqui entendido o ato 

físico – é feito pelo representante do transportador sem navio, isto é, pelo agente local. 

Esse recebimento, no entanto, é feito em nome do transportador e remetido 

posteriormente para o exterior. O recebimento de uma comissão ou porção do frete não 

desfigura o conceito de transportador e representante, ou “agente”, para fins de apuração 

da responsabilidade civil.  

Sempre utilizamos a figura do “agente marítimo” para conceituar ou explicar o 

conceito do agente de carga, enquanto desconsolidador. Embora na prática tenham 

funções distintas, ambos representam outras empresas. O agente marítimo, 

tradicionalíssima figura do comércio marítimo, é um típico mandatário do armador; 

enquanto o agente desconsolidador ou agente local representa seu agente consolidador 

no exterior através de um contrato. Isto é, o agente local não necessita de um mandato 

(procuração), usualmente ele possui um contrato de representação ou mesmo de 

parceria, e apresenta para a Autoridade Aduaneira uma carta com o seu apontamento.  

No entanto, sustentamos pela equiparação da figura do agente marítimo para 

indicar que o agente local, ou representante do consolidador estrangeiro, tem poderes 

para receber a citação em nome do seu representado. Assim como ocorre no 

agenciamento marítimo, a empresa estrangeira (NVOCC ou freight forwarder) é quem 

deve ser acionada judicialmente, sendo citada na pessoa de seu agente local, que a 

representa para fins daquele transporte. Esse tema, citação judicial, tem suas 

peculiaridades que acabam também por contribuir para a desorientação do regular 

desenvolvimento dessa situação. Por vezes, o agente de cargas sem navio (NVOCC) se 

recusa a aceitar a citação via agente local, blindando-se na burocracia da execução de 

sentença fora do Brasil. Parece-nos que não é, ou não pode, a dificuldade mudar o 

estado e conceito correto das coisas.  

Nos casos de transporte internacional de bagagem essa confusão ganha 

contornos catastróficos; o fato de ter um hipossuficiente no polo ativo da reclamação 

judicial torna impossível a aplicação correta desses conceitos. É unânime a condenação 

dos agentes locais a indenizar as vítimas – por vezes não tão vítimas – de fraudes na 

remessa internacional de bagagens, como abordaremos mais adiante.  

Esse introito não pretende nos afastar do objeto desta obra. Pelo contrário, foi a 

dificuldade de explicar a diferença conceitual e, principalmente, a raridade de encontrar 
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ouvidos dispostos que nos levou a iniciar esta obra esclarecendo a denominação que 

adotamos nesta obra para os principais intervenientes do agenciamento de cargas. 

Assim, ao utilizarmos a expressão “agente de cargas” estaremos tratando do 

termo lato, genérico, referindo-se à atividade de forma geral e a todos os intervenientes, 

assim como previsto no Decreto-lei 37/66, que somente trouxe a sua atual redação em 

2002, com a edição da Medida Provisória nº 38 e posteriormente pela Lei nº 10.833/03. 

Quando utilizarmos o “NVOCC” ou o “agente consolidador” estaremos tratando 

expressamente do transportador, no caso sem navio, responsável pela emissão do 

conhecimento de embarque e pela viagem “terminal a terminal”1. Ao cunharmos 

“agente desconsolidador” faremos referência ao representante local (agente do agente), 

que não se envolveu com a contratação da viagem e frete e será responsável apenas pela 

desconsolidação e recebimento do frete e taxas locais. Já quando consignarmos freight 

forwarder, com o propósito de não confundi-lo ao NVOCC, estaremos por referir ao 

responsável pelo “porta a porta”, que atende a toda a logística e necessidade do cliente – 

embora também denominado “agente consolidador”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Usualmente, definimos a viagem amparada por um BL Master como “porto a porto”. 
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3. HISTÓRICO DA ATIVIDADE NO BRASIL 

 

O início da atividade do agenciamento e consolidação de cargas marítimas no 

Brasil – precisamente a figura do transportador sem navio, NVOCC – ocorreu como um 

corolário do surgimento dessa figura no mundo do comércio exterior. Tanto aqui quanto 

no restante do mundo, a origem desta atividade está diretamente ligada à invenção e 

introdução do contêiner2 – considerado uma das mais importantes invenções do século 

XX – no transporte marítimo. E por aqui surgiu com o atendimento e prestação de 

serviços aos NVOCCs e freight forwarders, que tinham essa demanda com o Brasil e 

necessitavam de um agente local para conclusão do transporte e atendimento do cliente 

local. 

Como referência, o surgimento do freight forwarder – transitaire, em nosso 

vernáculo transitário – é muito anterior ao NVOCC; a constituição da associação 

internacional dos freight forwarders data de 31 de maio de 1926: FIATA – Fédération 

Internationale des Associations de Transitaires et Assimilés. E a consolidação de cargas 

no transporte aéreo, no Brasil, ocorreu antes também do surgimento do NVOCC. 

Inclusive a expressão consolidação de cargas, que caracteriza a atividade do NVOCC, 

foi trazida do setor aéreo, que já transportava mercadorias de inúmeros importadores 

consolidados em um único conhecimento de transporte – facilitada pelas suas 

dimensões e características. 

Ainda sobre os freight forwarders, na década de 1970, época do Conselho de 

Desenvolvimento Industrial (CDI), o governo promoveu um forte impulso à 

industrialização, via importação de máquinas e equipamentos, com a concessão de 

incentivos e benefícios fiscais, o que atraiu os freight forwarders para o Brasil, 

responsáveis pela vinda de diversos parques industriais.  

No mundo, a empresa australiana Direct Container Line (DCL) foi a 

precursora da consolidação marítima, apontando como início de suas atividades 

enquanto NVOCC o ano de 1975. No entanto, a despeito dessa referência, o 

desenvolvimento dessa atividade ocorreu na década de oitenta, com o domínio dos 

navios de contêineres e declínio dos navios mistos e de carga geral. 

É curioso resgatar que ao passo que o contêiner foi uma solução para o 

transporte marítimo, permitindo-se ganhos de escala, eficiência, segurança e 

                                                           
2 O contêiner chegou ao Brasil no final de década de 1960, teve seu boom na década de 1970 e sua 

consolidação na década de 1980. 
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operacionalidade; por outro, representou um retrocesso, ou mesmo empecilho, para o 

transporte de pequenos volumes. A rigor, antes, esses vinham acomodados, peados, em 

compartimentos no porão ou mesmo convés dos navios, e com o contêiner acabaram 

perdendo essa conveniência. 

Foi nesse hiato do mercado, ou vácuo, que surgiram com força os serviços do 

NVOCC e a consolidação de carga no transporte marítimo. Isto porque o armador, 

através de seu agente marítimo, continuava a atender a esses clientes (pequenos 

volumes), mas não conseguia lhes dar a necessária assistência. Era o agente marítimo 

quem coordenava o recebimento e estufagem da carga, que permanecia em terra até o 

preenchimento (propriamente, consolidação) do contêiner com outras cargas. Nessa 

época nasceu a expressão “rolagem de carga”, dada a ausência de pontualidade, ou 

melhor, não havia frequência, garantia de embarque para o exportador – o que lhe trazia 

prejuízo e a perda da confiança do cliente-importador. Essa carga, que precisava ser 

consolidada para ser exportada, representava custos (terminal de estufagem e transporte 

em terra) para o armador e onerava o próprio agente marítimo, que direcionava parte de 

sua equipe para este atendimento. 

Vigia o tempo do “ship convenience”, isto é, o embarque dos pequenos 

volumes era realizado de acordo com a conveniência do armador. 

Era natural – e até desejado – que o atendimento a esses volumes pequenos 

fossem deixados de lado pelo armador, dado que este direcionava toda a sua atenção aos 

exportadores que entregavam sua carga (FCL) estufada, pronta para o embarque, direto 

no terminal portuário apontado pelo armador. 

Se o mercado estava aberto para os serviços do NVOCC na consolidação de 

cargas no transporte marítimo, por outro lado, não havia estrutura institucional para a 

operacionalidade da atividade. O primeiro e maior entrave era a falta de regulação, 

principalmente regulação cambial, que permitisse ao agente local remeter os fretes e 

receitas para o NVOCC estrangeiro, coordenador da operação de embarque e emitente 

do conhecimento de transporte marítimo (HBL). 

Assim, no início da década de 1990, já havia no Brasil agentes de carga que 

trabalhavam em parceria com NVOCCs estrangeiros, que atendiam o cliente quando da 

chegada da mercadoria ao país, mas que não conseguiam operacionalizá-lo como uma 

atividade autônoma; agiam tão só como mandatários, representantes locais. O mercado 

era dominado pelos freight forwarders estrangeiros que tinham operação e 

representação local no Brasil, e não tinham a mesma dificuldade de remeter o frete para 
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suas matrizes. No entanto, faltava uma regulação aduaneira específica, que lhes 

permitisse fazer o registro do manifesto das cargas LCL (less than container load). 

O desenvolvimento da atividade de consolidação de carga, no transporte 

marítimo, carecia de estrutura legal, de regulamentação para que pudesse de fato 

florescer. 

Neste momento, surge um grupo de empreendedores brasileiros que, atentos à 

nova oportunidade, se unem, parte em torno da ABTC, que congregava as 

multinacionais e outra parte em torno da ACTC (Associação Nacional das Empresas 

Transitarias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores 

Intermodais), representante das empresas nacionais. O destino era o Banco Central em 

Brasília, com o objetivo de pleitear a regulamentação cambial para as remessas de fretes 

e comissões ao exterior. 

Durante estas várias reuniões, surge a informação que uma empresa nacional, 

parceira de um importante NVOCC estrangeiro, obteve autorização para fazer a remessa 

de frete do Brasil para o exterior. 

Este fato somado a muita insistência e poder de convencimento, levou à edição 

das Cartas Circulares 2296 e 2297, que foram os primeiros documentos oficiais a 

contemplar a atividade marítima do agenciamento de carga (consolidação e 

desconsolidação); e por isso vale a transcrição dos principais trechos: 

 

CARTA-CIRCULAR N. 2296 (08/07/1992). Programa federal de 

desregulamentação. Estabelece condições para as transferências ao 

exterior de valores de transporte marítimo internacional de cargas, 

combinado ou consolidado, relativo a importação brasileira. 

Art. 1º. Independentemente de autorização previa do Banco Central do 

Brasil e observadas as condições indicadas a seguir, podem os 

estabelecimentos bancários autorizados a operar em cambio dar curso, 

no mercado de cambio de taxas livres, instituído pela resolução n. 

1.690, de 18.03.90, a transferências ao exterior de valores de 

transporte marítimo combinado ou consolidado, relativas a 

importações brasileiras.  

Art. 2º. O recebimento, no país, do valor em moeda nacional do 

transporte de que se trata, pelo agente desconsolidador encarregado da 

sua cobrança no Brasil, independe igualmente de autorização previa 

do banco central. 

(...) 

Art. 4º. Quando da celebração do contrato de cambio para as remessas 

ao exterior de que se trata, devera o agente apresentar ao banco 

vendedor da moeda estrangeira os seguintes documentos:  

I - via original do conhecimento de transporte marítimo internacional 

("BILL OF LADING" - b/l), emitido pelo transportador da 

mercadoria, com clausula de pré-pagamento do Carta-Circular n° 
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2296, de 08 de julho de 1992 transporte no exterior ("Prepaid"), em 

que o agente brasileiro, desconsolidador de carga no pais, figure como 

consignatório da mercadoria transportada;  

II - copia não negociável do(s) correspondente(s)conhecimento(s) de 

transporte emitido(s) pelo agente transitario embarcador no exterior 

("filhote"), com clausula de cobrança do frete no Brasil ("collect");  

III - via "V - para importador - pagamento de frete", original, da 

correspondente guia de importação em que esteja consignado 

"incoterm" compatível com a modalidade do conhecimento; ou fatura 

comercial, nos casos de importação dispensada ou isenta de guia e 

naqueles cujas mercadorias sejam desembaraçadas segundo critérios 

específicos; e também,  

IV - cópia do documento fiscal emitido pela autoridade aduaneira que 

comprove a nacionalização do produto, nos casos de importação sob o 

regime de entreposto aduaneiro.  

Art. 5º. O valor da transferência a tal título terá por limite, a qualquer 

tempo, o montante em moeda estrangeira do frete pagável no Brasil, 

constante do (s) conhecimento(s) emitido(s)pelo agente transitário 

embarcador no exterior, deduzidos os valores que compreendem mas 

não se limitam a: 

(...) 

Art. 6º. Nos pagamentos da espécie o remetentes era o agente 

responsável pela desconsolidação da carga e pela cobrança do frete no 

Brasil e o beneficiário no exterior o agente estrangeiro encarregado da 

consolidação da carga, emitente do(s) respectivo(s) conhecimento(s). 

 

CARTA CIRCULAR N. 2297 (08/07/92). Programa Federal de 

Desregulamentação. Estabelece condições para transferência são (sic) 

exterior das receitas auferidas, no país, com o transporte marítimo 

internacional de cargas por armadores estrangeiros. 

I - As transferências ao exterior de receitas auferidas no país por 

empresas transportadoras estrangeiras, decorrentes do transporte 

marítimo internacional de cargas relativas a importações e exportações 

brasileiras, subordinam-se as disposições do regulamento anexo. 

 

Vencido este grande entrave, o passo seguinte era convencer as autoridades 

aduaneiras a editar uma norma que autorizasse o registro de um Manifesto por parte do 

agente de carga, permitindo-se a cada importador promover seu desembaraço de carga 

de forma individual. A edição das Cartas Circulares do Banco Central era um relevante 

ponto de partida, mas o convencimento da Receita Federal estava longe de ocorrer. 

A Instrução Normativa n. 102/94, que instituiu o sistema para o controle das 

cargas aéreas: “MANTRA” – Sistema Integrado de Gerência do Manifesto, trânsito e do 

Armazenamento, contemplava a figura do desconsolidador de carga, e orientou a edição 

para o transporte marítimo. 

No porto de Santos, as rotinas aduaneiras necessárias para permitir o registro 

do manifesto do agente de carga vieram orientadas pelas Comunicações de Serviço 

nº11128/GAB nº 27/96, com modificações dadas pelas de nº 5/97; nº 14/97; nº 19/97 e 
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nº 23/97. A Ordem de Serviço SRRF/8ª RF nº 05/97 exigia a obrigatoriedade do 

cadastramento para habilitação como agente desconsolidador. Posteriormente todas 

essas normativas vieram substituídas pela Ordem de Serviço ALF/STS nº 04/2001. 

Concomitante, também em Santos, a ABTRA – à época Associação Brasileira 

de Terminais Retroportuários – coordenou a criação e implantação do sistema 

Declaração de Transferência Eletrônica (DTe), permitindo a transferência de carga, de 

forma ágil e simplificada, sem prejuízo dos controles aduaneiros, entre os recintos de 

área primária e secundária.  

Dentro deste cenário, com o aval do Banco Central do Brasil e autorização por 

parte da Receita Federal, os agentes de cargas foram a campo oferecer seus serviços ao 

nicho de mercado promissor que se apresentava, até então, desamparado. E eles não 

fizeram por menos. Hoje pode-se afirmar que representam um segmento – serviço 

logístico internacional – em vertiginosa expansão, propiciando aos importadores e 

exportadores uma assistência cada vez mais personalizada, com garantias e controle dos 

prazos para embarques, manuseio de cargas (guarda e armazenagem), estufagem, 

movimentação do contêiner para o costado do navio, bem assim dos contêineres vazios 

ao depot. A atividade dos agentes de cargas tem como foco específico a movimentação, 

em si, das mercadorias, assegurando aos armadores maior eficiência e produtividade, 

com períodos de escala reduzido em cada porto.  

A eles e por eles ganharam-se todos: importadores, exportadores e armadores.  
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4. DEFINIÇÃO LEGAL DE AGENTE DE CARGAS  

 

Juridicamente, o termo “agente” nos remete à antiga redação do art. 35 do 

Código Comercial (Lei nº 556/1850) ao tratá-lo como auxiliar do comércio. Dentre 

outros relacionados, um destaque especial aos comissários de transporte. Estes – 

segundo a redação, ainda, do antigo art. 99 do Código Comercial – encarregavam-se do 

transporte mediante uma comissão, frete ou aluguel, com a obrigação de efetuar a 

entrega da mercadoria fielmente no tempo e no lugar do ajuste, com diligência e meios 

no cumprimento dos seus deveres, responsabilizando-se pelas perdas e danos que da 

malversação ou omissão sua resultassem. 

O Decreto nº 737/1850 que regulamentava o Código Comercial considerava 

como mercancia a atividade das empresas de expedição de mercadorias. Na época, um 

avanço, pois a importância da economia concentrava-se no comércio, bancos, seguro e 

indústria – segundo a Teoria dos atos de comércio –, tendo a prestação de serviço, em 

si, adquirido relevância somente com o processo de urbanização. As empresas de 

expedição dedicavam-se a receber as mercadorias com o propósito de cuidar das 

diligências necessárias ao seu transporte; de transportá-las; ou, simplesmente, recebê-

las, como consignatárias, das empresas de transporte e conservá-las ao dispor de seus 

donos, para o fim de retransportá-las ou dar-lhes o destino, por eles determinado3 (art. 

19, §3º). 

À época, a empresa de expedição de mercadorias operava com conclusões de 

contrato de transporte, não com o transporte em si, exceto quando o expedidor 

contratava consigo mesmo parte do transporte no espaço (v.g. transporte por mar), o que 

não era proibido. Via de regra, comprometia-se com os deveres concernentes à 

Alfândega e outras repartições administrativas, inclusive policiais, à embalagem das 

mercadorias, ao apanhar na casa do outro figurante o que havia de ser expedido, ao 

transporte da estação de chegada até à casa do destinatário, bem assim o transporte em 

si, quando a escolha do transportador recaía sobre ele mesmo4. Essas empresas, 

auxiliares do ramo de transporte tomaram o nome de agências de despachos, que 

                                                           
3 Cf. FERREIRA, Waldemar. Tratado de Direito Comercial. São Paulo: Saraiva, 1960, v. 1, p. 311.  
4 Cf. MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado. 2.ed. São Paulo: RT, 

1963, t. 44, pp. 3-20. 
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ganharam impulso com a indústria contemporânea dos transportes, principalmente no 

intercâmbio internacional, estudado pelos franceses como transitaires (transitários)5. 

Os despachantes de cargas ou comissárias (freight forwarders e/ou forwarding 

agents) eram as entidades comerciais com conhecimento especializado das 

particularidades e implicações no transporte de mercadorias por ar, mar e terra, aos 

quais os importadores e exportadores se socorriam quando não comportavam um 

departamento especializado para fazer os contatos, supervisionar, documentar etc.6. 

O Código Civil (Lei nº 10.406/2002), ao revogar a Parte Geral do Código 

Comercial de 1850, afastou a Teoria dos Atos de Comércio para fixar-se na denominada 

Teoria da Empresa (arts. 966 a 1.195)7, deixando órfão o conceito de “agente” até então 

estudado. 

A Medida Provisória nº38/2002 e, posteriormente, a Lei nº 10.833/038, quiçá 

com o propósito de resgatar o conceito pretérito, incluiu a redação do art. 37, § 1º do 

Decreto-Lei nº 37/66 definindo como agente de cargas todo aquele que (i) consolida 

cargas; (ii) desconsolida cargas e, (iii) contrata o transporte de mercadoria, em nome do 

importador ou do exportador.  

 

“Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita 

Federal, na forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações 

sobre as cargas transportadas, bem como sobre a chegada de veículo 

procedente do exterior ou a ele destinado.  

§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em 

nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de 

mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços 

conexos, e o operador portuário, também devem prestar as 

informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.” 

(g.n.) 

 

Embora a lei assim o preveja, data maxima venia, nos dias atuais seria ingênua 

a crença absoluta em retratá-lo como mero contratante de transporte, em nome do 

importador ou exportador, fazendo-se as mesmas vezes dos expedidores de 1850. De 

todo o modo, a utilização do conceito agente de cargas é apenas uma denominação e, 

                                                           
5 Cf. FERREIRA, Waldemar. Op Cit., p. 314. 
6 Cf. GOMES, Carlos Rubens Caminha. Direito Comercial Marítimo. Rio de Janeiro: Editora Rio, 1978, 

pp. 318-319. 
7 ALMEIDA, Amador Paes de. Manual das Sociedades Comerciais – Direito de Empresa. São Paulo: 

Saraiva, 2011, p. 27. 
8 A IN RFB nº 800/07 incorreu na mesma impropriedade ao tratar o agente desconsolidador como um 

agente de cargas. Art. 3º “O consolidador estrangeiro é representado no País por agente de carga”. 
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como todo rótulo que se preza, "a coisa seria a mesma ainda que usássemos uma 

palavra diferente para designá-la".9 

 

4.1 – NVOCC – Non Vessel Operating Common Carrier 

 

Dentro da dinâmica em que se desenvolve o direito das relações obrigacionais, 

no universo do transporte internacional de cargas, criou-se a figura do transportador sem 

navio, conhecido, internacionalmente, sob a sigla NVOCC, ou seja, “Non Vessel 

Operating Common Carrier”, em língua vernácula: operador de transporte não armador 

(sem navio próprio ou afretado). 

A Ordem de Serviço nº 04/2001 da Alfândega do Porto de Santos definiu-o 

como:  

“Agente Consolidador, ou Operador de Transporte Não Armador, 

ou “Non Vessel Operating Common Carrier (NVOCC): a empresa 

sediada no exterior, que opera no transporte de cargas através da 

contratação de armador constituído” 

 

Referido transportador, pois, sem navio, tem como atividade preponderante a 

consolidação de cargas. Entenda-se por consolidação de cargas o ato de se acobertar um 

ou mais conhecimentos de carga para transporte sob um único conhecimento genérico, 

envolvendo ou não a unitização da carga. Prestam serviços aos embarcadores de 

pequenos volumes10, despachantes aduaneiros, comissárias de despachos e freight 

forwarders. Assume, com isto, a obrigação de apanhá-las no Terminal de embarque e 

entregá-la no Terminal de destino do importador, cobrando um frete11 por esse trabalho.  

Para o percurso via marítima, os NVOCCs veem-se na contingência de comprar 

o espaço nos navios pertencentes ao armador/transportador12, pagando-se um preço pelo 

                                                           
9 De outra forma disse-o SHAKESPEARE, na voz poética de Julieta: "What's in a name? That which we 

call a rose / by any other name would smell as sweet" (Romeo and Juliet, act II, scene II, in 'The tragedies 

of Shakespeare', v.1, Randon House, New York, s/d., pág. 302) 
10 “Comumente, o NVOCC é procurado por comerciantes que possuem pequenos lotes a serem 

transportados, e que não encontram facilidades para os seus embarques. A razão é que, para os 

armadores tradicionais, é mais conveniente trabalhar com cargas já conteinerizadas, ao invés de cargas 

de ship´s convenience, ou seja, cargas fracionadas que são entregues a ele por vários embarcadores, 

para unitização. (...) Alguns NVOCCs oferecem a vantagem, em relação ao armador, de garantir ao seu 

embarcador o embarque da mercadoria no navio contratado, independentemente do volume de carga, o 

que constituiu o seu principal marketing, enquanto uma carga pequena, entregue ao armador, depende 

deste conseguir outras cargas para completar o container”. Op. cit. 254. 
11 CAMINHA GOMES, Carlos Rubens, Op. Cit., p. 783: “Frete é a importância paga ao transportador 

pelo serviço de levar mercadorias de lugar a outro”. 
12 “Os contratos costumam ser feitos por um determinado prazo, que pode ser de 3 meses, 12 meses, 

conforme acordo entre as partes. Os contratos não costumam especificar os navios ou quantidade de 

containers por embarcação podendo, no entanto, estabelecer quantidades mínimas e máximas, para 
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referido espaço. Nesta condição, para formalizar a operação, são emitidos dois 

conhecimentos marítimos13, um pelo armador/transportador, dono do navio, que 

convencionou denominar “genérico” ou “master” e um emitido pelo transportador sem 

navio, conhecido como “agregado”, “house” ou “filhote”.  

Ao comprar os espaços nos navios pertencentes ao armador/transportador e 

vendê-los, assume, sob sua conta e risco, o empreendimento do transporte marítimo. 

 

4.2 – Agentes desconsolidadores 

 

Como consectário da atividade do NVOCC – típica nas operações de 

exportação de mercadorias –, necessita-se, no local de destino das mercadorias vindas 

do exterior, o serviço de desconsolidação de cargas. 

Nesta condição, se havia um agente que fazia a consolidação das cargas em um 

porto de embarque (remetente), por óbvio, gerou-se a necessidade da criação da figura 

de um agente encarregado em desfazê-la (desconsolidação) no porto de desembarque 

(destinatário), nascendo, assim, o agente desconsolidador, representante do 

consolidador estrangeiro (NVOCC) – quer seja exclusivo dele, quer seja seu parceiro 

                                                                                                                                                                          
que ambos tenham garantia de espaço e transporte. (...) O NVOCC é responsável pela unitização da 

carga fracionada que recebe para transporte, e pode realizar a logística de transporte, liberando 

totalmente o embarcador das obrigações de unitização, contratação do transporte e responsabilidade 

sobre a carga, a partir do momento em que esta lhe for entregue”, KEEDI, Samir; MENDONÇA, Paulo 

César Catelan. Transportes e Seguros no Comércio Exterior. 2.ed. São Paulo: Aduaneiras, 2000, p. 71. 
13 Código Comercial: “Art. 566 - O contrato de fretamento de qualquer embarcação, quer seja na sua 

totalidade ou em parte, para uma ou mais viagens, quer seja à carga, colheita ou prancha. O que tem 

lugar quando o capitão recebe carga de quanto se apresentam, deve provar-se por escrito. No primeiro 

caso o instrumento, que se chama carta-partida ou carta de fretamento, deve ser assinado pelo fretador e 

afretador, e por quaisquer outras pessoas que intervenham no contrato, do qual se dará a cada uma das 

partes um exemplar; e no segundo, o instrumento chama-se conhecimento, e basta ser assinado pelo 

capitão e o carregador. Entende-se por fretador o que dá, e por afretador o que toma a embarcação a 

frete.” (g.n.). “El conocimiento es com frecuencia llamado el billete marítimo. Em vez de compararlo 

com um título viejo y passado de moda, sería más exacto decir que corresponde a um tempo, em los 

transportes por mar, a lo que son la declaración de expedición y el recibo em los transportes por vía 

férrea. El conocimiento tiene um papel extraordinariamente importante em el comercio; hace, em efecto, 

grandes servicios, porque tiene utilidades muy variadas. El conocimiento sirve para probar la remessa 

de las mercancias por el cargador al armador o del destinatário y la base de su acción de restitución o 

libranza de las mercancías. Recíprocamente constituye el título del fletante y de lCapitán para el flete y 

la base de su acción para el pago. Puede, como se há visto anteriormente, servir para completar y aun 

para suplir el contrato de flete, y constituye um modo de pueba del contrato de fletamento em sí mismo. 

Sirve de instrucción permanente al Capitán, recordándole em todo momento sus deberes y sus derechos 

respecto a las mercancías que transporta. Informa también al destinatário, em el momento del envío de 

las mercancías, sobre las condiciones em que deben ser transportadas. Representa a las mercancias 

transportadas, pues la persona que está em pode del conocimiento tiene derecho a exigir las mecancías 

del Capitán; éste retiene, pues, las mercancías por cuenta del portador del conocimiento, y así el 

conocimiento da a su portador la posesión civil de las mercandias em camino”. DANJON, Daniel. 

Tratado de Derecho Marítimo. 1.ed. Madrid, Editorial Reus, 1931, t. I, p. 362.  



21 

 

comercial –, através do registro da carta de apontamento no Departamento do Fundo da 

Marinha Mercante14, para o exercício de atividades burocráticas no destino das 

mercadorias, a saber: assunção e repasse ao NVOCC dos custos: (a) pela contratação do 

trabalho portuário de capatazia15, (b) pela desconsolidação documental, (c) 

desunitização de cargas16 e (d) pela liberação de B/L. 

A Ordem de Serviço nº 04/2001 da Alfândega do Porto de Santos definiu-o 

como:  

 

“Agente desconsolidador: a empresa sediada no Brasil, que 

representa o agente consolidador no País e é responsável pela 

desunitização e desconsolidação documental da carga”. 

 

Os serviços prestados por um agente desconsolidador (contemplados em Notas 

Fiscais como capatazia, desconsolidação, desunitização, liberação de B/L), não podem 

ser confundidos com a atividade, em si, típica da consolidação de cargas.  

Isto porque, por vezes, um agente consolidador nacional presta este tipo de 

serviço de desconsolidação documental de cargas a outro NVOCC estrangeiro 

(representante exclusivo e/ou parceiro comercial), mas isto não significa dizer que, 

nesta operação isolada, o agente consolidador nacional esteja fazendo as vezes de 

consolidação de cargas. 

Pelo contrário, estará a fazer as vezes, única e exclusivamente, o papel de 

desconsolidação documental de cargas, comumente denominado co-loader17. Embora a 

norma assim o defina, na prática, o co-loader também pode ser constatado quando da 

existência de uma parceria entre 2 (dois) NVOCCs para completar um determinado 

                                                           
14 Anexo da Portaria MT nº072/2008 – Norma Complementar nº1/2008: “Art. 21 – Para o cadastramento 

e habilitação de acesso ao Sistema MERCANTE, de seus dirigentes, prepostos/representantes, servidores 

e empregados, os intervenientes deverão apresentar ao Serviço de Arrecadação do DEFMM de sua 

jurisdição a documentação a seguir especificada: III – agente de carga: 7) Carta de Apontamento do 

‘NVOCC’ ou ‘Freight Forwarder” que representa no território nacional, com chancela da Embaixada 

Brasileira, Câmara do Comércio ou Notário Público do país de origem, com indicação da área 

geográfica de atuação, e cópia do modelo de Conhecimento de Embarque”.  
15 Art. 40, §1º, I da Lei n. 12.815/13: “capatazia: atividade de movimentação de mercadorias nas 

instalações dentro do porto, compreendendo o recebimento, conferência, transporte interno, abertura de 

volumes para a conferência aduaneira, manipulação, arrumação e entrega, bem como o carregamento e 

descarga de embarcações, quando efetuados por aparelhamento portuário;” 
16 Art. 812 do Decreto n. 6.759/09: “Art. 720 – A unitização e a desunitização de cargas, quando 

realizadas em locais e recintos alfandegados, serão feitas somente por agentes previamente credenciados 

pela Secretaria da Receita Federal”. 
17 IN RFB 800/07: “Art. 2º (..) § 3o O conhecimento de carga emitido por consolidador estrangeiro e 

consignado a um desconsolidador nacional, comumente denominado co-loader, para efeitos desta norma 

será considerado genérico e caracteriza consolidação múltipla.” 
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contêiner, de sorte que 1 (um) deles, sozinho, não dispõe de carga suficiente para 

tanto18. 

Quer com isto dizer que, tecnicamente, mesmo que ambos – NVOCC 

estrangeiro, assim como o agente consolidador nacional – sejam nominados como 

agente de cargas pela lei e/ou usos e costumes, compreenderemos eles como sendo 

sempre um consolidador de cargas, um transportador sem navio. 

Da mesma forma o desconsolidador de cargas. Ainda que a lei e/ou usos e 

costumes opte por nominá-los como agente de cargas, para nós sempre serão agentes 

desconsolidadores de cargas. Somente isto (agente desconsolidador) e enquanto no 

exercício de tal atividade prestada.  

 

4.3 – Freight forwarder 

 

Pela redação do art. 37, §1º do Decreto-Lei nº37/66, o agente de cargas 

também teria o tratamento dado pela hipótese de pessoa que contrata o transporte de 

mercadoria em nome do importador ou do exportador. 

Todavia, a realidade de hoje nos mostra que o freight forwarder não se presta 

“apenas” a contratar o transporte em nome do importador ou exportador. Em 1992, J. H. 

DOS ANJOS já anunciava o desejo dos transitários (freight forwarder) em emitir o 

conhecimento de embarque para o percurso todo, incluído o transporte marítimo, na 

medida em que há muito praticado na Europa e Estados Unidos por meio do through 

bill of lading19. A insatisfação da lacuna da lei (art. 37, §1º do Decreto-Lei nº 37/66) nos 

remete aos usos e costumes estrangeiros adotados pelas regras modelo para Serviços de 

Agenciamento de Cargas da Federação Internacional de Associações de Agente de 

Cargas, FIATA – International Federation of Freight Forwarders Associations.20  

Nela, o serviço do freight forwarder consiste em qualquer tipo relacionado ao 

transporte, consolidação, estoque, manuseio, embalagem ou distribuição de 

mercadorias, assim como serviços auxiliares e de assessoramento em relação às cargas, 

incluindo, mas não se limitando a, assuntos aduaneiros e fiscais, declaração das 

                                                           
18 Neste sentido vide Ordem de Serviço nº 04/01 da Alfândega do Porto de Santos: “Art. 1º Para os 

efeitos desta Ordem de Serviço, entende-se por: II – co-loader: é um agente consolidador quando sua 

carga utiliza a mesma unidade de carga de outro agente NVOCC, coberta por um conhecimento emitido 

pelo segundo”. 
19 ANJOS, J. Haroldo dos; GOMES, Carlos Rubens Caminha. Curso de Direito Marítimo. Renovar, 1992, 

pp. 123-124. 
20 http://www.fiata.com. Último acesso em 16/02/2016. 

http://www.fiata.com/
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mercadorias para propósitos oficiais, seguro das mercadorias e coleta ou realização de 

pagamentos ou documentos relacionados às mercadorias21. 

Na prática, assim, vendem sua expertise de operação de transporte, incluído o 

terrestre, marítimo, aéreo, armazenagem, quer para carregadores individuais – quando 

dispõem de departamento próprio para consolidação e transporte de LCL –, ou, quando 

assim não dispõem e/ou para otimização do serviço de transporte, contratam 

consolidadores de cargas (NVOCCs) como principal (co-loader). Lidam com serviços 

auxiliares, a exemplo da contratação de seguro, desembaraço aduaneiro de mercadorias, 

que são parte do negócio do transporte internacional.  

Por intermédio de terceiros por ele contratado o freight forwarder compromete-

se a apanhar determinada carga na casa do embarcador e entregá-la na casa do 

destinatário – door to door – cobrando um preço por essa prestação de serviço. Este tipo 

de contrato abrange o transporte, em si, compreendido nele (contrato) o transporte como 

uma parcela deste serviço. A lei de transporte multimodal de cargas (Lei nº 9.611/98) é 

a que mais se aproxima de sua realidade factível (remissão ao through bill of lading), 

por caracterizar o operador de transporte como sendo uma pessoa contratada como 

principal para a realização do transporte da origem até o destino, através de terceiros, 

não sendo necessariamente um transportador (art. 5º, p. único22). Da mesma forma, o 

Código Civil tratou do transporte cumulativo no art. 75623.  

A operação do freight forwarder faz imprescindível perquirir a natureza 

jurídica da relação contratual por ele realizada. Em abono ao raciocínio de que o freight 

forwarder responde pelo empreendimento do transporte marítimo tem-se novamente as 

regras modelo para Serviços de Agenciamento de Cargas da Federação Internacional de 

Associações de Agente de Cargas, FIATA – International Federation of Freight 

Forwarders Associations: 

                                                           
21 “FIATA MODEL RULES FOR FREIGHT FORWARDING SERVICES – PART I. (...) 2. Definitions:2.1 

– Freght Forwarding Services means services of any kind relating to the carriage, consolidation, storage, 

handling, packink or distribution of the Goods as well as ancillar and advisory services in connection 

therewith, including but not limited to custos and fiscal matters, declaring the Goods for oficial purposes, 

procuring insurance of the Goods and collecting or procuring payment or documents relating to the 

Goods.” 
22 “Art. 5º O Operador de Transporte Multimodal é a pessoa jurídica contratada como principal para a 

realização do Transporte Multimodal de Cargas da origem até o destino, por meios próprios ou por 

intermédio de terceiros. Parágrafo único. O Operador de Transporte Multimodal poderá ser 

transportador ou não transportador.” 
23 “Art. 756. No caso de transporte cumulativo, todos os transportadores respondem solidariamente pelo 

dano causado perante o remetente, ressalvada a apuração final da responsabilidade entre eles, de modo 

que o ressarcimento recaia, por inteiro, ou proporcionalmente, naquele ou naqueles em cujo percurso 

houver ocorrido o dano.” (g.n.) 
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“7.1. O Agente de Cargas está sujeito a responsabilidade como 

principal não apenas quando realmente desempenha o transporte por 

seus próprios meio de transporte (Transportadora e fato), mas 

também se, ao emitir seus próprios documentos de transporte ou de 

outra forma, comprometer-se expressamente ou implicitamente a 

assumir a responsabilidade de Transportadora (Transportadora 

contratada). Entretanto, o Agente de Cargas não deve ser 

responsabilizado como Transportadora se o Cliente receber um 

documento de transporte emitido por uma pessoa outra que não o 

Agente de Cargas não declarar em tempo hábil que o Agente de 

Cargas é de qualquer forma responsável como Transportadora. 

7.2. Com relação a serviços além de transporte de mercadorias tais 

como, mas não se limitados ao estoque, manuseio, embalagem ou 

distribuição de mercadorias, assim como serviços auxiliares e de 

assessoramento em relação às mesmas, o Agente de Cargas deve ser 

responsável como principal: 1. quando tais serviços forem 

desempenhados por ele próprio usando sua própria estrutura ou 

funcionários ou 2) caso tenha assumido expressamente ou 

implicitamente a responsabilidade como principal. 

7.3 O Agente de Cargas como principal deve, sujeito ao Artigo 8, ser 

responsável pelos atos e omissões de terceiros que tenha contratado 

para o desempenho do contrato de transporte ou outros serviços como 

se os atos e omissões tivessem sido deles próprio e seus direitos e 

deveres devem ser sujeitos às provisões da lei aplicável ao modo de 

transporte ou serviço em questão, assim como as condições adicionais 

acordadas expressamente ou, na falta de acordo expresso, pelas 

condições usuais para tal modo de transporte ou serviços”24 

 

Neste sentido, ao assumir, sob sua conta e risco, uma espécie de serviço que 

compreenda o transporte, por óbvio que o freight forwarder responderá por ele, 

independentemente do que se queira lhe emprestar a redação do art. 37, §1º do Decreto-

Lei nº 37/66.  

 

                                                           
24 “7.1 The Freight Forwarder is subject to liability as principal not only when he actually preforms the 

carriage himself by his own means of transport (performin Carrier), but also if, by issuing his own 

transport documento or otherwise, he has made an expresso or implied undertaking to assume Carrier 

liability (contracting Carrier). However, the Freight Forwarder shall not be deemed liable as Carrier if 

the Customer has received a transport document issued by person other than the Freight Forwarder and 

does not within a reasonable time maintain that the Freight Forwarder is nevertheless liable as Carrier. 

7.2 With respect to serices other than carriage of Goods such as, but not limited to, storage, handling, 

packing or distribution of the Goods, as well as ancillary services in connection therewith, the Freight 

Forwarder shall be liable as principal: 1 – when such services have been performed by himself using his 

own facilities or employees or 2 – If he has made an expresso or implied undertaking to assume liability 

as principal. 7.3 The Freight Forwarder as principal shall, subject to Art. 8, be responsible for the acts 

and omissions of third parties he has engaged for the performance of the contract of carriage or other 

services in the same manner as if such acts and omissions were his own and his rights and duties shall be 

subject to the provisions of the law applicable to the mode of transport or service concerned, as well as 

the additional conditions expressly agreed or, failing express agreement, by the usual conditions for such 

mode of transport or services” 
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5. ASPECTOS POLÊMICOS 

 

5.1. RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

5.2.1 Considerações Iniciais 

 

Como visto, ao tempo em que tratamos dos agentes de cargas e atividades por 

eles desenvolvidas, de forma natural despontam alguns dos institutos amplamente 

difundidos no Direito, tal como as obrigações oriundas de negócios jurídicos, atos 

ilícitos e leis, além daqueles inerentes à responsabilidade civil, seja ela contratual ou 

extracontratual. 

Ao definirmos que o NVOCC atua na consolidação de cargas e no respectivo 

transporte marítimo – ainda que comprando espaços em navios –, por exemplo, estamos 

afirmando que aquele agente contrai perante o seu contratante a obrigação de promover 

a condução das cargas de um lugar a outro, assumindo a responsabilidade por eventual 

descumprimento. No mesmo sentido, o freight forwarder assume perante os seus 

contratantes todas obrigações relativas às operações de transporte e serviços auxiliares 

que oferecer e com as quais se comprometer, devendo cumpri-las de maneira integral, 

sob pena de ter que reparar eventual dano/prejuízo decorrente de sua conduta. 

Em termos doutrinários, portanto, obrigação “é um vínculo jurídico em virtude 

do qual uma pessoa fica adstrita a satisfazer uma prestação em proveito de outra”.25 E 

a responsabilidade civil, nesse contexto, é o dever de reparação (indenização) da 

prestação contratada e não cumprida, como um substitutivo desta.26 

Assim, dentro da delimitação proposta no presente trabalho, os vínculos 

jurídicos aqui estudados serão aqueles diretamente derivados de contratos (negócios 

jurídicos) firmados entre os agentes de cargas (NVOCC, agente desconsolidador e 

freight forwarder), e os demais participantes da cadeia logística de transporte 

internacional de mercadorias, principalmente importadores, exportadores e 

transportadores marítimos. 

Quanto às prestações a serem satisfeitas por uma das partes contratantes em 

proveito da outra, são elas o próprio objeto das obrigações, de conteúdo patrimonial, e 

consistentes nas suas atividades positivas (ações de dar ou fazer algo) ou negativas 

                                                           
25 GOMES, Orlando. Obrigações. 13.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p.09. 
26 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil: Responsabilidade Civil. 19.ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 09. 
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(omissões / não fazer algo). No caso do transporte marítimo de cargas e logística 

internacional, essas prestações representam os próprios deveres contratuais de 

recepcionar mercadorias e entregar em seu destino (fazer), pagar o frete e quaisquer 

despesas a ele relacionadas (dar), contratar serviços auxiliares (fazer) e pagar por eles 

(dar), proceder com a devida desconsolidação de cargas (fazer), não causar qualquer 

impedimento ou empecilho ao regular trâmite do transporte de mercadorias e demais 

procedimentos (não fazer), entre outros.  

Como consequência, trataremos aqui da responsabilidade civil contratual, que, 

como o nome já diz, surge a partir do descumprimento de certa obrigação derivada de 

um negócio jurídico (contrato / acordo de vontades), como dever de reparar/indenizar o 

dano decorrente desse comportamento, seja ele o prejuízo efetivamente experimentado 

pela parte (danos emergentes) ou mesmo aquilo que deixou de ganhar (lucros 

cessantes). Como já falamos, a indenização a ser paga pelo contratante inadimplente, 

nesses casos, deve ser entendida como um substitutivo da prestação contratada. 

Assim dispõe o Código Civil brasileiro de 2002, quando diz, em seu artigo 389, 

que “não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e 

atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e 

honorários de advogado”; e, em seu artigo 402, que “salvo as exceções expressamente 

previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que 

efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”. 

De forma diversa, ainda que não seja foco do presente trabalho – mas no 

intuito de distinguir os institutos –, pode-se definir a responsabilidade civil 

extracontratual como a obrigação de indenizar dano causado pela prática de 

determinado ato ilícito (ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que 

viola direito e causa dano a outra pessoa), praticado por ato próprio ou de terceiros ou 

coisas pertencentes ao agente causador27. Nestas hipóteses, em regra, o causador do 

dano não possui relação anterior com aquele que o sofreu, surgindo tal vínculo jurídico 

no instante em que cometido o ato ilícito (ex.: em um acidente de trânsito, as partes 

envolvidas não possuem qualquer relação anterior, surgindo a obrigação ou o dever de 

reparar os danos causados no instante do acidente, quando configurado o ato ilícito 

praticado por uma ou por ambas as partes). 

                                                           
27 Código Civil: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. 

Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm#art186
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Sobre o tema, esclarecedoras são as palavras de Orlando Gomes: “Praticado o 

ato, nasce, para o agente, a obrigação de indenizar a vítima, tendo por objeto 

prestação de ressarcimento. Na relação obrigacional, assim constituída, o agente é 

devedor e a vítima, credor, tal como se entre os dois houvesse contrato. Todavia, esta 

semelhança é aparente, porquanto a obrigação de quem praticou ato ilícito não é 

contraída voluntariamente como a de quem contrata”.28 

De toda sorte, apesar da mesma natureza (ambas retiram a sua força coercitiva 

da lei) e diversos pressupostos em comum (necessidade de dano, culpa do agente e nexo 

de causalidade), nas próximas linhas cuidaremos apenas das obrigações oriundas de 

negócios jurídicos e responsabilidade civil decorrente de eventual descumprimento 

contratual. 

 

5.2.2. Responsabilidade civil do NVOCC 

 

A partir das definições das atividades regularmente praticadas pelos agentes de 

carga – sejam elas próprias dos NVOCCs, freight forwarders ou agentes 

desconsolidadores –, e das considerações iniciais sobre os institutos jurídicos aqui 

analisados, é possível entender que a principal obrigação do NVOCC perante o 

exportador é a de transportar a sua carga de um lugar para outro, recebendo-a no local 

por ele designado e entregando-a em local determinado, em regra, em terminal portuário 

no país de destino. 

Todos os demais serviços que oferece ao exportador e respectivas obrigações 

assumidas giram em torno do transporte, desde a consolidação e estufagem de cargas 

em contêiner (no caso de transporte LCL – less than a container –, por exemplo), na 

origem do percurso, passando pela emissão de conhecimento de transporte marítimo 

(BL), venda de espaços adquiridos nos navios dos transportadores físicos, até a entrega 

da carga no local de destino, com o auxílio do agente desconsolidador. Tudo isso apenas 

serve à obrigação principal de transportar a carga de um lugar para outro. 

Nesse sentido, uma vez que se obriga perante o exportador a transportar, de um 

lugar para outro, determinada carga, emitindo o respectivo conhecimento de 

transporte29, não há como deixar de caracterizar o NVOCC como sendo o transportador, 

                                                           
28 GOMES, Orlando. Responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 58. 
29 Código Civil: “Art. 744. Ao receber a coisa, o transportador emitirá conhecimento com a menção dos 

dados que a identifiquem, obedecido o disposto em lei especial”. 
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assumindo todas as obrigações inerentes a esse tipo de contrato e também todas as 

responsabilidades decorrentes de eventual descumprimento. 

Adequa-se, assim, à definição trazida pelo artigo 730 do Código Civil 

brasileiro, segundo a qual “pelo contrato de transporte alguém se obriga, mediante 

retribuição, a transportar, de um lugar para outro, pessoas ou coisas”.  

Com efeito, a atividade de consolidação de cargas no Brasil também veio 

contemplada pela Portaria nº 72/08 do Ministério dos Transportes30, ao estabelecer os 

critérios e procedimentos de controle de arrecadação do Adicional ao Frete para a 

Renovação da Marinha Mercante – AFRMM –, encarregando-se de classificar a 

atividade dos NVOCCs como um transportador.31 

E não poderia ser diferente. Se emite em seu próprio nome o respectivo 

conhecimento ao receber a coisa para transporte – assumindo o encargo de levá-la a um 

local determinado –, deve ser o NVOCC reconhecido como um transportador marítimo, 

ainda que comprando espaços nos navios dos transportadores físicos. Por isso, são 

também conhecidos no mercado por transportador contratual ou transportador legal. 

Como são exemplos os dois julgados abaixo, esse também é o entendimento 

dos nossos tribunais, que reconhecem a atividade do NVOCC como sendo um 

transportador, atribuindo-lhe obrigações perante o exportador e cominando-lhe 

responsabilidades por eventuais descumprimentos: 

 

“(...) É possível, contudo, que o transporte marítimo de mercadorias 

envolva mais relações negociais. Normalmente, quando o exportador 

tem apenas um pequeno lote de mercadorias a embarcar, ele busca um 

transportador NVOCC (non vessel operator common carrier), que é 

uma empresa armadora sem navio, que se propõe a realizar o 

transporte de mercadorias unitizando (reunindo) várias cargas em 

navios de armadores tradicionais (com navio). Os chamados NVOCC 

são, portanto, transportadores marítimos não proprietários de navios 

que, para a realizar o transporte de mercadorias, utilizam espaço em 

navios de terceiros celebrando com estes contratos de fretamento, cuja 

natureza jurídica (conforme já foi ressaltado) é de contrato de 

transporte. 
 

                                                           
30 Vide <http://www.transportes.gov.br/BaseJuridica/Anexo/Portaria072_2008/Port072_NC001.pdf> 
31 Anexo da Portaria MT nº 072/2008 – Norma Complementar nº 1/2008: “Art. 20 – São intervenientes do 

Sistema MERCANTE: (...) V – empresa de navegação ou transportador emissor de Conhecimento de 

Embarque, podendo classificar-se em: a) empresa de navegação operadora da embarcação; b) empresa 

de navegação parceira, participante de acordo operacional homologado pela Agência Nacional de 

Transportes Aquaviários – ANTAQ, regido pelo princípio da equivalência recíproca da oferta de espaços; 

c) consolidador, transportador não enquadrado nos itens ‘a’ ou ‘b’, responsável pela consolidação 

da carga na origem e pela sua desconsolidação no destino, comumente denominado ‘Non-Vessel 

Operating Common Carrier – NVOCC’ ou ‘Freight Forwarder’. (g.n.) 
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O NVOCC, então, ainda que não disponha de navio para realizar o 

transporte ao qual foi contratado, recebe do embarcador a mercadoria 

a ser transportada emitindo conhecimento de embarque (Bill of Lading 

ou B/L). E sendo assim, ele assume normalmente as obrigações 

inerentes à contratação responsabilizando-se pela correta 

execução do transporte contratado. Em seguida, esse NVOCC 

buscará um armador com navio para que este realize o efetivo 

transporte de todas essas pequenas cargas recebidas das empresas 

exportadoras. Esse transportador, por sua vez, ao receber as 

mercadorias do NVOCC emitirá outro conhecimento de embarque 

estabelecendo-se distinta relação negocial. Nesse contexto, 

importante verificar que o NVOCC, na primeira relação negocial, 

figura como transportador contratado, e, na segunda, como 

embarcador contratante.” (TJ/RS: Agravo de Instrumento nº 

70020843017, 12ª Câmara Cível, Rel. Des. Dálvio Leite Dias 

Teixeira, j. 29/11/2007, DJe 01/04/2008). 

 

 

“PROCESSUAL CIVIL – Indeferimento da denunciação da lide – 

Impossibilidade de introdução de fundamento novo (eventual dolo ou 

culpa de terceiro) estranho à causa petendi originária – Agravo retido 

improvido. 

 

INDENIZAÇÃO REGRESSIVA – Transporte naval internacional de 

mercadorias importadas – Furto ou extravio de parte da carga – 

Contratação da cláusula ‘porto a porto’ – Responsabilidade da 

empresa transportadora da carga sem navio (NVOCC) que 

perdura até a finalização da desconsolidação dos bens – ilegalidade 

da cláusula limitativa de responsabilidade – Incidência do princípio 

informador do artigo 51 do CDC – Ressarcimento devido pelo valor 

das mercadorias desaparecidas – Ação julgada procedente – Recurso 

improvido” (TJ/SP: Apelação nº 9160510-97.2001.8.26.0000, 20ª 

Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Correia Lima, j. 13/03/2007, 

DJe 03/04/2007). 

 

Importante perceber que o segundo julgado acima transcrito cuida da relação 

jurídica entre empresa exportadora (por meio de sua seguradora) e NVOCC, atribuindo a 

este, além da obrigação de transportar a carga até o seu destino, toda a responsabilidade 

decorrente desse serviço e daqueles acessórios, até a desconsolidação – por seu agente 

representante no destino – e a efetiva entrega ao importador. 

Noutra visão, perante o transportador marítimo físico, o NVOCC figura como 

embarcador (shipper), impondo contra ele todos os direitos do “dono da carga”, e 

assumindo, em contrapartida, todos os seus deveres (pagamento de frete, por exemplo). 

Assim, nas vezes em que for condenado a ressarcir ao exportador prejuízos decorrentes 

de atos do próprio transportador físico – que realiza o transporte físico da carga –, terá o 
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NVOCC contra este o direito de regresso (ação judicial própria)32, ou mesmo a 

possibilidade de chamá-lo para a ação judicial já existente enquanto pessoa obrigada a 

reparar os danos ali certificados (hipótese de denunciação da lide – art. 70, III do 

CPC33).  

No mesmo sentido, ao comprar espaço no navio do transportador marítimo 

físico, compromete-se o NVOCC a pagar pelo respectivo frete, ainda que não seja ele o 

exportador ou destinatário final da carga transportada. Assim já decidiu o Tribunal de 

Justiça de São Paulo, confirmando a relação jurídica contratual entre o NVOCC e o 

transportador físico, e destacando-a daquela existente entre NVOCC e o “dono da 

carga”:  

 

“Transporte marítimo – Cobrança de frete – Alegação de não 

pagamento – Transporte contratado na condição prepaid, isto é, 

pagamento do frete na origem do embarque – Distinção entre frete a 

pagar e frete pago, entre os requisitos do conhecimento de transporte – 

Cláusula contratual em conhecimento de transporte que não representa 

recibo de quitação – Ré que exerce atividade NVCOO – non vessel 

operating common carrier – Inequívoca responsabilidade do operador 

NVCOO perante o transportador de fato – Sentença de procedência 

mantida – Recurso da ré negado. 

 

(...) 

 

É inequívoca a existência de vínculo entre as partes decorrente de 

contrato de transporte, bem como sua execução. Na condição de 

transportadora sem navio a ré se obriga a pagar ao efetivo 

transportador das mercadorias o valor decorrente da prestação desse 

serviço. O fato de obrigar-se com o dono da carga não o exime de 

pagar o preço do serviço prestado pelo transportador de fato”. (TJ/SP: 

Apelação nº 9203421-80.2008.8.26.0000, 19ª Câmara de Direito 

Privado, Rel. Des. Ricardo Negrão, j. 28/03/2011, DJe 20/06/2011). 

 

Em relação aos outros serviços oferecidos pelo NVOCC ao exportador da carga 

a ser transportada, a análise sobre obrigações e responsabilidades dos agentes não pode 

                                                           
32 “APELAÇÃO – AÇÃO DE REGRESSO – TRANSPORTE DE MERCADORIAS – SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA – RECURSO – DECADÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – INCUMBÊNCIA DO 

DESTINATÁRIO – AÇÃO DE REGRESSO PROPOSTA PELO AGENTE DE CARGAS APÓS 

PAGAR À SEGURADORA, SUB-ROGADA NOS DIREITOS DA INDENIZADA, OS PREJUÍZOS 

SOFRIDOS PELA DESTINATÁRIA – PERDA PARCIAL DA CARGA – RESPONSABILIDADE DA 

COMPANHIA MARÍTIMA PELOS DANOS CAUSADOS NO TRANSPORTE MARÍTIMO – 

RECURSO DESPROVIDO”. (TJ/SP: Apelação nº 1005249-84.2015.8.26.0002, 14ª Câmara de Direito 

Privado, Rel. Des. Carlos Abrão, j. 16/09/2015). 
33 “Art. 70. A denunciação da lide é obrigatória: III - àquele que estiver obrigado, pela lei ou pelo 

contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo do que perder a demanda.” 



31 

 

ocorrer senão caso a caso, a partir dos documentos e demais provas existentes, 

principalmente sobre a negociação do transporte e suas condições. 

Há casos, por exemplo, em que, além do transporte marítimo, o NVOCC se 

obriga pela unitização da carga no contêiner (mais comum nos HBLs emitidos para o 

transporte LCL), respondendo, além das obrigações próprias ao transporte marítimo em 

si, por eventuais danos decorrentes de má peação daquela no interior da unidade de 

carga. Em outro exemplo, o NVOCC pode se obrigar exclusivamente pelo transporte 

marítimo, não assumindo a estufagem da carga no contêiner e o seu posicionamento no 

cais junto ao costado do navio. Nessas circunstâncias, não poderia o NVOCC ser 

responsabilizado por quaisquer danos decorrentes de tais procedimentos. 

Em todos esses casos, as negociações preliminares são extremamente 

relevantes para o deslinde das causas judiciais, principalmente comunicações formais, e-

mails, propostas, aceites, manifestações de vontades etc., tudo no intuito de demonstrar 

exatamente o que foi contratado, quais as obrigações assumidas pelas partes e 

respectivas responsabilidades. 

Partindo, assim, da análise das provas produzidas no caso concreto, o Tribunal 

de Justiça de São Paulo entendeu pela isenção de responsabilidade do NVOCC por 

extravio parcial de carga, por ter recebido o contêiner já estufado e lacrado diretamente 

pelo exportador. Em suas palavras: 

 

“Transporte marítimo. Seguro. Ressarcimento por sub-rogação. 

Prescrição afastada. Responsabilidade da transportadora ré não 

configurada. Estufagem, contagem e lacre realizados pelo exportador 

ou embarcador. Container transportado e desembarcado com lacre de 

origem intacto. Recurso provido em parte. Improcedência mantida, 

sob outro fundamento” (TJ/SP: Apelação nº 9062763-

40.2007.8.26.0000, 13ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Cauduro 

Padin, j. 11/08/2010, DJe 27/08/2010). 

  

E continuou o Desembargador Relator: “o container com a mercadoria 

importada foi transportado e desembarcado no porto de Santos com o lacre original 

intacto. A obrigação assumida pela apelada foi devidamente cumprida. Não se pode 

responsabilizá-la pelo extravio parcial da mercadoria constatado quando da 

desunitização”. Nota-se, portanto, a importância da análise de cada caso para se aferir as 

obrigações e responsabilidades de cada empresa participante da cadeia logística de 

transporte internacional de cargas. 
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Em outro caso concreto, ainda que a ação judicial não tenha sido movida contra 

o NVOCC e que tenha sido julgada improcedente – por falta de protesto de avarias –, o 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul afirmou que o NVOCC pode responder por 

avarias ocorridas durante o transporte marítimo em si – de maneira solidária com o 

transportador físico –, ou mesmo pelos serviços anteriores ao embarque ou posteriores 

ao desembarque, de acordo com as obrigações contratadas (“(...) se os danos ocorrerem 

após o navio atracar no porto, quando cessar a responsabilidade da empresa 

armadora, aí sim a responsabilidade será, apenas, da armadora-operadora 

(NVOCC)”.34  

Mais uma vez: a melhor análise é aquela feita caso a caso. 

 

5.2.3. Responsabilidade civil do agente desconsolidador de cargas 

 

Dissemos que para o exercício típico e exclusivo de desconsolidação de cargas 

transportadas por via marítima, no destino do percurso, o agente desconsolidador não 

desempenha o serviço em si de transporte. Antes e sobretudo, cumpre apenas deveres e 

obrigações inerentes às providências burocráticas, cuidando de todas as necessidades do 

NVOCC estrangeiro (parceiro comercial) que, lá fora, emitiu o conhecimento de 

transporte e o apontou apenas como responsável pela desconsolidação. 

Logo, não há que se admitir qualquer resquício de responsabilidade pelo 

serviço de transporte, de sorte que o agente desconsolidador figura como prestador de 

serviços auxiliares e conexos ao serviço de transporte, quando o faz em seu próprio 

nome. 

Em sendo assim, a participação do agente desconsolidador no destino decorre 

de uma parceria comercial, sendo esta uma mera representação – mandato –, não se 

estabelecendo qualquer tipo de atuação como filial, agência ou sucursal da empresa 

estrangeira, cuja representação se dá no exercício exclusivo das atribuições próprias do 

NVOCC no exterior. Há típica função de mandato35 – nos termos do artigo 653 do 

                                                           
34 TJ/RS: Apelação nº 0033327-14.2009.8.21.7000, Décima Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Umberto 

Guaspari Sudbrack, j. 16/06/2011, DJe 19/08/2011.   
35 Neste mesmo sentido, voto do Des. Matheus Fontes nos autos da Apelação 9132475-

64.2000.8.26.0000, estribando-se em Waldemar Ferreira, Tratado de Direito Comercial, São Paulo: 

Saraiva, 1964, v. 12, pp. 554 e ss.: “É cediço que toda embarcação necessita ser representada por 

alguém em terra, nos portos diferentes daquele em que o armador tem sede. Então, ou ele estabelece 

verdadeira sucursal, abre departamento próprio, verdadeiro prolongamento da empresa – e os que nela 

operam são seus empregados, prepostos –, ou – e esse é o caso dos autos –, resolve contratar pessoa 

física ou pessoa jurídica para representá-la. Todavia, essa representação não torna o agente responsável 
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Código Civil –, que se funda na ideia de “representação”, “quando alguém recebe de 

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

Dessa forma, resgatando-se a Súmula 192 do extinto Tribunal Federal de 

Recursos (“O agente marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições próprias, 

não é considerado responsável tributário, nem se equipara ao transportador para 

efeitos do Decreto-Lei 37/66”), o mesmo raciocínio lógico jurídico sedimentado em 

1985 se aplica à atualidade, com pequenos retoques: os agentes desconsolidadores de 

carga estão para os NVOCCs estrangeiros36, assim como as agências marítimas 

estiveram – e ainda estão – para seus armadores/transportadores37. Não respondem no 

exercício exclusivo das atribuições – exceto por excesso de mandato –, tampouco se 

equiparam aos transportadores para fins de responsabilidade objetiva. 

Esse sempre foi o argumento desenvolvido pelo Superior Tribunal de Justiça, 

ao tratar da responsabilidade do agente marítimo por infrações administrativas 

imputadas ao transportador marítimo – afastando-a –, como são exemplos os julgados 

abaixo: 

 

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. PODER DE 

POLÍCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. EMBARCAÇÃO 

ESTRANGEIRA. AFASTADA A RESPONSABILIDADE DO 

AGENTE MARÍTIMO. PENALIDADE IMPUTADA 

EXCLUSIVAMENTE AO ARMADOR. 

1. ‘A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou 

orientação no sentido de não admitir a responsabilização do 

agente marítimo por infração administrativa cometida pelo 

descumprimento de dever que a lei impôs ao armador.’ (REsp 

1.217.083/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 4/3/11). Precedentes: (REsp 993.712/RJ, Rel. Ministro 

Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12/11/10; AgRg no REsp 

1.165.103/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 

                                                                                                                                                                          
solidário com o transportador, perante terceiros, a não ser excepcionalmente, em virtude de faltas 

estritamente pessoais, isto porque o consignatário, agente ou comissário de navio atua, nessa condição, 

como simples mandatário. Se não excedeu no exercício de seus poderes, se não contrariou as instruções 

do mandante, se não causou dano por ato pessoal ou de seus auxiliares, não responde pela indenização”. 
36 Neste sentido: Ordem de Serviço nº 04/01 da Alfândega do Porto de Santos: “art. 15 – Os agentes 

desconsolidadores, enquanto representantes legais no Brasil dos Operadores de Transporte Não 

Armadores, são equiparados às agências marítimas representantes das empresas de navegação de 

transporte internacional”. 
37 “Agentes Terrestres. – Uma compañhía de navegación estabelece, em los principales puertos que 

tocan sus buques, agencias destinadas a asegurar el servivio comercial. Estas agencias están sometidas 

enteramente al derecho comercial. Em las más importante, um empleado denominado a veces capitán de 

armamento, se ocupa particularmente del armamento de los buques. Pese a su nombre, este empleado es 

un agente terrestre y de ningún modo um capitán. El armador responde por los actos de sus agentes 

terrestres como todo comerciante responde de sus mandatários y empleados. No se tratará aquí sino de 

agentes e intermediários, a los cuales el derecho marítimo confiere uma fisonomía especial”. RIPERT, 

Georges, Compendio de Derecho Maritimo. Buenos Aires: Tipografia Editora, 1954, p. 122. 
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26/2/10; AgRg no REsp 1165103/PR, Rel. Ministro Castro Meira, 

Segunda Turma, DJe 26/2/10). 

2. Agravo regimental a que se nega provimento. 

 

(...) 

 

De acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o 

agente marítimo é responsável tão-somente pela intermediação de 

contratos de transporte, razão pela qual não pode ser responsabilizado 

pelas infrações administrativas (ausência de visto temporário de 

trabalho da tripulação) que o armador venha cometer na exploração 

comercial da embarcação mercante” (STJ: AgRg no REsp 

1131180/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 16/05/2013, 

DJe 21/05/2013). 

 

 

“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE DO AGENTE 

MARÍTIMO. ART. 2º, INCISO VII, DO DECRETO Nº 19.473/30. 

PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA Nº 211/STJ. DIREITO COMERCIAL. MANDATO 

MERCANTIL. AGENTE MARÍTIMO COMO MANDATÁRIO DO 

ARMADOR (MANDANTE). ART. 140 DO CÓDIGO 

COMERCIAL. RESPONSABILIDADE DO MANDATÁRIO 

PERANTE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. DESFIGURAÇÃO 

DA NATUREZA JURÍDICA DO MANDATO MERCANTIL. 

AFASTADA A RESPONSABILIDADE DO AGENTE MARÍTIMO 

PERANTE TERCEIROS. REEXAME DE PROVAS. 

INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 

(...) 2. O agente marítimo atua como mandatário mercantil do 

armador e tem confiada a ele a função de armador, recebendo 

poderes para, em nome daquele, praticar atos e administrar seus 

interesses de forma onerosa (art. 653 do Código Civil). Assim, a 

natureza jurídica da relação entre o agente marítimo perante o 

armador é a de mandato mercantil. 

3. O mandatário não tem responsabilidade pelos danos causados a 

terceiros, pois não atua em seu próprio nome, mas em nome e por 

conta do mandante. 

4. O agente marítimo, como mandatário mercantil do armador 

(mandante), não pode ser responsabilizado pelos danos causados a 

terceiros por atos realizados a mando daquele, quando nos limites 

do mandato. Precedentes do STJ. (...)” (STJ: REsp 246.107/RJ, 

Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 01/03/2012, 

DJe 07/03/2012). 38 

 

Adotando-se o mesmo discurso, não há razão para tratar de forma diversa a 

relação entre o NVOCC estrangeiro e o seu agente desconsolidador – e suas obrigações 

e responsabilidades –, quando este atua em nome daquele, como 

representante/mandatário. Assim como as agências marítimas surgiram como forma de 
                                                           
38 No mesmo sentido, STJ: REsp 1.217.083/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 

22/02/2011, DJe 04/03/2011; REsp 993.712/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 26/10/2010, DJe 

18/11/2010; AgRg no REsp 1.165.103/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 18/02/2010, DJe 

26/02/2010. 



35 

 

tornar mais eficiente a operação dos transportadores marítimos físicos e seus navios nos 

portos em que atracam – para apoio geral e cuidados burocráticos –, os agentes 

desconsolidadores atuam como representantes dos NVOCCs estrangeiros, também no 

sentido de viabilizar e tornar mais eficiente a sua atuação nos portos de destino das 

mercadorias transportadas. 

Todavia, em sentido oposto, o mesmo Superior Tribunal de Justiça já proferiu 

acórdão entendendo que o agente marítimo poderia figurar como réu em processo em 

que se discutia a responsabilidade por avarias ocorridas em mercadorias durante o 

transporte marítimo, senão, vejamos: 

 

“RESPONSABILIDADE CIVIL – RECURSO ESPECIAL – 

INDENIZAÇÃO – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 499 E 500 DO 

CÓDIGO COMERCIAL, AOS ARTS. 159 e 1056 DO CC/16 E AO 

ART. 12, VIII, DO CPC – FALTA DE PREQUESTIONAMENTO – 

SÚMULA 356/STF – ARTS. 494, 519 E 529 DO CÓDIGO 

COMERCIAL, ART. 1521, III, DO CC/16 E ART. 215, § 1º, DO 

CPC – DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO – SÚMULA 

284/STF – TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL – 

DETERIORAÇÃO DA MERCADORIA – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO 

AGENTE MARÍTIMO DA TRANSPORTADORA 

ESTRANGEIRA – MANDATÁRIO E ÚNICO 

REPRESENTANTE LEGAL DESTA NO BRASIL – DISSÍDIO 

PRETORIANO NÃO COMPROVADO. 

(...) 4 – O agente marítimo, na condição de mandatário e único 

representante legal no Brasil de transportadora estrangeira, assume, 

juntamente com esta, a obrigação de transportar a mercadoria, 

devendo ambos responder pelo cumprimento do contrato do transporte 

internacional celebrado. Com efeito, tendo o agente o direito de 

receber todas as quantias devidas ao armador do navio, além do dever 

de liquidar e de se responsabilizar por todos os encargos referentes ao 

navio ou à carga, quando não exista ninguém no porto mais 

credenciado, é justo manter-se na qualidade de representante do 

transportador estrangeiro face às ações havidas por avaria ou outras 

conseqüências, pelas quais pode ser citado em juízo como mandatário. 

Legitimidade passiva ad causam reconhecida. (...)” (STJ: REsp 

404.745/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Jorge Scartezzini, j. 04/11/2004, 

DJe 06/12/2004). 

 

Ainda que a relação entre agente marítimo e transportador não seja o objeto do 

presente trabalho, e que o julgado acima transcrito seja anterior a outros que isentaram 

os agentes marítimos de responsabilidade por obrigações do próprio transportador, é 

preciso ter em mente, em primeiro lugar, a falta de segurança jurídica em relação ao 

tratamento que o Poder Judiciário vem concedendo aos agentes desconsolidadores em 

relação às obrigações e responsabilidades do NVOCC estrangeiro, enquanto mandante. 
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E mais. Caso esse entendimento seja propagado em outras demandas, é 

possível que, na visão dos nossos tribunais, os agentes desconsolidadores comecem a 

responder por eventuais erros cometidos pelos NVOCCs estrangeiros, o que não seria 

correto. Trata-se de hipótese rechaçada pelos autores da presente obra, mas que, diante 

da falta de aprofundamento de muitos julgadores sobre as atividades desenvolvidas 

pelos players atuantes no transporte internacional de cargas, poderá ressurgir. 

Como outro exemplo da falta de segurança jurídica em relação ao tema aqui 

estudado, vejamos dois julgados do mesmo tribunal (Tribunal de Justiça de São Paulo) e 

do mesmo julgador: 

 

“CONTRATO. TRANSPORTE MARÍTIMO. AGENTE. 

ILEGITIMIDADE ‘AD CAUSAM’. 

1. A empresa nacional responsável pela efetivação da 

operacionalidade dos serviços de transporte no país, que consta no 

conhecimento de transporte (‘bill of lading’) como responsável pelas 

instruções de exportação na rota nacional, bem como as demais 

integrantes da cadeia de prestação de serviços de transporte 

internacional, tem legitimidade para figurar no polo passivo de ação 

indenizatória de dano de carga (extravio). 

2. Sendo agente da transportadora no Brasil, irrelevante que não tenha 

contrato direto com a empresa que teve bens transportados 

extraviados. 

3. Recurso não provido.* 

 

(...) 

 

Como agente do transporte, a ré Enterprise fez parte da cadeia de 

prestadores de serviços de transporte, devendo responder por 

eventuais defeitos nesse serviço. Ainda que a apelante tenha sido 

contratada apenas para efetivação da operacionalidade dos serviços, 

não foge da responsabilidade de perfeita entrega das mercadorias ao 

destinatário. 

(...) Como se vê do conhecimento de embarque, a empresa Enterprise 

representava a Maritime em território nacional, não havendo que se 

falar em ausência de prova de seu liame com essa empresa. E, sendo 

agente desta no país, irrelevante que não tenha contratado com a 

segurada.  

Destarte, a legitimidade da ré não é afastada” (TJ/SP: Apelação nº 

0132426-84.2011.8.26.0100, 14ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. 

Melo Colombi, j. 23/01/2013, DJe 28/01/2013). 

 

Neste primeiro caso, o julgador condenou o agente desconsolidador a reparar 

avarias ocorridas durante o transporte marítimo (extravio), ainda que não tenha sido 

transportador físico ou legal, ou emitido conhecimento de transporte, ou mesmo 

assumido qualquer obrigação inerente ao serviço de transporte. Para isso, como se 
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observa, entendeu o agente desconsolidador como “integrante da cadeia de prestação 

de serviços de transporte internacional”, com “legitimidade para figurar no polo 

passivo de ação indenizatória de dano de carga (extravio)”. 

Trata-se, a nosso ver, de entendimento equivocado, por atribuir ao 

mandatário/representante (agente desconsolidador) obrigações e responsabilidades 

próprias do seu mandante/representado (NVOCC), sem que atuasse aquele em nome 

próprio e sem que se caracterizasse qualquer conduta própria como contributiva do dano 

observado. 

Já em caso posterior – decisão proferida no dia 11/11/2014 –, o mesmo 

julgador condenou o NVOCC por avarias ocorridas durante o transporte marítimo de 

cargas, identificando o agente desconsolidador como mero representante do agente 

consolidador estrangeiro, capaz de receber as citações e intimações judiciais, como seu 

representante no Brasil: 

 

“REGRESSIVA. TRANSPORTE MARÍTIMO. CARGA 

AVARIADA. REPRESENTAÇÃO E RESPONSABILIDADE DO 

CONSOLIDADOR ESTRANGEIRO. 

1. O consolidador estrangeiro é representado no Brasil por agente de 

carga (IN 800/2007, da RFB). E essa representação encontra-se 

registrada no B/L (‘Bill of Lading’). Tanto que ela assinou como 

representante da NVOCC tanto no ‘Termo de Acordo para Vistoria 

Particular Conjunta” quanto na própria Ata de Vistoria. Preliminar 

rejeitada. 

2. Se a mercadoria embarcou no navio sem ressalvas do capitão, 

responde a NVOCC pelos danos relatados no momento do 

desembarque. 

3. Eventual responsabilidade da exportadora por má estufagem (não 

comprovada cabalmente nos autos) deve ser discutida em ação 

própria. 

4. Recurso desprovido. 

 

(...) De acordo com o documento de fls. 13, a AGC Newtral BCN atua 

como NVOCC (sigla para ‘Non vessel operating common carrier’, ou 

seja, um armador-operador ou ‘virtual’; um transportador marítimo 

que não possui frota própria). Em outras palavras, ele é o consolidador 

do transporte (o emissor do B/L ‘Bill of Lading’, devendo, portanto, 

responder perante o dono da carga ou seu segurador. E, sendo empresa 

estrangeira, sua representação no Brasil por agente de carga é exigida 

pela Instrução Normativa nº 800/2007, da Receita Federal do Brasil” 

(TJSP: Apelação nº 0180601-75.2012.8.26.0100, 14ª Câmara de 

Direito Privado, Rel. Des. Melo Colombi, j. 11/11/2014, DJe 

13/11/2014). 
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Louvável o novo entendimento do referido tribunal, ainda que este último caso 

não nos traga elementos suficientes para garantir que o agente desconsolidador seria 

isento de responsabilidade caso fizesse parte da demanda como réu. 

De outra banda, quando se veste o agente desconsolidador de uma 

representação exclusiva, atuando como filial, agência ou sucursal permanente da 

empresa estrangeira, é possível que a responsabilidade recaia sobre ele, de sorte que 

figura como uma extensão em si da empresa estrangeira que efetuou o transporte 

marítimo. 

O mesmo discurso pode ser utilizado para os casos em que a mesma empresa 

figura como NVOCC, na origem, e agente desconsolidador, no destino do transporte, 

sendo este considerado filial, agência ou sucursal da empresa estrangeira. Nesse sentido, 

em caso concreto, o Superior Tribunal de Justiça atribuiu responsabilidade civil 

contratual a um agente desconsolidador, afastando deste o papel de mero 

mandatário/representante, por ser a “mesma empresa” que figura na origem (NVOCC 

estrangeiro). 39 

Nestas condições, sim, não há dúvida sobre a responsabilidade objetiva do 

agente de carga, que não corresponde a um mero intermediário que desempenha serviço 

auxiliar no transporte de carga, mas atua como filial, agência ou sucursal da empresa 

estrangeira no Brasil. As duas empresas – NVOCC e agente – tidos como uma pessoa 

só.  

 

5.2.3.1 Responsabilidade civil no transporte de bagagem desacompanhada 

 

Por fim, outro foco de disputas judiciais no Brasil diz respeito ao transporte de 

bagagem desacompanhada40, haja vista a presença certa de uma pessoa física enquanto 

destinatária final do referido serviço e a consequente aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor (Lei nº 8.078/1990). 

                                                           
39 “CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE 

INTERNACIONAL. MERCADORIA. EXTRAVIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - Tendo o serviço sido 

prestado pela recorrida, tinha esta o dever de transportar a carga conforme combinado, independente de 

qual seria a transportadora aérea a ser por ela contratada. II - Após o advento do Código de Defesa do 

Consumidor, aplica-se a responsabilidade objetiva quanto ao extravio de mercadoria. III - Agravo 

regimental improvido” (STJ: AgRg no REsp 1.101.131/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho 

Junior, j. 05/04/2011, DJe 26/04/2011).   
40 Decreto nº 6.759/2009): “Art. 155. Para fins de aplicação da isenção para bagagem de viajante 

procedente do exterior, entende-se por: (...) III - bagagem desacompanhada: a que chegue ao País, 

amparada por conhecimento de carga ou documento equivalente”. (g.n.) 
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Não se discute a caracterização do viajante como proprietário da bagagem 

desacompanhada, destinatário do serviço de transporte marítimo e, logo, consumidor. A 

questão a ser mais bem debatida pelos nossos tribunais, segundo a visão destes autores, 

recai justamente sobre a figura do fornecedor do transporte, notadamente nos casos em 

que há atuação de agentes desconsolidadores que não atuam como filiais, agências ou 

sucursais de NVOCCs estrangeiros. 

Segundo o raciocínio aqui defendido, o agente desconsolidador age como mero 

representante local do NVOCC estrangeiro (consolidador), para atender o importador – 

cliente do NVOCC –, receber as taxas e frete, liberar o conhecimento marítimo para o 

despacho aduaneiro da carga, entre outras atribuições. Não pode ser confundido com o 

transportador marítimo armador ou mesmo com o agente consolidador, que emitem os 

conhecimentos master e house respectivamente. 

Todavia, em se tratando de bagagem desacompanhada e tendo em vista a maior 

proteção dada pelo nosso ordenamento jurídico ao consumidor, o Poder Judiciário tem 

atribuído aos agentes desconsolidadores as mesmas obrigações e responsabilidades dos 

transportadores marítimos, com ou sem navio, a fim de garantir aos destinatários finais 

do transporte de bagagem maior segurança. Princípios como o da boa-fé, do equilíbrio 

nas prestações e, principalmente, da vulnerabilidade do consumidor, são apenas alguns 

daqueles utilizados pelos julgadores para responsabilizar os agentes desconsolidadores, 

de forma solidária, por qualquer falta, omissão ou prejuízo no transporte de bagagens. 

Sabemos que, em muitos casos, as pessoas que procuram empresas estrangeiras 

para o transporte de sua bagagem ao Brasil não tomam o devido cuidado em relação às 

informações prestadas e às obrigações contratadas. Por desconhecerem os trâmites pelos 

quais passará a sua bagagem, muitos consumidores não conseguem separar o transporte 

da armazenagem, e estes do despacho aduaneiro, atribuindo ao agente desconsolidador a 

responsabilidade por todas as obrigações inerentes ao transporte. Em outros casos, as 

empresas contratadas na origem não prestam as informações devidas sobre a logística de 

transporte da bagagem ou se omitem quando procuradas pelos viajantes, não havendo 

para estes outra opção senão demandar contra o agente desconsolidador, que, para ele, é 

também responsável pelo transporte e pela entrega da bagagem. 

Para todos esses casos, em regra, não há uma análise mais detalhada por parte 

dos juízes – e por muitos advogados que, sem formação específica no Direito Marítimo, 

instruem mal os seus clientes – sobre os players que atuaram no transporte da bagagem, 

mas apenas a responsabilização do “último elo” entre a pessoa física, consumidora, e as 
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empresas que de alguma forma atuaram no transporte e/ou nos serviços auxiliares. E 

esse “último elo” é justamente o agente desconsolidador. 

Não há como negar que é o agente desconsolidador aquele que “aparece” para 

o destinatário final da bagagem, dando informações sobre a chegada dos seus pertences 

ao Brasil, instruções sobre a retirada da bagagem do terminal portuário, e, inclusive, 

cobrando taxas operacionais (desova, devolução de contêiner vazio, registro Siscarga, 

ISPS, capatazia etc.) e demurrage de contêineres. Logo, para o consumidor, e também 

para o Poder Judiciário, é o agente desconsolidador o responsável pela efetivação do 

transporte de bagagem. Nesses termos, o agente desconsolidador é simplesmente 

caracterizado como um “parceiro” comercial do NVOCC e, nesta condição, responde 

perante o consumidor, vulnerável perante as empresas que atuaram na cadeia logística, 

independentemente se foi ou não contratada diretamente ou se se comprometeu com a 

entrega da bagagem em determinado local. 

Não pactuamos com esse entendimento, porém sabemos que é hoje a realidade 

no nosso Poder Judiciário. A vulnerabilidade da pessoa física consumidora e questões 

como a dificuldade de atribuir a essa a obrigação de demandar fora do Brasil – mesmo 

sabendo que o transporte da bagagem foi contratado em país estrangeiro –, explicam a 

posição dos juízes e obrigam os agentes desconsolidadores a ter maior cuidado quando 

tratam de bagagem desacompanhada. 

 

5.2.4. Responsabilidade civil do freight forwarder 

 

Sobre a responsabilidade civil do freight forwarder, dissemos anteriormente 

que este assume perante os seus contratantes todas as obrigações referentes às 

operações de transporte, logística e serviços auxiliares que oferecer e com as quais se 

comprometer, devendo cumpri-las de maneira integral, sob pena de ter que indenizar 

eventual dano decorrente do seu comportamento. 

E a regra é esta: o freight forwarder cuida de todos os aspectos da logística de 

transporte de cargas (“porta-a-porta”), assumindo obrigações e responsabilidades por 

todos esses serviços, por mais diversificados que sejam. Transporte, consolidação, 

estoque, distribuição, monitoramento e rastreamento de cargas, seleção de veículos, 

preparação de documentos, embalagens, seguros etc. são apenas alguns das funções e 

serviços oferecidos pelos freight forwarders àqueles que pretendem exportar e/ou 

importar. 
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Nesse sentido, o transporte marítimo, que pode ser realizado pelo próprio 

agente ou por terceiro contratado, é apenas uma das etapas do trajeto que a carga 

percorrerá para o cumprimento das obrigações pelas quais o freight forwarder se 

compromete. Logo, é certo que este responde pela boa conclusão do transporte marítimo 

– ainda que realizado por terceiro, sem a emissão por ele de conhecimento de transporte 

marítimo –, justamente porque a sua atividade absorve tal serviço. A obrigação “maior”, 

portanto, que engloba todos os serviços oferecidos pelo freight forwarder, é a de buscar 

a carga em determinado local e entregá-la em outro, cuidando de todos os trechos e 

trâmites necessários. 

É falsa a premissa de que a responsabilidade pelo transporte marítimo esteja 

vinculada necessariamente à emissão do conhecimento (MBL e/ou HBL), até porque o 

ato de emiti-lo, em nome próprio, é apenas uma evidência de um contrato de transporte 

e não o contrato em si41. Qualquer outra forma de contrato estabelecida pelo freight 

forwarder em que se comprometa expressamente ou implicitamente a assumir a 

responsabilidade pelo transporte suprirá a necessidade da existência de um 

conhecimento emitido por ele.  

Excepcionalmente, haverá, todavia, situações outras em que ele se eximirá de 

responsabilidade por estipular negócio expressamente em nome do seu contratante 

(importador e/ou exportador) – como mero representante/consultor –, recaindo todo o 

encargo somente sobre este último, único e exclusivo responsável (Código Civil, art. 

66342). Para tanto, será imprescindível que se prove que a prestação de serviço 

aconteceu por conta e sob direção de seu cliente43, inexistindo ingerência sobre o 

                                                           
41 “A doutrina inglesa, principalmente após a edição do ‘Carriage fo Goods by Sea Act, 1971’ e das 

Regras de Hamburgo (Convenção das Nações Unidas sobre o Transporte de Mercadorias por Mar, 

1978), utiliza o termo ‘contrato de transporte’ (contract of carriage) para o embarque de pequenas 

quantidades de mercadorias, de muitos embarcadores, cada um sendo evidenciado por um Conhecimento 

de Embarque” (g.n.). ANJOS, J. Haroldo dos; GOMES, Carlos Rubens Caminha. Curso de Direito 

Marítimo. Renovar, 1992, p. 181. 
42 “Art. 663. Sempre que o mandatário estipular negócios expressamente em nome do mandante, será este 

o único responsável; ficará, porém, o mandatário pessoalmente obrigado, se agir no seu próprio nome, 

ainda que o negócio seja de conta do mandante.”. 
43 CAVALIERI, Sérgio Filho. Programa de Responsabilidade Civil. 8.ed., rev. e ampl., São Paulo: Atlas, 

2008, p. 193: “A preposição tem por essência a subordinação. Preposto é aquele que presta serviço ou 

realiza alguma atividade por conta e sob a direção de outrem, podendo essa atividade materializar-se 

numa função duradoura (permanente) ou num ato isolado (transitório). O fato é que há uma relação de 

dependência entre o preponente e o preposto, de sorte que este último recebe ordens do primeiro, está 

sob seu poder de direção e vigilância. Essa relação de subordinação – requisito essencial na noção de 

preposição – é criada voluntariamente, diferentemente da relação entre pai e filho (tutor e curador), que 

é de fundo legal. Para efeito de responsabilizar o preponente, todavia, não é necessário que essa relação 

tenha caráter oneroso, como caso do empregado assalariado, podendo também resultar de ato gracioso 

(José de Aguiar Dias, ob. cit., v. II/161). O que é essencial para caracterizar a noção de preposição é que 

o serviço seja executado sob a direção de outrem; que a atividade seja realizada no seu interesse, ainda 
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serviço em si prestado por ela44. No entanto, essa não é a regra, atuando o freight 

forwarder, na grande maioria dos casos, com total autonomia para contratar todos os 

serviços necessários à obrigação de transportar determinada carga de um local a outro 

(“porta-a-porta”), utilizando-se de sua expertise para isso. 

A análise, não é demais repetir, deve ser feita caso a caso. 

E para melhor ilustrar as obrigações e responsabilidades do freight forwarder, 

analisaremos uma disputa judicial envolvendo uma empresa do setor de engenharia, que 

alega ter contratado o serviço de um freight forwarder para o transporte de 

equipamentos do Brasil para o porto “X” – para obras lá em andamento –, e esse agente, 

por sua vez, teria subcontratado o transporte marítimo a um NVOCC “A”. 

O problema ocorrido pode ser resumido no descumprimento do prazo de 

entrega dos equipamentos no porto “X”, por conveniência do comandante do navio, que 

seguiu para outro destino (porto “Y”), e pelo arresto sofrido pelo mesmo navio no porto 

“Y”, em razão por problemas financeiros do NVOCC “A”. Houve, então, a necessidade 

de transbordo da carga para outro navio e nova contratação de transporte do NVOCC 

“B”, para o percurso entre os portos “Y” e “X”. Todavia, já havia ocorrido o atraso do 

cronograma de obras do porto “X” e, com ele, os prejuízos para a empresa de 

engenharia.  

Nos termos do contrato firmado entre a empresa de engenharia e o destinatário 

dos equipamentos, havia a previsão de que o conhecimento de transporte marítimo seria 

emitido pelo transportador físico (operador com navio) “C”, consignado ao destinatário 

dos equipamentos, figurando a empresa importadora como notify. 

Em defesa, o freight forwarder alegou ter sido apenas procurado pela empresa 

de engenharia para consultoria de exportação, ante a dificuldade da contratação de 

transporte para aquele destino (porto “X”). Afirmou, ainda, ter atuado como mero 

                                                                                                                                                                          
que, em termo estritos, essa relação não resultasse perfeitamente caracterizada”. No mesmo sentido 

GOMES, Orlando. Obrigações. 13.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, pp. 293/295: “A expressão 

empregador deve ser entendida no sentido mais amplo de toda pessoa, natural ou jurídica, que utilize 

serviços de outra através de uma relação que gere um estado de subordinação. Não se exige que tal 

relação configure contrato de trabalho strictu sensu. Necessário, apenas, que os serviços sejam 

executados sob a direção de outrem, isto é, de acordo com suas ordens e instruções”. 
44 PAULO HENRIQUE CREMONESE vaí além deste raciocínio ao atribuir responsabilidade do freight 

forwarder em função da expectativa depositada nos seus serviços, ainda que tenha se limitado à 

coordenação logística do transporte: “(...) o agente de cargas providencia tudo o que for necessário para 

a transferência de carga entre dois pontos no planeta, apresentando ao seu cliente os resultados finais 

(...) Se essa pessoa se limita à coordenação logística do transporte ou se ela mesma executa o transporte, 

por força da obrigação contratada com o embarcador, deve responder pelas expectativas depositadas 

nos seus serviços (...) o agente de cargas é o transportador e como tal responde, ainda que tenha feito 

uso dos serviços de terceiros” Prática de Direito Marítimo. 2.ed. São Paulo: Quartier Latin, 2012, pp. 77-

81: 
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mandatário, agindo em nome e por conta da empresa de engenharia, já que os 

embarques (no Brasil e no porto “Y”) foram emitidos em nome dessa, e, por fim, que 

não existia qualquer contrato de transporte firmado entre o freight forwarder e a 

empresa de engenharia.  

Diante desses fatos e de toda a documentação e provas apresentadas, a juíza de 

primeira instância entendeu que o freight forwarder não agiu na qualidade de 

transportador, atuando apenas como mandatário da empresa de engenharia para a 

contratação do transporte, razão pela qual extinguiu o processo sem julgamento do 

mérito. Após recurso da empresa de engenharia, o tribunal anulou a sentença para que, 

em primeira instância, fosse produzida prova oral, para melhor solução da controvérsia 

entre as partes. 

A análise deste caso nos conduz a inferir que o cerne de toda a discussão é 

apurar se o freight forwarder foi contratado na qualidade de responsável pelo transporte 

“porta-a-porta”, ou se, realmente, apenas figurou como mandatário da empresa de 

engenharia.  

Não obstante a ausência de contrato formal de prestação de serviço de 

transporte, bem como de emissão de conhecimento de transporte marítimo (Bill of 

Lading) pelo freight forwarder, tal fato, por si só, não significa a isenção deste agente 

pelo atraso na entrega da carga e consequentes prejuízos causados à empresa 

contratante. 

A anulação da sentença pelo tribunal para a realização de prova oral, por certo, 

foi justificada pela existência de um começo de prova por escrito representado pelas 

mensagens eletrônicas trocadas entre freight forwarder e a empresa de engenharia. 

Assim, é possível que tais documentos comprovem a assunção de obrigações por parte 

do freight forwarder – de transporte e logística dos equipamentos –, capaz de 

responsabilizá-lo pelo atraso.  

Em outro caso concreto, após a constatação de avarias ocorridas no transporte 

marítimo de determinada carga e o pagamento de indenização securitária, a seguradora 

da importadora ingressou com ação regressiva contra duas empresas, alegando que eram 

responsáveis pela reparação dos danos, tendo atuado uma delas como freight forwarder 

e a outra como NVOCC. 

O grande debate enfrentado pelos advogados e juízes desse caso diz respeito à 

atuação da empresa que figurou como freight forwarder, uma vez que o NVOCC estava 

bem identificado pela emissão do BL House. Questionou-se se a importadora havia 
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contratado o freight forwarder como seu representante/mandatário – para intermediar as 

relações jurídicas necessárias ao transporte da carga –, ou como operador logístico 

responsável pelo transporte porta-a-porta, com o compromisso assumido de entregar a 

carga no local de destino designado. 

Nesse sentido, examinando os documentos existentes nos autos do processo, a 

juíza de primeira instância condenou as duas empresas, concluindo que eram de fato 

responsáveis pela reparação dos danos ocorridos durante o transporte marítimo da carga, 

pois assumiram a obrigação de entregá-la no destino em perfeitas condições. 

Mencionando uma troca de e-mails entre as partes, entendeu a juíza que o freight 

forwarder foi contratado pela importadora “para a realização do transporte dos bens” 

e, sendo esta uma obrigação de resultado. Destarte, afastando a tese do referido agente 

de que teria agido apenas como representante da importadora, condenou-o de forma 

solidária juntamente com o NVOCC, a quem competia a execução do transporte. 

Ressalvou, por fim, a possibilidade do NVOCC propor ação regressiva contra o 

transportador marítimo físico. 

Já em segunda instância – demonstrando não existir uma uniformidade sobre o 

tema em comento –, o tribunal deu provimento ao recurso do freight forwarder, 

isentando-o de responsabilidade pelas avarias ocorridas no transporte marítimo, pois 

teria atuado como mero representante da importadora, agindo sempre em nome desta. 

Independentemente de acerto ou erro por parte dos julgadores de primeira e 

segunda instâncias, é certo que os documentos juntados ao processo serviram de 

referência para caracterizar a relação entre importadora e freight forwarder. Neste caso 

concreto, não havia prova inequívoca de que este agente foi contratado para fazer o 

transporte porta-a-porta da carga, porém foram apresentados indícios de que essa 

obrigação teria existido. E essa falta de certeza sobre quais obrigações de fato teriam 

sido contratadas perante o freight forwarder, pode ter decidido a referida ação judicial. 

Justamente por isso é necessário reforçar a importância de documentar – ainda 

que por meios eletrônicos – quais as obrigações e responsabilidades estão sendo 

assumidas/contratadas para a execução de determinada atividade, no caso, o transporte 

marítimo de cargas e demais serviços correlatos. A transparência das relações jurídicas 

firmadas – principalmente em um mercado tão dinâmico como o do transporte marítimo 

de cargas – pode ser decisiva para se evitar e/ou mitigar qualquer tipo de controvérsia. 

Até o fechamento desta edição não haviam ainda tornadas definitivas as 

decisões judiciais – pendentes de recursos – para os casos analisados, razão pela qual 
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nestes comentários são omitidos os nomes das partes envolvidas, bem assim seu 

repositório oficial.  

De toda sorte, a lição que se extrai destes julgados é a de que há a necessidade 

de se provar que o freight forwarder, no caso concreto, atua na qualidade de 

transportador para fins de responsabilidade civil objetiva, conforme artigos 749, 750 e 

751 do Código Civil brasileiro. Se assim não o fizer, prevalecerá o raciocínio de que 

atuou como mero mandatário do seu contratante, por força do artigo 37, §1º, do 

Decreto-Lei nº 37/66.   
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5.2.5. RESPONSABILIDADE FISCAL FRENTE A LEGISLAÇÃO ADUANEIRA  

 

5.2.5.1. SISCOMEX carga 

 

Com a edição da Instrução Normativa 800/07 da Receita Federal do Brasil, o 

Siscomex Carga despejou uma enxurrada de autuações fiscais, a pretexto de um 

controle de fiscalização previsto na legislação aduaneira. 

Constituído para fins de controle de entrada e saída de embarcações, bem assim 

da movimentação de cargas e descarga em portos alfandegados (art. 1º da IN 800/07), o 

Siscomex Carga, em si, além de possibilitar o controle preventivo por parte da 

administração aduaneira, trouxe, deveras, reconhecida inovação tecnológica ao 

substituir os documentos impressos pelos eletrônicos, assegurando maior agilidade ao 

despacho de importação e exportação. 

Passados 8 (oito) anos da edição da IN RFB 800/07, ainda têm sido constantes 

as autuações fiscais aplicadas com base na “prestação de informação fora de prazo” 

prevista no art. 107, IV, ‘e’ da Lei 10.833/0345, combinado ao art. 22, II ‘d’ e III46 

concurso ao 45 caput e § 1º47, ambos da IN 800/0748. A multa, de natureza sancionatória 

                                                           
45 “Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): e) por deixar 

de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na 

forma e no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte 

internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou 

ao agente de carga; (g.n.)” 
46 “Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB: II - as 

correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a manifesto e de 

manifesto a escala: d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e 

respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e 

III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada da 

embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.” 
47 “Art. 45 – O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à penalidade prevista 

nas alíneas ‘e’ ou ‘f’ do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei nº 37, de 1966, e quando for o caso, a 

prevista no art. 76 da Lei nº 10.833, de 2003, pela não prestação de informações na forma, prazo e 

condições estabelecidos nesta Instrução Normativa. 

§1º. Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração efetuada pelo 

transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo mínimo estabelecido nesta Instrução 

Normativa, observadas as rotas e prazos de exceção, e a atracação da embarcação.” 
48 No modal aéreo iniciou-se também um movimento de autuações da RFB junto aos freight forwarders, 

presumindo-se que estes intervenientes também tivessem acesso às telas do Programa. Em 2014, com o 

acréscimo do §2º do art. 8º da IN/RFB nº 102/94 dado pela IN/RFB nº 1.479/2014 houve o 

reconhecimento de que as autuações ter-se-ão por prejudicadas: “Art. 8° As informações sobre 

desconsolidação de carga procedente do exterior ou de trânsito aduaneiro serão prestadas pelo 

desconsolidador de carga até três horas após o registro de chegada do veículo transportador. Parágrafo 

único. A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos agregados (filhotes) 

informados no Sistema serão tratados como desmembrados do conhecimento genêrico (master) e a carga 

correspondente tratada como desconsolidada. § 1° A partir da chegada efetiva de veículo transportador, 

os conhecimentos agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados como desmembrados do 
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e aplicada no exercício do Poder de Polícia da Administração Pública deve ser 

constituída em 5 (cinco) anos, ou seja, a Receita Federal do Brasil dispõe deste prazo 

para apurar o cometimento da infração à legislação em vigor, iniciando-se o termo da 

data da prática do ato (art. 1º da Lei 9.873/99). 

 

5.2.5.2. Impugnações administrativas 

 

No exercício final de cada ano, mais precisamente em dezembro, as empresas 

são alvos da ação fiscal. É fundamental que todos os intervenientes do comércio 

exterior, incluindo-se aí, os NVOCCs, agentes desconsolidadores e freight forwarder, 

atentem-se à contagem do prazo legal de 30 (trinta) dias para fins do exercício do direito 

de impugnação administrativa fundada no art. 15 e ss. Decreto nº 70.235/1972. 

A Lei nº 11.196/2005 introduziu no referido Decreto nº 70.235/1972 a 

possibilidade da prática de atos processuais por meio eletrônico e, mais recentemente, as 

Leis nºs 12.844/2013 e 12.865/2013 promoveram novas alterações no Decreto nº 

70.235/1792 explicitando que os atos e termos processuais poderão ser formalizados, 

tramitados, comunicados e transmitidos em formato digital49. 

Com isto, o contribuinte optante pelo domicílio tributário eletrônico (Portal e-

CAC Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte), ao dispor de acesso à sua caixa 

postal eletrônica, recebe intimações eletrônicas para fins de impugnação, dando-se por 

intimado no momento em que efetuar a consulta no endereço eletrônico a ele atribuído, 

entenda-se, ao abrir a mensagem eletrônica, ou, se assim não o fizer (abertura da 

mensagem), dar-se-á por intimado nos 15 (quinze) dias seguintes ao registro de entrega 

no domicílio tributário (art. 23, III, ‘a’ e ‘b’ do Decreto nº 70.235/197250).  

Respeitado o prazo legal para apresentação da impugnação, dentre as diversas 

razões a serem arguidas para anulação da autuação fiscal, destacamos aquelas que se lhe 

                                                                                                                                                                          
conhecimento genérico (master) e a carga correspondente tratada como desconsolidada. § 2° Enquanto 

não for implementada função específica para o desconsolidador, a responsabilidade pela informação 

de desconsolidação de carga no Mantra é do transportador.” (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa 

RFB nº 1479, de 07 de julho de 2014). 
49 “Art. 2º Os atos e termos processuais, quando a lei não prescrever forma determinada, conterão 

somente o indispensável à sua finalidade, sem espaço em branco, e sem entrelinhas, rasuras ou emendas 

não ressalvadas. Parágrafo único.  Os atos e termos processuais poderão ser formalizados, tramitados, 

comunicados e transmitidos em formato digital, conforme disciplinado em ato da administração 

tributária.” 
50

 “Art. 23. Far-se-á a intimação: III - se por meio eletrônico: a) 15 (quinze) dias contados da data 

registrada no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo; b) na data em que o 

sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, se 

ocorrida antes do prazo previsto na alínea a;”  

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=53870#1424955
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=53870#1424955
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aproveita a todos (NVOCC, agente desconsolidador e freight forwarder) e reputamos 

serem as mais aptas aos fins a que se destina. 

Já se dizia desde 31 de março de 2008, data de vigência da IN 800/07, que o 

fato gerador da suposta penalidade administrativa invocada seria “deixar de prestar 

informação”. Em outras palavras: 

Prestar informação consiste em indicar: número de conhecimento, data de 

emissão, porto de origem, porto de destino, peso bruto em quilos da carga, cubagem da 

carga, descrição do embarcador, descrição da mercadoria etc., em consonância aos 

Anexos III e IV da IN 800/07; para tanto a lei prevê o prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas antes da chegada da embarcação no porto de destino (art. 22, inciso II, alínea “d” 

e inciso III da IN 800/07). 

Retificar informação significa alterar ou desvincular manifestos; alterar, 

excluir ou desdobrar CE, nos termos do art. 23 da IN 800/07. 

Em nosso ordenamento jurídico prevalece o princípio nulla poena sine lege 

praevia, ou seja, não há pena sem prévia cominação legal. Na prática, o que a RFB 

pretende aplicar é a pena de uma hipótese (prestar informação fora de prazo) sobre outra 

– diga-se de passagem, diversa (retificar informação).  

A pretexto de esclarecer o alcance do termo “informação”, a RFB configurava 

o instituto da retificação dentro deste conceito, com esteio no art. 45, § 1º da IN 800/07. 

Com o advento da IN RFB 1.473/14 esta situação restou superada, na medida 

em que o art. 45, §1º da IN 800/07 foi revogado expressamente, não havendo lei que 

preveja infração51 por retificação de dados no Sistema Mercante. 

Neste sentido, nem a IN 800/07, nem o Ato Declaratório Executivo Corep 

03/08 (art. 64), podem ir além do Decreto-Lei 37/66, com redação dada pela Lei nº 

10.833/03, donde se extrai que qualquer autuação com base apenas na retificação de 

informações será tida como ausente de tipificação legal para fins de imposição de 

penalidade. 

Em abono a esta tese, recente Solução de Consulta Interna nº 2, de 4 de 

fevereiro de 2016 – COSIT veio acolher tal raciocínio no seguinte sentido:  

                                                           
51 “o princípio da legalidade é o da completa submissão da Administração às leis. Esta deve tão-somente 

obedecê-las, cumpri-las, pô-las em prática. Daí que a atividade de todos os seus agentes, desde o que lhe 

ocupa a cúspede, isto é, o Presidente da República, até o mais modesto dos servidores, só pode ser a de 

dóceis, reverentes, obsequiosos cumpridores das disposições gerais fixadas pelo Poder Legislativo, pois 

esta é a posição que lhes compete no Direito brasileiro”. BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio. 

Curso de Direito Administrativo. 22.ed. rev. e atual. até a Emenda Constitucional 53, de 19.12.2006, São 

Paulo: Malheiros, 2007, p. 84. 
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“IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS 

IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA 

ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.  

A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do 

Decreto- Lei nº 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada 

pela Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é aplicável para cada 

informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou 

prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB nº 800, de 27 de 

dezembro de 2007.  

As alterações ou retificações das informações já prestadas 

anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de 

informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação 

da citada multa.  

Dispositivos Legais: Decreto-Lei nº 37, de 18 de novembro de 1966; 

Instrução Normativa RFB nº 800, de 27 de dezembro de 2007.” 

 

Outra razão não menos importante, mas também arguível de se obter êxito na 

anulação da autuação fiscal, ainda no âmbito administrativo, é a denúncia espontânea. 

O instituto da denúncia espontânea, originário do Código Tributário Nacional 

(Lei nº5.172/1966, art. 13852), prevê a excludente de responsabilidade por infração, 

decorrente do próprio contribuinte declará-la de forma livre, desde que não iniciado 

qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização sobre ele.  

Estes conceitos, que, em princípio, vigiam apenas no âmbito dos tributos, 

foram transpostos também para as responsabilidades decorrentes nas infrações 

administrativas através da Medida Provisória nº 497/2010, convertida na Lei nº 

12.350/2010, que alterou o § 2º do artigo 102 do Decreto-Lei nº 37 de 1966: 

 

“Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o 

caso, do pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a 

imposição da correspondente penalidade. [...] § 2o A denúncia 

espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza tributária 

ou administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na 

hipótese de mercadoria sujeita a pena de perdimento.” (g.n.) 

 

Uma “prestação de informação”, ainda que realizada fora do prazo de 48 

(quarenta e oito) horas antecedente à atracação, porém, antes mesmo do início de 

                                                           
52

 “Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for 

o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada 

pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração. 

Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer 

procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.” 
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qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização53, não pode servir de 

pretexto para a geração automática de uma autuação, sobretudo porque o interveniente 

se dignou em deixar o sistema eletrônico em ordem para o fim que se destina, i.e., 

controlar a movimentação de mercadorias nos portos brasileiros. 

O art. 683, §3º do Decreto 6.759/0954, bem assim o art. 32, §2º da IN 

1.473/1455 tentam – de forma fracassada – frear o instituto da denúncia espontânea, 

estabelecendo-se como limite temporal para a concessão do benefício desta excludente 

de sanção administrativa o ato de formalização da entrada do veículo procedente do 

exterior. Ocorre que o ato de formalização da entrada do veículo procedente do exterior, 

além de não corresponder a qualquer início de fiscalização administrativa suscetível a 

desnaturar a figura da denúncia espontânea – o que, por si só, já seria o suficiente para 

desnaturá-lo – os dispositivos que o instituíram não dispõem do status de lei (sentido 

estrito), emanada do Poder Legislativo, competente a revogar o art. 102, § 2º Decreto-

Lei nº 37 de 1966, com redação dada pela Lei n. 12.350/2010. 

                                                           
53 “MULTA ADMINISTRATIVA. ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO RELATIVA A VEÍCULO 

OU CARGA NELE TRANSPORTADA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. ART. 102, §2º, 

DO DECRETO LEI Nº 37/66, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N° 12.350/2010. Uma vez satisfeitos os 

requisitos ensejadores da denúncia espontânea deve a punibilidade ser excluída, considerando que a 

natureza da penalidade é administrativa, aplicada no exercício do poder de polícia no âmbito aduaneiro, 

em face da incidência do art. 102, §2º, do Decreto Lei nº 37/66, cuja alteração trazida pela Lei n° 

12.350/2010, passou a contemplar o instituto da denúncia espontânea para as obrigações 

administrativas. 

RETROATIVIDADE BENIGNA. Considerando que o dispositivo que autoriza a exclusão de multa 

administrativa em razão de denúncia espontânea entrou em vigor antes do julgamento da peça recursal, 

faz-se necessário observar o art. 106, II, “a”, do Código Tributário Nacional e afastar a multa prevista 

no art. 107, IV, “e”, do Decreto Lei nº 37/66”. 

(CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS, no julgamento do Recurso Voluntário nº 

912.296, nos autos do Processo nº 11128.002804/200716, em sessão do dia 24 de setembro de 2012). 
“MULTA ADMINISTRATIVA. ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO RELATIVA À VEÍCULO OU 

CARGA NELE TRANSPORTADA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. ART. 102, §2º DO 

DECRETO LEI Nº 37/66, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 12.350/2010.  

Uma vez satisfeitos os requisitos ensejadores da denúncia espontânea deve a punibilidade ser excluída, 

considerando que a natureza da penalidade é administrativa, aplicada no exercício do poder de polícia 

no âmbito aduaneiro, em face da incidência pela Lei nº 12.350/2010, passou a contemplar o instituto da 

denúncia espontânea para as obrigações administrativas. Acordam os membros do colegiado, por 

maioria de votos, em dar provimento ao recurso voluntário. (Acórdão nº 3201-001.222)”. 

(CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS em Acórdão julgado pela 2ª Câmara/1ª 

Turma Ordinária na Sessão de 26 de Fevereiro de 2013, nos autos do Processo nº. 10711.007938/2008-

53) 
54 “Art. 683.  A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento dos 

tributos dos acréscimos legais, excluirá a imposição da correspondente penalidade: § 3o  Depois de 

formalizada a entrada do veículo procedente do exterior não mais se tem por espontânea a denúncia de 

infração imputável ao transportador.” (g.n.) 
55

 “Art. 32. O transportador responsável pela embarcação informará, no Siscomex Carga, a atracação 

da embarcação no porto de escala. § 2º A chegada no primeiro porto formaliza a entrada da embarcação 

no País, caracterizando o fim da espontaneidade para denúncia de infração imputável ao transportador 

ou ao responsável pelo veículo, relativa à carga nele transportada.” 
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Recentemente a Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de 

Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais (ACTC) ingressou 

com ação coletiva56 e obteve ordem judicial liminar para o fim de que a RFB se 

abstivesse de exigir as penalidades do art. 18 e 22 da IN/RFB 800/07, 

independentemente de depósito judicial, sempre que a prestação de informação e/ou 

retificação fosse registrada no exercício do legítimo direito da denúncia espontânea. 

Referida decisão liminar teve como precedente o julgamento da Apelação em Mandado 

de Segurança nº 08001765-2013.405.8300 pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região 

Fiscal57, cuja discussão envolvia situação análoga, i.e., aplicação de multa por 

descumprimento de informar às autoridades alfandegárias as cargas submetidas ao 

procedimento de trânsito aduaneiro. 

 

5.2.5.3. Das decisões das Delegacias Regionais de Julgamento 

 

A Portaria RFB nº 1.006/2013 disciplina a competência em razão de matéria 

das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), relacionando-se 

temas de julgamento por Turma, com definição de atribuição para a identificação dos 

processos por distribuir.  

Há processos administrativos fiscais, originários de Auto de Infração lavrados 

por descumprimento de prestação de informação fora do prazo legal, em situações, no 

mínimo, inusitadas. 

É que, desde 2008, quando do início da enxurrada de autuações, grande parte 

delas não obtiveram sequer um pronunciamento oficial por parte das Delegacias 

                                                           
56 Processo nº 0005238-86.2015.4.03.6100 – 14ª Vara Federal de São Paulo. 
57 AC 08000716520134058300 – 1ª Turma TRF-5R, Rel. Des. Federal Manuel Maia, Data Julgamento 

04/12/2014: “EMENTA. 1. Sentença que denega segurança contra a aplicação de multa por conta do 

descumprimento da obrigação de informar às autoridades alfandegárias as cargas submetidas ao 

procedimento de Trânsito Aduaneiro, no dia útil seguinte à finalização do procedimento. 2. Os 

operadores portuários estão obrigados a "prestar as informações sobre as operações que executem e 

respectivas cargas", "na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal", sob pena 

de multa (Decreto-lei nº 37/66, art. 37, parágrafo 1º, c/c art. 107, inc. IV, alínea "f"). 3. Em regra, a 

denúncia espontânea exclui apenas a responsabilidade por infração tributária, não assim a decorrente 

do descumprimento de obrigações acessórias autônomas, desvinculadas do fato gerador do tributo (CTN, 

art. 138). No âmbito aduaneiro, porém, "A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de 

natureza tributária ou administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na hipótese de 

mercadoria sujeita a pena de perdimento" (Decreto-lei nº 37/66, art. 102, parágrafo 2º). Norma especial 

passível de aplicação retroativa, porquanto mais benigna para o sujeito passivo da obrigação (CTN, art. 

106, inc. II, alínea "a"). 4. Apelação provida, para conceder a segurança e, assim, afastar a multa 

aplicada à impetrante.”. Recurso Especial oferecido pela UNIÃO admitido em 02/09/2015 e remetido 

para o STJ em 08/09/2015. Processo distribuído no STJ sob o número RESP nº1573044/PE e conclusos 

ao Min. Benedito Gonçalves. 
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Regionais de Julgamento, perpassando-se pela 1ª Turma da Delegacia Regional de 

Julgamento-SP, 2ª Turma da Delegacia Regional de Julgamento-SP, posteriormente 

para Delegacia Regional de Julgamento de Ribeirão Preto.  

Recentemente, a Portaria RFB nº. 1.175/2015 trouxe nova redação à anterior 

(Portaria RFB nº 1.006/2013) e, salvo melhor juízo, do seu texto extrai-se que a 

competência para o julgamento desta modalidade de penalidade não estaria vinculada à 

Delegacia Regional de Julgamento de Ribeirão Preto. Seriam devolvidas novamente 

para as Turmas da DRJ-SP? Eis a questão. 

O fato é que este vai e vem dos processos administrativos objeto de autuações 

fiscais por parte da RFB revelam o descaso do exercício de ação punitiva por parte da 

Administração Pública Federal, não servindo este jogo de empurra e empurra como 

pretexto para interromper o prazo – prescricional ou decandencial ? – para o exercício 

desta cobrança. 

Não se pode olvidar que os institutos da prescrição e decadência foram criados 

com notório caráter pacificador, promovendo a “segurança” e a “paz pública”58, no 

intuito de preservar a estabilização das relações jurídicas, em especial no campo 

obrigacional e patrimonial59. 

No caso, a ação punitiva da Administração Pública Federal pode ser 

classificada como um direito potestativo, uma vez que é um poder ou faculdade do 

sujeito de direito (Administração) de provocar a alteração de alguma situação jurídica 

(punição), sem que haja a contraposição de uma obrigação do sujeito passivo 

(contribuinte) a realizar certa prestação em favor do titular do direito, estando 

simplesmente sujeita a sofrer as consequências da inovação jurídica60. 

“O campo de aplicação da prescrição é mais amplo do que o da decadência. 

Dirige-se, esta, preferencialmente, aos direitos potestativos” 61. No mesmo sentido, no 

notório artigo expondo seu critério científico para distinção entre prescrição e 

decadência62, é esclarecedor que “nos direitos potestativos (...) o que causa 

intranquilidade social não é, propriamente, a existência da pretensão (pois deles não se 

                                                           
58 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado. 2.ed. São Paulo: RT, 1955, t. 

VI. 
59 RIZZARDO, Arnaldo; FILHO, Arnaldo Rizzardo; RIZZARDO, Carine Ardissone. Prescrição e 

Decadência. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 5. 
60 THEODORO JR., Humberto. Comentários ao Novo Código Civil. TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo 

(coord.). Rio de Janeiro: Forense, 2003. v. III, t. II. 
61 GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil. 3.ed. Rio de Janeiro: Forense, 1971, p.461. 
62 AMORIM FILHO, Agnelo. Critério científico para distinguir a prescrição da decadência e para 

identificar as ações imprescritíveis. Revista de Direito Processual Civil. São Paulo, v. 3º, jan./jun. 1961. 
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irradiam pretensões) nem a existência da ação, mas a existência do direito (...). Assim, 

tolher a eficácia da ação, e deixar o direito sobreviver (como ocorre na prescrição), de 

nada adiantaria, pois a situação de intranquilidade continuaria de pé”. 

Conclui o abalizado autor, baseado na classificação das ações em 

condenatórias, constitutivas e declaratórias, formulada por CHIOVENDA na obra 

clássica “Instituições de Direito Civil”, que somente na classe dos direitos potestativos, 

exercidos por meio das ações classificadas como constitutivas, “é possível cogitar-se da 

extinção de um direito em virtude do seu não-exercício” e, portanto, “estão sujeitas a 

decadência (indiretamente, isto é, em virtude da decadência do direito potestativo a que 

correspondem) as ações constitutivas que têm prazo especial de exercício fixado em 

lei”. 

Esta última observação nos conduz a concluir que a previsão do §1º do artigo 

1º da Lei nº 9.873/99 trata-se de um direito potestativo (a ser exercido via ação 

constitutiva) com prazo especial de exercício fixado em lei. Disto decorre que, embora a 

lei expressamente nomine o prazo de “prescrição” de três anos, trata-se, na realidade, de 

prazo de decadência, pois será extinto o próprio direito da Administração pública em 

punir o contribuinte após esgotado o prazo fixado em lei. 

E, em se tratando de prazo decadencial, não há que se falar em interrupção da 

prescrição, mesmo ocorrendo “movimentações” meramente burocráticas e internas do 

processo administrativo, com “transferências” de um setor a outro, sem que 

efetivamente ocorra o julgamento ou seja proferido despacho, consoante disposto no §1º 

do artigo 1º da Lei nº 9.873/99. 

Afinal, não pode o contribuinte ficar à mercê da Administração Pública por 

prazo indefinido, suportando a presença inquietante de uma espada sob sua cabeça até o 

fim de seus dias. O prazo decadencial de três anos com todas suas consequências deve 

ser respeitado, em homenagem à paz social e segurança jurídica às relações. 

 

5.2.5.4. Das decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF 

 

Mantida a ação fiscal, cabe ao autuado interveniente o recurso voluntário, 

direcionado à 2ª instância administrativa, com efeito suspensivo, no prazo de 30 (trinta) 

dias seguintes à ciência da decisão (art. 33 do Decreto nº 70.235/7263). O julgamento 

                                                           
63 “Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos 

trinta dias seguintes à ciência da decisão”. 
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desse recurso voluntário é de competência do Conselho Administrativo de Recursos 

Fiscais (art. 37 do Decreto nº 73.235/7264), órgão colegiado e integrante da estrutura do 

Ministério da Fazenda.  

Conforme amplamente divulgado na imprensa, o CARF – Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais interrompeu suas atividades a partir de março de 

2015 em decorrência da investigação realizada pela Polícia Federal, conhecida como 

“Operação Zelotes”. 

Do mesmo raciocínio acima desenvolvido – onde se tem que o interveniente 

autuado não pode ficar à mercê do órgão autuante ad eternun –, a paralisação do CARF 

motivou o ajuizamento de ações judiciais movidas pelos contribuintes pleiteando – no 

mínimo – a suspensão da cobrança de juros até a retomada das sessões de julgamento. 

A tese que embasa as ações tem como fundamento a Lei nº 11.457/2007, onde 

fixa-se o prazo de até 360 (trezentos e sessenta) dias para julgamento de processos 

administrativos, bem como o julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no 

Recurso Especial nº 1.138.20665. 

                                                           
64 “Art. 37.  O julgamento no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á conforme dispuser o 

regimento interno.” 
65 TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PROCESSO 

ADMINISTRATIVO FISCAL FEDERAL. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO 

PARA DECISÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI 9.784/99. 

IMPOSSIBILIDADE. NORMA GERAL. LEI DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECRETO 

70.235/72. ART. 24 DA LEI 11.457/07. NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO 

IMEDIATA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. 

1. A duração razoável dos processos foi erigida como cláusula pétrea e direito fundamental pela 

Emenda Constitucional 45, de 2004, que acresceu ao art. 5º, o inciso LXXVIII, in verbis: "a todos, no 

âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que 

garantam a celeridade de sua tramitação."  

2. A conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos princípios da eficiência, da 

moralidade e da razoabilidade. (Precedentes: MS 13.584/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA 

SEÇÃO, julgado em 13/05/2009, DJe 26/06/2009; REsp 1091042/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2009, DJe 21/08/2009; MS 13.545/DF, Rel. Ministra MARIA 

THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 29/10/2008, DJe 07/11/2008; REsp 

690.819/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/02/2005, DJ 

19/12/2005) (...) 

5. A Lei n.° 11.457/07, com o escopo de suprir a lacuna legislativa existente, em seu art. 24, preceituou a 

obrigatoriedade de ser proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) 

dias a contar do protocolo dos pedidos, litteris: "Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão 

administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, 

defesas ou recursos administrativos do contribuinte." 6. Deveras, ostentando o referido dispositivo legal 

natureza processual fiscal, há de ser aplicado imediatamente aos pedidos, defesas ou recursos 

administrativos pendentes. 

7. Destarte, tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei 11.457/07, quanto 

aos pedidos protocolados após o advento do referido diploma legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias 

a partir do protocolo dos pedidos (art. 24 da Lei 11.457/07). 
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No mandado de segurança objeto do julgado foi pleiteado que a Fazenda 

analisasse um pedido de restituição no prazo de 30 (trinta) dias. O então Relator e atual 

Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, determinou que o prazo trazido pela 

lei nº 11.457 fosse aplicado ao caso, para evitar que a “Administração Pública 

postergue, indefinidamente, a conclusão de procedimento administrativo”. 

Nos processos ajuizados pelos contribuintes, alega-se que a mora da 

administração pública em razão da paralisação dos julgamentos no CARF deveria 

compensar a mora do contribuinte, anulando-se os juros, sendo possível aplicar o 

precedente do STJ (RESP 1138206) aos processos administrativos que levam mais de 

360 dias para serem analisados. 

Argumenta-se, portanto, que a “mora” da Administração (CARF) anularia a 

mora do contribuinte. Isso porque o contribuinte estaria impedido de ver seu caso 

julgado por situação completamente alheia à sua vontade ou, no caso, à sua mora. 

Em uma das ações66, ajuizada perante a 2ª Vara Federal de Piracicaba (SP), foi 

deferida medida liminar67 (13/08/2015) para determinar a “suspensão de incidência de 

                                                                                                                                                                          
(...) 9. Recurso especial parcialmente provido, para determinar a obediência ao prazo de 360 dias para 

conclusão do procedimento sub judice. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da 

Resolução STJ 08/2008. 

(REsp 1138206/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2010, DJe 

01/09/2010 – grifos nossos) 
66 0004647-97.2015.4.03.6109 
67 Vistos em decisão. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por 

LUPATECH S/A contra ato do Sr. DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM 

PIRACICABA/SP, objetivando a concessão de ordem judicial que determine a suspensão de incidência 

de juros de mora sobre créditos tributários pendentes de conclusão há mais de trezentos e sessenta dias 

no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF. Sustenta que, em razão da "Operação Zelotes" 

deflagrada pela Polícia Federal visando à apuração de denúncias de corrupção no Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, a Assessoria de Comunicação do Ministério da Fazenda 

divulgou comunicado em 31/03/2015 informando a suspensão das sessões de julgamento do CARF, até a 

divulgação de novo calendário. Defende que, não sendo tal fato imputável ao contribuinte, este não pode 

incorrer em mora, razão pela qual requer a suspensão da incidência dos juros incidentes sobre créditos 

tributários objeto de processos administrativos em trâmite no CARF.Com a inicial, juntou procuração e 

documentos (fls. 26/73). Foi determinado à impetrante que esclarecesse eventual prevenção noticiada à 

fl. 73, o que foi cumprido (fls. 78/79 e 152/191). É o breve relatório. Passo a decidir. Inicialmente, afasto 

a prevenção com os processos relacionados no termo de fl. 73, por serem diversos os pedidos. No mais, 

entendo que o pedido de liminar deve ser deferido. Dos documentos colacionados aos autos, se infere, 

nesta análise inicial, que a autoridade impetrada não concluiu os processos administrativos relativos aos 

débitos da impetrante, em razão do Comunicado de 31/03/2015, da Assessoria de Comunicação Social 

do Ministério da Fazenda (fls. 60/69 e 71). A par do exposto, a Constituição Federal assegura a todos o 

direito de petição ao Poder Público (art. 5º, XXXIV, alínea a). Como corolário, temos que também há um 

direito à resposta pela Administração ao administrado. No caso vertente, esse direito não foi respeitado, 

pois não se manifestou a Administração, conclusivamente, quanto aos processos administrativos 

elencados às fls. 60/69. Superado o prazo de trezentos e sessenta dias para análise dos pedidos 

administrativos, conforme prevê o artigo 24 da Lei 11.457/2007, configuraria ilegítima a incidência dos 

juros de mora sobre os créditos tributários sob apreciação, uma vez que a demora injustificada afronta 

os princípios que regem a Administração Pública, quais sejam, legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência, previstos no artigo 37 da Constituição Federal. Destarte, considerando que o 
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juros de mora em débitos tributários pendentes de conclusão há mais de trezentos e 

sessenta dias, enquanto perdurar a suspensão de sessões de julgamento de todos os 

colegiados do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, prevista no Comunicado 

de 31/03/2015, da Assessoria de Comunicação Social do Ministério da Fazenda”. 

Embora seja uma decisão em caráter liminar, com possibilidade de ser 

revertida, trata-se de mais um precedente relevante para embasar os pedidos de 

contribuintes que possuem processos administrativos paralisados há mais de 360 dias. 

 

5.2.5.5. Da análise judicial sobre o tema 

 

Superado o procedimento administrativo, tanto no âmbito de 1ª instância, 

representada pelas Delegacias Regionais de Julgamento, como em 2ª instância, através 

do CARF, a manutenção da autuação fiscal gera para a Procuradoria da Fazenda 

Nacional o direito de inscrever a multa em Dívida Ativa da União68. Ato contínuo a isto, 

                                                                                                                                                                          
contribuinte não pode aguardar indefinitivamente a apreciação de seu pedido, bem como a inexistência 

de mora imputável à impetrante, entendo plausível a concessão da ordem liminar a fim de que não seja 

penalizada pela inércia ou demora. Do exposto, presentes os pressupostos para sua concessão (artigo 7º, 

inciso III, da Lei nº 12.016/2009), defiro a liminar requerida para determinar a suspensão de incidência 

de juros de mora em débitos tributários pendentes de conclusão há mais de trezentos e sessenta dias, 

enquanto perdurar a suspensão de sessões de julgamento de todos os colegiados do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais, prevista no Comunicado de 31/03/2015, da Assessoria de 

Comunicação Social do Ministério da Fazenda. Notifique-se a autoridade impetrada para prestar as 

informações, no prazo de 10 (dez) dias. Para tanto, providencie a Secretaria o desentranhamento da 

cópia da inicial e documentos de fls. 80/150, a fim de instruir corretamente a contrafé. Cientifique-se a 

Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional, órgão de representação judicial da pessoa jurídica 

interessada, a União Federal, nos termos do artigo 7º, II, da Lei 12.016/2012. Com a juntada das 

informações, dê-se vista ao Ministério Público Federal para manifestação. Após, tornem os autos 

conclusos para sentença. Intimem-se. Oficie-se. Cumpra-se”. 
68 Decreto nº 70.235/72: “Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade 

preparadora declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta 

dias, para cobrança amigável. § 3° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o 

crédito tributário, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor remisso e encaminhará o 

processo à autoridade competente para promover a cobrança executiva.”. Lei nº 4.320/64: “Art. 39. Os 

créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como receita 

do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo 

Decreto Lei nº 1.735, de 1979) 

§ 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, serão 

inscritos, na forma da legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua 

liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) 

§ 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de obrigação 

legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais 

créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais.” (g.n.) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del1735.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del1735.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del1735.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del1735.htm
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é franqueado o exercício do direito de iniciar a execução fiscal nos moldes da Lei nº 

6.830/80, com a citação para pagar em 5 (cinco) dias (art. 8º69) ou oferecimento de 

garantia (art. 9º70), assegurando-se a oportunidade de rediscutir a ilegalidade da multa 

por meio da oposição de Embargos à Execução Fiscal. Não realizado nem um, nem 

outro, o contribuinte fica suscetível a uma penhora de tantos bens quantos bastem para a 

satisfação do valor (art. 1071). Nos dias de hoje, a penhora é efetuada através do 

bloqueio on line de ativos financeiros da empresa através do BACEN-JUD, convênio 

assinado entre o Banco Central e o Poder Judiciário. 

Ocorre que, por vezes, o valor em si da multa não compensa financeiramente o 

custo para a União movimentar todo o aparato de sua máquina estatal. E, por óbvio, o 

contribuinte fica novamente em uma situação deveras delicada, pois, se de um lado os 

Procuradores da Fazenda Nacional não impulsionam a cobrança por meio da execução 

fiscal, por outro, a inscrição da multa na Dívida Ativa da União, por si só, gera 

consequências danosas. A exemplos disto tem-se a impossibilidade de participação em 

certames públicos, obter financiamentos bancários e, mais recentemente, não preencher 

os requisitos para obter a certificação de Operador Econômico Autorizado72. 

Em função da inércia dos representantes da União, tem-se solucionado este 

imbróglio por meio da iniciativa de o contribuinte antecipar a discussão judicial antes 

mesmo da inscrição na Dívida Ativa da União, gerando-se um custo, mas libertando-se 

                                                           
69 “Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as 

seguintes normas: I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não 

a requerer por outra forma; II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da 

carta à agência postal; III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega 

da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital; IV - o edital de 

citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como 

expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da 

inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”. 
70 “Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados 

na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em 

estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária; I - oferecer fiança bancária ou 

seguro garantia; III - nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou IV - indicar à 

penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública. § 1º - O executado só poderá 

indicar e o terceiro oferecer bem imóvel à penhora com o consentimento expresso do respectivo 

cônjuge.” 
71 “Art. 10 - Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da execução de que trata o artigo 9º, a 

penhora poderá recair em qualquer bem do executado, exceto os que a lei declare absolutamente 

impenhoráveis.” 
72 IN/RFB nº 1.598/2015: “Art. 14. São requisitos de admissibilidade: IV - comprovação de regularidade 

fiscal, por meio da Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida 

Ativa da União (CND), nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2 de outubro de 

2014;”. (g.n.) 
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desta angústia considerada verdadeira “pedra em seu sapato”. Para tanto, imprescindível 

o prévio depósito judicial do montante discutido (art. 3873), suspendendo-se a 

exigibilidade do crédito tributário (art. 151, I do CTN74). 

Todavia, é possível, ainda, que a voracidade do Fisco faça com que, não 

obstante o depósito do montante integral efetuado à disposição do Judiciário, ainda 

assim, o valor da multa – à revelia de todos –, seja inscrito na Dívida Ativa e isto gere 

novo complicador para as empresas atuantes no comércio exterior que necessitem, 

anualmente, de Certidões Negativas de Tributos Federais.  

O corretivo para tais ocasiões é o ingresso do Mandado de Segurança para 

assegurar um direito líquido e certo de ver suspensa a exigibilidade desta cobrança, 

determinando-se de forma liminar a expedição de certidões positivas com efeito de 

negativas (art. 205 e 206 do CTN75). 

Não obstante tudo isto, ainda, a aplicação das multas por parte da RFB tem 

repercutido para uma prática – tida como ilegal – adotada pelos 

armadores/transportadores, mais especificamente contra os agentes desconsolidadores. 

Consoante se disse, o serviço de desconsolidação documental de cargas 

consiste, em estreita síntese, na prestação de informações à autoridade aduaneira local 

acerca de todas as mercadorias acobertadas pelos conhecimentos de transporte marítimo 

“genérico”, através do conhecimento eletrônico (CE-Mercante “agregado”) gerado pelo 

Siscomex Carga, módulo de controle de carga aquaviária do Siscomex (Sistema 

Integrado de Comércio Exterior), após inclusão do CE-Mercante “genérico” por parte 

do transportador marítimo. 

Ocorre que, em certas ocasiões, determinadas informações são prestadas no 

Siscomex Carga pelo agente desconsolidador de forma equivocada – frise-se, 

informação esta a mando e ordem de seu agente no exterior –, razão pela qual o 

                                                           
73 “Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em execução, na 

forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação 

anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do depósito preparatório do valor do débito, 

monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos.” (g.n.) 
74 “Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...) II - o depósito do seu montante 

integral;” 
75 “Art. 205. A lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado tributo, quando exigível, seja 

feita por certidão negativa, expedida à vista de requerimento do interessado, que contenha todas as 

informações necessárias à identificação de sua pessoa, domicílio fiscal e ramo de negócio ou atividade e 

indique o período a que se refere o pedido. Parágrafo único. A certidão negativa será sempre expedida 

nos termos em que tenha sido requerida e será fornecida dentro de 10 (dez) dias da data da entrada do 

requerimento na repartição”. “Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de 

que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido 

efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa”. 
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interveniente na operação, necessariamente, se vê obrigado a solicitar ao 

armador/transportador que efetue tais correções no sistema (CE-Mercante “genérico”), 

pois somente após esse procedimento atribuído exclusivamente a ele76, é que se 

franqueia ao agente desconsolidador a retificação no CE-Mercante “agregado”.  

Por força desta necessidade de retificação também no CE-Mercante “genérico” 

por parte do armador/transportador – e que, para a ótica dele, não deu causa – é que tem 

sido exigido um depósito prévio a seu favor no valor de R$5.000,00 para cada 

retificação solicitada. E a pergunta que se faz é a seguinte:  

– O armador/transportador teria direito de exigir o depósito prévio para cada 

correção no CE-Mercante genérico gerado no Siscomex Carga? 

Entendemos que não. Para fins de conclusão da desconsolidação e subsequente 

despacho de importação, é dever do transportador retificar as informações, a teor do 

disposto no art. 23, III, ‘b’ c/c art. 24 da IN RFB 800/07. Condicionar a retificação ao 

pagamento de depósito prévio não tem relação alguma com o serviço contratado, 

sobretudo quando se trata de penalidade administrativa eventual, futura e incerta que, se 

e quando vir, o próprio armador/transportador terá meios próprios para executá-la, quer 

seja de forma administrativa, quer seja de forma judicial.  

Logo, considerando que as correções devem ser precedidas e só podem ser 

exequíveis pelos armadores/transportador junto ao sistema CE-Mercante “genérico”, é 

ilegal a prática de se valer desta prerrogativa para condicionar o pagamento prévio para 

cada retificação, qualquer que seja o nomen iuris que queira emprestar a tal cobrança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
76 IN RFB 800/07, “Art. 13. A informação do CE compreende os dados básicos e os correspondentes 

itens de carga, conforme relação constante dos Anexos III e IV, e deverá ser prestada pela empresa de 

navegação que emitiu o manifesto ou por agência de navegação que a represente. § 3º A alteração ou 

exclusão dos dados básicos do CE somente poderá ser efetuada pelo transportador que o informou no 

sistema.” (g.n.) 

http://www.receita.fazenda.gov.br/publico/Legislacao/Ins/2007/AnexoIII_IN8002007.doc
http://www.receita.fazenda.gov.br/publico/Legislacao/Ins/2007/AnexoIV_IN8002007.doc
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6. SISCOSERV 

 

O SISCOSERV veio para fazer do serviço aquilo que o SISCOMEX trouxe 

para o comércio de bens, ou seja, fiscalizar as operações do comércio exterior sob a 

ótica da prestação de serviço. 

Mapeando-as com o propósito primário do controle fiscal – entrada e saída de 

serviço –, via de consequência, sucede o voraz intuito arrecadatório.  

O assunto trouxe certo burburinho para o setor de transporte marítimo, de sorte 

que, enquanto prestadores de serviço, viram-se na mira de uma nova enxurrada de 

autuações para as hipóteses de descumprimento da obrigação acessória de prestar 

informações à Receita Federal do Brasil sobre tais transações (Portaria RFB/SCS nº 

1.908/12 e IN/RFB nº1.277/12). 

Algumas vozes já foram levantadas de forma favorável à obrigatoriedade de se 

prestar informações acerca das transações entre residentes ou domiciliados no País e 

residentes ou domiciliados no exterior que compreendam serviços, intangíveis e outras 

operações que produzam variação no patrimônio. A Solução de Consulta nº 257, de 26 

de setembro de 2014 – COSIT trouxe verdadeira cartilha esclarecedora para os agentes 

de carga prestadores e/ou tomadores de serviços.  

Pois bem. Antes e sobretudo de adentrar ao mérito em si desta obrigação 

acessória de prestar informações à RFB, necessária a avaliação prévia das normas 

instituidoras do SISCOSERV. 

A Lei nº 12.546/11, dentre outros assuntos, trouxe no artigo 25 a 

obrigatoriedade de se prestar informações para fins econômico-comerciais ao Ministério 

do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) relativas às transações 

entre residentes ou domiciliados no País e residentes ou domiciliados no exterior que 

compreendam serviços, intangíveis e outras operações que produzam variação no 

patrimônio.  

Por sua vez, seu art. 27 (Lei nº 12.546/11) estabeleceu que o Ministério da 

Fazenda e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior emitiriam 

as normas complementares para o cumprimento do mister. 

Com base então na Lei nº 12.546/11, o Sr. Secretário da Receita Federal do 

Brasil editou a Instrução Normativa RFB nº 1.277/12, instituindo a obrigatoriedade de 

se prestar informações relativas às transações entre residentes ou domiciliados no Brasil 

e residentes ou domiciliados no exterior que compreendam serviços, intangíveis e outras 
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operações que produzam variações no patrimônio, por meio de sistema eletrônico a ser 

disponibilizado no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) da 

Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB). 

O art. 3º da IN/RFB nº 1.277/12 fixou os prazos para cumprimento da 

prestação de informação, revistos posteriormente pelas IN/RFB nº 1.298/12, IN/RFB nº 

1.336/13, IN/RFB nº 1.391/13 e IN/RFB nº 1.526/14. Em sequência (art. 4º da IN/RFB 

nº 1.277/12), estabeleceu-se que a não prestação de informação incorreria em multa de 

R$5.000,00. 

Em ato de “generosidade”, o Sr. Secretário da Receita Federal do Brasil, por 

meio das IN/RFB nº 1.409/13 e IN/RFB nº 1.336/13, reduziu o valor da multa para 

R$500,00, R$1.500,00 e R$100,00 (apresentação extemporânea), de R$500,00 (não 

atendimento à intimação da RFB para cumprir obrigação acessória ou para prestar 

esclarecimentos nos prazos estipulados pela autoridade fiscal) e 3,5% ou 1,5% sobre o 

valor das transações comerciais ou das operações financeiras (por cumprimento de 

obrigação acessória com informações inexatas, incompletas ou omitidas). 

Pois bem. Estabelecido este cenário, a obrigatoriedade de se prestar informação 

para fins econômico-comerciais ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior (MDIC) relativas às transações entre residentes ou domiciliados no 

País e residentes ou domiciliados no exterior que compreendam serviços, intangíveis e 

outras operações que produzam variação no patrimônio decorre de Lei (Lei nº 

12.546/11, artigo 25).  

A questão que fica é: poderia o Sr. Secretário da Receita Federal instituir multa 

àqueles que descumprem o comando legal? 

A resposta é pela negativa. A IN/RFB nº 1.277/12 é um ato administrativo, 

emanado, no caso, por órgão subordinado ao Ministério da Fazenda, vinculado ao Poder 

Executivo. A atividade típica do Executivo é administrar a coisa pública. Legislar é 

função atípica que somente o faz por meio de Medida Provisória (art. 62 da CF/88). 

Dentro desta premissa, se a autoridade máxima do Executivo, ao disciplinar 

assunto por meio de Medida Provisória, deve submeter de imediato ao Congresso 

Nacional (Poder Legislativo) para sua conversão em lei (art. 62, §3º da CF), pergunta-

se: Que dirá da pretensão de um órgão subordinado ao Ministério da Fazenda disposto a 

fazê-lo sozinho?  
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O art. 5º, inciso XLVI da CF/88 estabelece que a lei regulará a multa. A feição 

das infrações e sanções penais é a mesma das infrações e sanções administrativas. O que 

as distingue é única e exclusivamente a autoridade competente para impô-la77. 

Da mesma forma, a Constituição Federal estabelece que a Administração 

Pública direta e indireta dos poderes da União obedecerá ao princípio da legalidade (art. 

37, caput), sendo que “tanto infrações administrativas como suas correspondentes 

sanções têm que ser instituídas em lei – não em regulamento, instrução, portaria e 

quejandos”78. 

Nem se objete afirmar que a IN/RFB nº 1.277/12 estaria assentada a disciplinar 

sobre multa a pretexto do art. 2º do Decreto-Lei nº 1.718/79 c/c art. 9º do Decreto-Lei nº 

2.303/86.  

A ginástica legislativa respaldada em colcha de retalhos é o próprio 

reconhecimento de que inexiste lei a reger sobre multa pelo descumprimento de prestar 

informação ao SISCOSERV. Tanto o Decreto-Lei nº 1.718/79 como o Decreto-Lei nº 

2.303/86, ambos institutos, disciplinam sobre o auxílio na fiscalização dos tributos sob a 

administração do Ministério da Fazenda.  

A lei instituidora do SISCOSERV (Lei nº 12.546/11) tem por finalidade a 

prestação de informações relativas às transações entre residentes ou domiciliados no 

Brasil e residentes ou domiciliados no exterior que compreendam serviços, intangíveis e 

outras operações que produzam variações no patrimônio das pessoas físicas, das pessoas 

jurídicas ou dos entes despersonalizados.  

Em outras palavras, a finalidade da lei que instituiu o SISCOSERV (art. 26 da 

Lei nº 12.546/11) visa à coleta, ao tratamento e à divulgação de estatísticas, no auxílio à 

gestão e ao acompanhamento dos mecanismos de apoio ao comércio exterior de 

serviços, intangíveis e às demais operações. 

Da mesma forma, nenhuma das hipóteses prevista pela Lei nº 10.833/03, que 

deu nova redação ao art. 107, inciso IV do Decreto-Lei nº 37/66, teria o condão de fazer 

subsistir a aplicação da multa, dada a ausência da tipicidade79 de se “prestar 

informação relativa às transações entre residentes ou domiciliados no Brasil e 

residentes ou domiciliados no exterior que compreendam serviços, intangíveis e outras 

                                                           
77 VITTA, Heraldo Garcia. A Sanção no Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 30. 
78 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio. Curso de Direito Administrativo. 22.ed. rev. e atual. até a 

Emenda Constitucional 53, de 19.12.2006, São Paulo: Malheiros, 2007, p. 817. 
79 “As normas sancionadoras devem ser redigidas com a suficiente clareza e precisão, dando justa 

notícia a respeito de seu conteúdo proibitivo”. OSÓRIO, Fabio Media. Direito Administrativo 

Sancionador. São Paulo: RT, 2000, p. 211. 
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operações que produzam variações no patrimônio das pessoas físicas, das pessoas 

jurídicas ou dos entes despersonalizados”. 

Retomando o mérito da obrigação acessória de prestar informações no 

SISCOSERV, disse-se que a Solução de Consulta nº 257, de 26 de setembro de 2014 – 

COSIT trouxe a fórmula para os agentes de carga – quer quanto prestadores, quer 

quanto tomadores de serviços – cumprirem a obrigação. Grosso modo tem-se: 

Atuando o agente de carga como consolidador, simultaneamente, será 

prestador e tomador de serviço de transporte. Na posição de prestador de serviço de 

transporte, a obrigação de prestar informação no SISCOSERV surge somente quando o 

tomador (importador/exportador) for residente ou domiciliado no exterior. E na posição 

de tomador surgirá a obrigação somente quando o transportador efetivo for domiciliado 

no exterior. 

 

Agente Consolidador como TRANSPORTADOR 

 

Imp./Exp. (Tomador residente no exterior) → Consolidador (Prestador 

nacional) 

 

Consolidador (Tomador nacional) → Armador (Prestador residente no 

exterior) 

 

Atuando o agente de carga como desconsolidador (art. 3º da IN/RFB 

nº800/07), não é, ele mesmo, prestador do serviço de transporte. Mas é prestador de 

serviços auxiliares conexos ao serviço de transporte, quando o faz em seu próprio nome. 

 

DESCONSOLIDADOR (NÃO TRANSPORTADOR) 

 

Desconsolidador (Prestador nacional) → NVOCC / Armador (Tomador 

residente no exterior) 

 

Atuando o agente de carga como um freight forwarder responsável pelo 

transporte, a obrigação de prestar informação no SISCOSERV surge quando o tomador 

(importador/exportador) for residente ou domiciliado no exterior. E na posição de 

tomador surgirá a obrigação somente quando o transportador efetivo (NVOCC/armador) 
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for domiciliado no exterior. Se, por vezes, o freight forwarder atuar apenas e 

exclusivamente como um representante do importador/exportador (art. 37, §1º do 

Decreto-Lei nº 37/66), não é tomador ou prestador de serviço de transporte, uma vez 

que age em nome de seus representados. Mas será prestador ou tomador de serviços 

auxiliares, quando o fizer em seu próprio nome. Por consequência, é do exportador ou 

importador (residente ou domiciliado no Brasil) a obrigação de informar no 

SISCOSERV a tomada do serviço de transporte junto a prestador residente e 

domiciliado no exterior.  

Dentro deste contexto, se, de um lado, a obrigação de prestar informação no 

SISCOSERV é devida, por outro, o seu descumprimento – por ora e enquanto subsistir 

a ausência de lei (sentido estrito) a regular o assunto – não é apto a gerar multas com 

base na própria IN/RFB nº 1.277/12. 
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7. DO OPERADOR ECONÔMICO AUTORIZADO 

 

A competência legislativa para dispor sobre o comércio exterior é originária da 

União, sendo de atribuição do Ministério da Fazenda80 o exercício da fiscalização e o 

seu controle. Por intermédio de suas repartições aduaneiras, faz-se assim cumprir a 

legislação que regula a entrada, permanência e a saída de quaisquer bens ou mercadorias 

do País81. E, especificamente para o controle de entrada e a saída de bens provenientes 

do exterior ou a ele destinado por meio dos portos nacionais é que se instalaram as 

Alfândegas82, enquanto órgão da Administração direta subordinado ao Ministério da 

Fazenda83. 

Este controle fiscal exercido, então, sob o manto da Receita Federal do Brasil, 

pode ser caracterizado por 3 grandes movimentos marcados, respectivamente, pela 

fiscalização com foco sobre a mercadoria (IN/RFB 206/02, revogada pela IN/RFB 

1.169/1184), sucedido – mas não preterido – pelo controle sobre as pessoas (IN/RFB 

228/200285), tendo por último um recente e inovador movimento idealizado pela 

transferência de parcela deste encargo às próprias pessoas intervenientes do comércio 

exterior, através da necessidade de se comprovar por si a sua autêntica idoneidade. Em 

alusão à mulher de Cesar, para um mundo globalizado, o interveniente do comércio 

exterior não basta ser honesto, é preciso também – e sobretudo –, parecer ser honesto. 

                                                           
80 CF/88: “Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: VIII - comércio exterior e 

interestadual; Art. 237. A fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais à defesa dos 

interesses fazendários nacionais, serão exercidos pelo Ministério da Fazenda.” 
81 Lei nº 12.815/13: “Art. 23.  A entrada ou a saída de mercadorias procedentes do exterior ou a ele 

destinadas somente poderá efetuar-se em portos ou instalações portuárias alfandegados.” Art. 

24.  Compete ao Ministério da Fazenda, por intermédio das repartições aduaneiras: I - cumprir e fazer 

cumprir a legislação que regula a entrada, a permanência e a saída de quaisquer bens ou mercadorias 

do País; II - fiscalizar a entrada, a permanência, a movimentação e a saída de pessoas, veículos, 

unidades de carga e mercadorias, sem prejuízo das atribuições das outras autoridades no porto;  
82 Decreto-Lei nº 37/66: “Art.145 - Fica o Poder Executivo autorizado a instalar Alfândegas, Postos 

Aduaneiros e outras repartições nos locais onde essa medida se impuser, bem como a extinguir as 

repartições aduaneiras cuja manutenção não mais se justifique.”. Atualmente, a Alfândega é tida como 

uma unidade descentralizada da Receita Federal do Brasil (art. 2º, II da Portaria MF nº203/2012). 

“Alfândega provém do árabe al funduq, que hoje significa hotel. Antigamente as caravanas eram 

obrigadas, ao chegar, a pernoitar num albergue oficial onde, além de repouso e de alimento, recebiam a 

visita do coletor de impostos. (...) poder-se-ia dizer que as alfândegadas são as repartições da aduana, 

que aplicam as normas e controles da aduana. Fazendo um paralelo com o corpo humano, a aduana é 

como se fosse a pele; protege o corpo e, somente se sentirá a sua importância se ela se deteriorar ou se 

extinguir”, in Uma Introdução ao Direito Aduaneiro, José Lence Carluci, Aduaneiras, 1997, p. 21.  
83 Lei nº 11.457/07: “Art. 1o A Secretaria da Receita Federal passa a denominar-se Secretaria da Receita 

Federal do Brasil, órgão da administração direta subordinado ao Ministro de Estado da Fazenda.” 
84 Estabelece procedimentos especiais de controle, na importação ou na exportação de bens e 

mercadorias, diante de suspeita de irregularidade punível com a pena de perdimento. 
85 Dispõe sobre procedimento especial de verificação da origem dos recursos aplicados em operações de 

comércio exterior e combate à interposição fraudulenta de pessoas. 
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Neste contexto, observado os princípios da Estrutura Normativa SAFE da 

Organização Mundial de Aduanas (OMA), a IN/RBF nº 1.598/15 veio a disciplinar 

sobre o Programa Brasileiro de Operador Econômico Autorizado. 

O Operador Econômico Autorizado (OEA) é compreendido como um 

interveniente na movimentação internacional de mercadorias que, mediante o 

cumprimento voluntário de critérios de segurança ou das obrigações tributárias e 

aduaneiras, obtém, em caráter precário e por meio de Ato Declaratório Executivo 

(ADE) emitido pelo Coordenador Nacional do Centro OEA, os certificados de níveis de 

conformidade e confiabilidade. Dentre os intervenientes da cadeia logística aptos a 

obterem tais certificados pelo Programa OEA encontram-se os agentes de cargas.  

Conforme anunciado, a IN/RFB nº 1.598/15 confere ao Programa OEA um 

caráter voluntário, uma vez que a ausência à adesão não implica necessariamente um 

impedimento ou limitação na atuação do interveniente nas operações regulares de 

comércio exterior. Porém, um “voluntário” tido como impositivo por um mercado 

internacional cada vez mais agressivo e competitivo. 

A proposta do Programa é uma realidade mundial. Alguns ajustes, contudo, se 

mostram necessários para conquistar a adesão por parte do agente de cargas, sobretudo 

na importação de bens e mercadorias86. Isto porque, é certo que, para fins de registro de 

uma Declaração de Importação no Siscomex, cabe ao importador, dentre outras 

exigências, informar o Número Identificador da Carga (NIC) gerado pelo depositário da 

mercadoria sob controle aduaneiro87. 

De sua vez, para que este Número Identificador da Carga (NIC) seja gerado 

pelo depositário da mercadoria sob controle aduaneiro, é necessário a desunitização88, 

antecedida de uma desconsolidação do Conhecimento Eletrônico no Siscomex Carga, 

tarefa última de responsabilidade dos agentes de cargas enquanto desconsolidadores. 

                                                           
86 Para o agente de cargas (NVOCC/ freight forwarder) na exportação, há o benefício da facilitação dos 

procedimentos aduaneiros no exterior (art. 8º da IN/RFB nº 1.598/15).  
87 IN/RFB nº 680/06: “Art. 5º O depositário de mercadoria sob controle aduaneiro, na importação, 

deverá informar à SRF, de forma imediata, sobre a disponibilidade da carga recolhida sob sua custódia 

em local ou recinto alfandegado, de zona primária ou secundária, mediante indicação do correspondente 

Número Identificador da Carga (NIC). (...) § 2º O NIC informado pelo depositário nos termos do caput 

deverá ser utilizado pelo importador para fins de preenchimento e registro da DI.”  

“Art. 15. O registro da DI caracteriza o início do despacho aduaneiro de importação, e somente será 

efetivado: (...) III - após a chegada da carga, exceto na modalidade de registro antecipado da DI, 

previsto no art. 17” (g.n.) 
88 IN/RFB 800/07: “Art. 36. O depositário somente poderá iniciar operação de desunitização de carga se 

forem atendidas as seguintes condições cumulativas: I - inexistir registro de bloqueio total ou relativo a 

operação de desunitização para o contêiner; e II - a informação da desconsolidação tenha sido 

concluída no sistema, no caso de CE genérico.” 
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No modal marítimo há a previsão de se permitir ao importador OEA efetuar o 

registro da DI antes mesmo da chegada de sua carga ao território aduaneiro, com 

aplicação de seleção parametrizada imediata89. Contudo, em uma importação decorrente 

de cargas LCL, a garantia deste benefício ao importador OEA não se mostra adequada à 

realidade atual. Em outras palavras, sem que haja ajustes normativos, o importador 

OEA de cargas LCL ficará impedido de efetuar o registro da DI de forma antecipada de 

carga LCC não desconsolidada. Mais ainda, não lhe será franqueado o direito de 

registrar a DI de forma antecipada sem a desunitização e identificação de presença de 

carga no depositário da mercadoria sob controle aduaneiro.  

Pois bem. Ainda que superados esses descompassos normativos, o objetivo do 

Programa OEA que se vê atendido para tal hipótese aos agentes de cargas seria atrelado 

à confiança no relacionamento entre operadores econômicos, à sociedade e à Secretaria 

da Receita Federal. A conferência antecipada de seu HBL, evitando-se atrasos na 

liberação, retificações e multas, tudo isto, nos dias de hoje, o agente desconsolidador o 

faz para atender à exigência do prazo de 48 horas antes da atracação. Se o mote 

principal do Programa OEA é a agilidade90 e a facilidade91, estes propósitos, por ora, 

ainda não estariam ao alcance do agente de cargas, ficando a cargo restrito apenas aos 

importadores OEA.  

                                                           
89 IN/RFB nº 1.598/15: “Art. 12. São benefícios específicos para o operador certificado na modalidade 

OEA-C Nível 2 E OEA-P: IV - no modal marítimo, será permitido ao importador OEA registrar a DI 

antes da chegada da carga ao território aduaneiro, com aplicação de seleção parametrizada imediata; 

(g.n.) 
90 Decreto nº 6.759/09: “Art. 578.  A Secretaria da Receita Federal do Brasil poderá estabelecer 

procedimentos para simplificação do despacho de importação”. “Art. 579.  A Secretaria da Receita 

Federal do Brasil poderá, em ato normativo, autorizar: I - o início do despacho aduaneiro antes da 

chegada da mercadoria; II - a entrega da mercadoria antes de iniciado o despacho; e III - a adoção de 

faixas diferenciadas de procedimentos, em que a mercadoria possa ser entregue: a) antes da conferência 

aduaneira; b) mediante conferência aduaneira feita parcialmente; ou c) somente depois de concluída a 

conferência aduaneira de toda a carga. Parágrafo único.  As facilidades previstas nos incisos I e II não 

serão concedidas a pessoa inadimplente em relação a casos anteriores.”.“Art. 595.  Poderá ser 

autorizado, em ato normativo da Secretaria da Receita Federal do Brasil: I - a adoção de procedimentos 

para simplificação do despacho de exportação; e II - o embarque da mercadoria ou a sua saída do 

território aduaneiro antes do registro da declaração de exportação.” 
91 Decreto nº 6.870/09. ANEXO DA DIR. No 32/08 - NORMA DE CONTROLE ADUANEIRO NAS 

ADMINISTRAÇÕES ADUANEIRAS DO MERCOSUL - “Artigo 22: 1. As Administrações Aduaneiras 

poderão estabelecer medidas de facilitação para operadores que cumpram com requisitos exigidos na 

legislação aduaneira. 2. As medidas de facilitação poderão incluir a apresentação de documentos 

simplificados ou em menor quantidade, a redução do percentual de verificações e/ou a maior agilidade 

no despacho aduaneiro. 3.  Previamente à concessão das medidas de facilitação, as Administrações 

Aduaneiras poderão realizar controles de auditoria nas empresas, sobre: a) a contabilidade, 

organização interna, sistemas de controle, de fabricação, e outros aspectos relacionados às atividades 

aduaneiras; b) a capacidade financeira, patrimonial e econômica; c) os antecedentes dos responsáveis 

legais e os vínculos com outras pessoas físicas ou jurídicas; d) a existência de fato da pessoa jurídica”. 
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Como consequência de se permitir ao importador OEA o efetivo registro da DI 

antes mesmo da chegada de sua carga ao território aduaneiro, com aplicação de seleção 

parametrizada imediata, se o propósito é agilizar, reduzindo o tempo de desembaraço de 

uma carga vinda do exterior, ousamos anunciar uma alteração substancial no 

stablishment do setor portuário e de comércio exterior do Brasil. Do contrário, ficará 

sem sentido a necessidade de se obter um regime aduaneiro especial de trânsito, 

tornando natimorto o benefício da dispensa de apresentação de garantia para este regime 

autorizado ao transportador OEA92. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
92 IN/RFB nº 1.598/15: “Art. 10. São benefícios específicos para o operador certificado na modalidade 

OEA-S e OEA-P: IV - será dispensada a apresentação de garantia no trânsito aduaneiro cujo 

beneficiário seja transportador OEA.” (g.n.) 
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8. AVARIA GROSSA 

 

Todo negócio jurídico que se preze reclama para sua celebração certa 

prudência às partes envolvidas. Os riscos inerentes da atividade por evento futuro e 

incerto justificam – sobretudo quando envolvidos valores significativos – a contratação, 

por óbvio, de um seguro. Na logística dos importadores e exportadores diria como 

imprescindível, dado que ocorrido o sinistro no percurso do transporte, seja lá qual o 

modal, e uma vez coberto o risco pela apólice, a companhia seguradora tem o dever de 

indenizar seu segurado.  

Ao indenizá-lo, a seguradora subroga-se nos direitos daquele e regride contra o 

causador do dano, desejosa de reaver o dinheiro por ela dispendido. Em geral, no 

transporte marítimo, quando o sinistro ocorre, por declaração de avaria grossa93, as 

seguradoras das cargas indenizam seus respectivos segurados 

(importadores/exportadores) e, ao subrogarem-se nos direitos destes, comprometem-se a 

prestar a contribuição por avaria grossa.  

A medida legal do comandante do navio, fundada nos termos das Regras de 

York e Antuérpia (RYA), encontra consonância ao nosso ordenamento jurídico pátrio 

no art. 7º do Decreto-Lei nº 116/6794 c/c arts. 784 e 785 do CCom95, sendo 

perfeitamente lícita a exigência prévia da assinatura de formulários correspondente ao 

comprometimento pelo pagamento de avaria grossa e salvamento.  

No Brasil, a avaria grossa vem disciplinada nos artigos 761, 764 e 765 do 

CCom., cujo conceito é extraído como sendo uma despesa extraordinária feita de forma 

voluntária e por deliberação motivada para o bem do navio e da carga. As Regras de 

                                                           
93 “Várias são as teorias que procuram explicar o fundamento jurídico da contribuição na avaria 

comum. Emas se fundam num contrato, outras na Lei. Para os gregos emanava da equidade natural, 

decorrente do princípio que impunha àquele que fora beneficiado, em prejuízo alheio, a obrigação de 

indenizar parte desse sacrifício, como justa recompensa do aproveitamento conseguido. Já os romanos 

buscaram o fundamento no contrato de locação para justificar como dois carregadores não ligados por 

vínculo algum fossem obrigados um a pagar e outro a receber uma contribuição, sendo nesse caso, o 

magister por meio da actio locati, agindo este, então, regressivamente, contra os proprietários da carga 

salva através da actio conducti”. LACERDA, Jozé Cândido Sampaio de. Curso de Direito Privado da 

Navegação. 3.ed. Rio de Janeiro: Biblioteca Jurídica Freitas Bastos, 1984, v. I, p. 232. 
94 “Ao armador é facultado o direito de determinar a retenção da mercadoria nos armazéns, até ver 

liquidado o frete devido ou o pagamento da contribuição por avaria grossa declarada” (g.n.) 
95

 “Art. 784 - O capitão tem direito para exigir, antes de abrir as escotilhas do navio, que os 

consignatários da carga prestem fiança idônea ao pagamento da avaria grossa, a que suas respectivas 

mercadorias forem obrigadas no rateio da contribuição comum. 

Art. 785 - Recusando-se os consignatários a prestar a fiança exigida, pode o capitão requerer o depósito 

judicial dos efeitos obrigados à contribuição, até ser pago, ficando o preço da venda sub-rogado, para se 

efetuar por ele o pagamento da avaria grossa, logo que o rateio tiver lugar.” 
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York e Antuérpia (RYA), versão 200496, trazem o mesmo preceito, consubstanciando-se 

em qualquer sacrifício ou despesas extraordinárias seja intencionalmente e 

razoavelmente praticado com a finalidade de preservar do perigo a propriedade 

envolvida em uma aventura marítima comum.  

De acordo com a versão 2004 das RYA, sob a égide da Regra E97, 2 c/c 

XXIII98, os pedidos de ressarcimento devem ser feitos dentro de 1 (um) ano da data do 

término da aventura marítima comum, sob pena do regulador ter a liberdade de estimar 

a extensão do crédito com base nas informações a ele disponibilizadas através das 

reclamações apresentadas pelos demais de forma tempestiva. 

Os armadores/transportadores têm o direito de retenção da mercadoria, até ver 

liquidado o frete devido e/ou pagamento da contribuição por avaria grossa (art. 7º do 

Decreto-Lei nº 116/6799). 

Na falta de pronto pagamento – tanto da contribuição por avaria grossa, quanto 

do frete –, compete ao armador/transportador propor ação de embargo sobre a carga, no 

prazo de 30 (trinta) dias a contar da data do último dia da descarga (Lei nº556/1850 – 

Código Comercial art. 527, p. único100).  

                                                           
96 Rule A. There is a general average act when, and only when, any extraordinary sacrifice or 

expenditure is intentionally and reasonably made or incurred for the common safety for the purpose of 

preserving from peril the property involved in a common maritime adventure. 
97 RULE E: 2. All parties claiming in general average shall give notice in writing to the average adjuster 

of the loss or expense in respect of which they claim contribution within 12 months of the date of the 

termination of the common maritime adventure. 3.Failing such notification, or if within 12 months of a 

request for the same any of the parties shall fail to supply evidence in support of a notified claim, or 

particulars of value in respect of a contributory interest, the average adjuster shall be at liberty to 

estimate the extent of the allowance or the contributory value on the basis of the information available to 

him, which estimate may be challenged only on the ground that it is manifestly incorrect.  
98 "RULE XXIII. TIME BAR FOR CONTRIBUTIONS TO GENERAL AVERAGE.a. Subject always to any 

mandatory Rule on time limitation contained in any applicable law: (i) Any rights to general average 

contribution, including any rights to claim under general average bonds and guarantees, shall be 

extinguished unless an action is brought by the party claiming such contribution within a period of one 

year after the date upon which the general average adjustment was issued. However, in no case shall 

such an action be brought after six years from the date of the termination of the common maritime 

adventure. (ii) These periods may be extended if the parties so agree after the termination of the common 

maritime adventure.” 
99 “Art. 7º Ao armador é facultado o direito de determinar a retenção da mercadoria nos armazéns, até 

ver liquidado o frete devido ou o pagamento da contribuição por avaria grossa declarada.”. 
100 “Art. 527 - O capitão não pode reter a bordo os efeitos da carga a título de segurança do frete; mas 

tem direito de exigir dos donos ou consignatários, no ato da entrega da carga, que depositem ou 

afiancem a importância do frete, avarias grossas e despesas a seu cargo; e na falta de pronto 

pagamento, depósito, ou fiança, poderá requerer embargo pelos fretes, avarias e despesas sobre as 

mercadorias da carga, enquanto estas se acharem em poder dos donos ou consignatários, ou estejam 

fora das estações públicas ou dentro delas; e mesmo para requerer a sua venda imediata, se forem de 

fácil deterioração, ou de guarda arriscada ou dispendiosa. 

A ação de embargo prescreve passados 30 (trinta) dias a contar da data do último dia da descarga.” 
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Isto porque o direito de retenção que ele dispõe sobre a mercadoria não se 

reveste do atributo de auto-executoriedade como no direito público101. Em outras 

palavras, o armador/transportador, enquanto empresa privada e, por óbvio, suscetível às 

relações jurídicas de direito privado, deve buscá-lo (direito de retenção) submetendo sua 

decisão ao crivo do Poder Judiciário. 

Transpondo este conceito para o SISCOMEX, tem-se que o art. 40 da IN/RFB 

800/07 prevê: 

“Art. 40. É facultado ao armador determinar a retenção da mercadoria em 

recinto alfandegado, até a liquidação do frete devido ou o pagamento da contribuição 

por avaria grossa declarada, no exercício do direito previsto no art. 7º do Decreto-Lei 

no 116, de 25 de janeiro de 1967. 

Parágrafo único. O sistema informará ao depositário, no momento da entrega, 

a retenção determinada pelo armador”. 

Com o propósito de tornar a compreensão mais didática, extraímos a lição 

recente da declaração de avaria grossa dada pelo comandante do navio MAERSK 

LONDRINA, cujo armador/transportador, após ratificar o protesto marítimo no 

primeiro porto de descarga (Proc. 1016602-90.2015.8.26.0562 – 3ª Vara Cível de 

Santos), ingressou-se com Medida Judicial (Proc. 1015905-69.2015.8.26.0562 – 10ª 

Vara Cível de Santos) buscando, por meio de uma ordem judicial, a prestação de 

garantias por parte dos proprietários das cargas para o rateio das despesas 

extraordinárias, sob pena de retenção até o cumprimento da obrigação. 

Assim se sucedeu também nas escalas subsequentes ao porto de Santos, com a 

distribuição das ações em Itapoá102 (0300321-07.2015.8.24.0126 – Vara Única de 

Itapoá-SC) e Itajaí103 (0307176-87.2015.8.26.0033 –2ª Vara Cível de Itajaí-SC). 

                                                           
101 “No direito privado, são raras as hipóteses em que se permite ao particular executar suas próprias 

decisões. Exemplo da auto-executoriedade no direito privado está na proteção à posse (art. 1.210, §1º, 

do Código Civil): ‘O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter0se, ou restituir-se por sua própria 

força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à 

manutenção, ou restituição da posse’”. CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manuel de Direito 

Administrativo. 19.ed. São Paulo: Lumen Juris, 2008, p. 112. 
102 “Isso posto, DEFIRO o pedido liminar para determinar a retenção das cargas das requeridas no 

terminal de contêineres da empresa Itapoá Terminal Portuários S.A, até que as rés identificadas na 

listagem que deverá acompanhar a inicial (pp. 106-107) comprovem a realização de depósito ou a 

prestação de garantia de avaria grossa. Oficie-se a Itapoá Terminais Portuários S.A para que não libere 

as cargas constantes da relação de pp. 106-107, que ao expediente deverá ser anexada, até que receba a 

confirmação por escrito dos agentes marítimos da parte autora ou haja decisão em sentido contrário. Em 

razão do adiantado da hora, serve a presente como ofício. Caso a Itapoá Terminais Portuários S/A 

declare não possuir espaço para armazenagem dos contêineres retidos, ficará a cargo da parte autora 

indicar local adequado para tanto, no prazo de 24 horas, e viabilizar o cumprimento da medida liminar. 

Por se tratar a autora de empresa estrangeira, deverá prestar caução, no prazo de 5 (cinco) dias, com o 
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Da mesma forma que o bloqueio no sistema não dispõe do atributo da auto-

executoriedade para o pagamento da contribuição por avaria grossa, a retenção das 

cargas em função da liquidação do frete marítimo também prescinde do aval do Poder 

Judiciário. Se assim o armador/transportador deixar de fazê-lo, fica assegurado ao 

próprio recinto alfandegado o direito de entregar a mercadoria ao importador amparada 

por DI ou DSI desembaraçada ou com entrega autorizada pela autoridade aduaneira no 

Siscomex (vide art. 39, §2º, II da IN/RFB 800/07).  

Nesta hipótese específica (mercadoria nacionalizada), em tese, não há nenhum 

descumprimento ao controle aduaneiro suscetível à sanção de advertência, suspensão 

e/ou cancelamento de seu alfandegamento (art. 76, I, II e III da Lei nº 10.833/03), de 

modo que o recinto alfandegado estará respaldado por norma (art. 39, §2º, II da IN/RFB 

800/07), desde, claro, não haja ordem judicial em sentido contrário. Em tese, os recintos 

alfandegados não podem e nem devem interferir em disputa envolvendo interesse 

exclusivo entre o armador/transportador e o proprietário da carga, sob pena de 

responder judicialmente. 

De duas, uma: nesta disputa envolvendo o pagamento do frete e contribuição 

para avaria grossa, ou os armadores/transportadores antecipam-se a ingressar com 

medida judicial para obter o direito de retenção, ou a eles restarão as vias próprias da 

ação de cobrança. O bloqueio de CE-Mercante por parte deles (armador/transportador), 

por não ser auto-executável, fica suscetível a corretivo por parte do Poder Judiciário. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
alcance correspondente a 20% do valor da causa, na forma do artigo 835 do Código de Processo Civil, 

sob pena de revogação da antecipação dos efeitos da tutela. Prestada a caução, citem-se as rés para, 

querendo, apresentarem resposta escrita, no prazo de 15 dias, sob pena de revelia. Caso não prestada, 

voltem conclusos para revogação da liminar e extinção do feito. Intime-se.” Fabrícia Alcantara Mondin, 

Juíza de Direito. 
103 “Isso posto, com fundamento no artigo 273, inciso I, combinado com o artigo 1218 do Código de 

Processo Civil, bem como nos artigos 765 do Código de Processo Civil de 1939, 764 do Código 

Comercial e 7º do Decreto 116/67, defiro a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de determinar que as 

mercadorias e contêineres descritos nos documentos de folhas 126/130 fiquem retidas nos terminais de 

contêineres descritos na petição inicial e em seu aditamento, até que as rés demonstrem a realização de 

depósito ou a prestação de garantia da avaria grossa descrita na petição inicial”. Márcia Krischke 

Matzenbacher, Juíza de Direito. 
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9. O Agente de Carga (Transportador Contratual) no Projeto de Lei do 

Código Comercial – PL 1572/2011 

 

O presente trabalho não poderia passar a margem da Emenda nº 56 ao Projeto 

de Lei nº 1.572/2011. Em que pesem as críticas da comunidade jurídica à Emenda, que 

resgata antigos preceitos do Livro de Direito Marítimo do atual Código Comercial, 

interessa ao presente trabalho destacar a tentativa do legislador em trazer à discussão a 

figura do transportador contratual. 

Dispõe o artigo 53 da Emenda que “Transportador Contratual é a pessoa 

jurídica que, não sendo o armador, proprietário ou afretador de embarcação, emite 

Conhecimento de Transporte Marítimo em nome próprio, identificando-se como o 

transportador e subcontrata um transportador efetivo para realização do transporte 

das mercadorias que lhe forem entregues pelo embarcador.” 

O parágrafo único do dispositivo prescreve que “As disposições sobre 

responsabilidade no transporte aquaviário de cargas se aplicam ao Transportador 

Contratual e ao efetivo, que respondem solidariamente”. 

A definição legal de transportador contratual, que se faz por exclusão no 

Projeto de Lei em comento, nos permite inferir que o legislador se reporta à figura do 

agente de carga que emite conhecimento marítimo e, por consequência, se compromete 

com o transporte. 

Mesmo porque, ao tratar do transporte de cargas, o legislador definiu que o 

título que instrumentaliza referida prestação de serviço é o conhecimento de transporte 

de cargas. Por vezes, todavia, uma aparente redundância é necessária para fins 

eminentemente didáticos. Neste caso, o óbvio prescrito na proposta de lei faz o agente 

de carga – que emite conhecimento de transporte – se amoldar à definição de 

transportador, equiparado ao transportador efetivo. 

A pretensa inserção legal do “transportador contratual” é oportuna, 

considerando que esse importante ator da cena logística-portuária, como sabemos, ainda 

não figura no ordenamento jurídico brasileiro. Assim, se o agente de carga, enquanto 

enquadrado como um transportador contratual, emitir o título que instrumentaliza o 

contrato de transporte, será transportador para todos os fins de direito. 
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Na mensagem da Emenda está claro o desiderato do legislador: equiparar o 

transportador contratual ao transportador físico, fulminando qualquer diferenciação no 

tocante às responsabilidades relativas ao transporte. 

A linha adotada pela Emenda ao Projeto de Lei, em verdade, vem em 

consonância com a jurisprudência104 atribuindo ao agente de carga que assume 

contratualmente o transporte os consectários da responsabilidade civil. 

Igualmente já se disse acerca da assunção de responsabilidade pelo agente de 

cargas nas regras modelo para Serviços de Agenciamento de Cargas da Federação 

Internacional de Associações de Agente de Cargas, FIATA – International Federation 

of Freight Forwarders Associations (cf. item 4.3, p. 23) 

O dispositivo em referência ressalva que “entretanto, o Agente de Cargas não 

deve ser responsabilizado como transportadora, se o cliente receber um documento de 

transporte emitido por uma pessoa outra que não o agente de cargas e não declarar em 

tempo hábil que o Agente de Cargas é de qualquer forma responsável como 

transportador.” 

A previsão contida nas normas da FIATA se coaduna com a mensagem da lei 

proposta, ao passo que traz o agente de cargas que emite conhecimento de transporte a 

sua inexorável condição de transportador, ainda que eminentemente contratual. 

A ressalva da norma, por outro lado, objetiva resguardar o agente de cargas que 

não atua como transportador contratual, ou seja, quando não emite conhecimento de 

transporte, caso do mero desconsolidador. 

No tocante à distinção entre transportador contratual e desconsolidador, aliás, 

não obstante a referência jurisprudencial acima, cabe registrar que os tribunais pátrios 

têm ainda longo caminho a percorrer até alcançar a diferença entre os papéis daquele 

que se responsabiliza contratualmente pelo transporte e o representante do NVOCC 

estrangeiro, mero desconsolidador da carga. Conforme salientado no Capítulo referente 

à Responsabilidade Civil do Agente de Carga, não raro, nos deparamos com decisões 

impingindo a responsabilidade pelo transporte da carga ao agente desconsolidador. 

                                                           
104 Exemplo do entendimento pretoriano é o vertido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grade do 

Sul, donde se extrai o reconhecimento da responsabilidade solidária entre o Agente de Carga e o efetivo 

transportador marítimo: “Ainda que a contratação realizada tenha sido na modalidade NVOCC (Non-

Vessel Operating Common Carrier – transportador não-proprietário do navio), verifica-se, no caso, a 

legitimidade passiva do transportador, armador do navio, já que a avaria experimentada ocorreu no 

trajeto. Ademais, entende-se pela responsabilidade solidária entre a armadora e a operadora-armadora 

(NVOCC), em consonância com o entendimento desta Câmara Cível.” (Apelação Cível nº 

70030094411-RS) 
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Pela exegese da emenda que passa a definir o transportador contratual, o agente 

desconsolidador, aquele que emerge tão somente como representante local do NVOCC 

estrangeiro, não se enquadra na definição proposta pela norma, porquanto não é emissor 

do conhecimento de transporte. 

Em relação ao freight forwarder, aquele que assume todo o transporte, da porta 

do exportador à porta do importador, a abrangência da norma se torna mais delicada e 

demandará análise caso a caso. Isto porque, conforme pormenorizado no capítulo 

referente à Responsabilidade Civil do Agente de Carga, independentemente de emitir – 

ou não – um conhecimento de transporte, o freight forwarder poderá responder pelo 

contrato de prestação de serviço oferecido compreendido nele o transporte. 

Caso emita o conhecimento de transporte, sem dúvida, o freight forwarder 

estará albergado pelo conceito legal de transportador contratual. Não emitindo o 

conhecimento de transporte será imprescindível compulsar o cerne da relação travada 

com quem o contratou. Mesmo não emitindo conhecimento, e tendo se valido de um 

NVOCC para tanto, pode ser chamado à assunção das responsabilidades inerentes à 

condição de transportador, caso tenha “vendido” o transporte dentre o rol de serviços 

oferecidos. 

Além da definição de “transportador contratual” emprestada pela Emenda em 

estudo, merece registro a previsão acerca da Limitação de Responsabilidade do 

Transportador105.  

                                                           
105 Art. [145]. O armador pode limitar sua responsabilidade nos seguintes casos: 

I - morte ou lesão corporal de pessoas que se encontrem a bordo da embarcação ou em decorrência da 

operação da embarcação; 

II - danos a propriedades de terceiros causados em decorrência da operação da embarcação, incluídos 

aqueles causados às obras dos portos, docas, diques e vias navegáveis; 

III – perdas, avarias ou atraso na entrega das cargas transportadas; 

IV – reclamações por prejuízos derivados de responsabilidade extracontratual que tenham vinculação 

direta com a exploração da embarcação; 

V – reclamações promovidas por uma pessoa que não seja a responsável, relacionadas com medidas 

tomadas a fim de evitar ou minorar os prejuízos, a respeito das quais o armador tenha direito de limitar 

sua responsabilidade, bem assim outros prejuízos consequentes a tais medidas. 

Art. [146]. A invocação da limitação em razão de um dos casos previstos no artigo anterior não importa 

em admissão de responsabilidade. 

Art. [147]. As disposições relativas à limitação da responsabilidade não são aplicáveis: 

I – às reclamações derivadas de operações de salvamento da própria embarcação ou de contribuição por 

avaria grossa; 

II – às reclamações por dano ao meio ambiente; 

III – às despesas de remoção de destroços; 

IV – às reclamações por danos nucleares, quando proibida a limitação de responsabilidade; 

V - aos créditos trabalhistas do capitão e membros da tripulação ou de qualquer outro empregado do 

armador que se encontre a bordo da embarcação ou cujas funções se relacionem 

com a sua operação. 
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A Convenção Internacional para a unificação de certas regras de direito 

marítimo (International Convention for the Unification of Certain Rules Relating to the 

Limitation of the Liability of Owners of Sea-Going Vessels), editada em 25 de agosto de 

                                                                                                                                                                          
Art. [148]. Se o armador tiver direito de crédito contra um credor seu, por prejuízos resultantes do mesmo 

fato, os respectivos créditos serão compensados e as disposições deste Capítulo somente se aplicarão à 

diferença resultante desta compensação. 

Art. [149]. As quantias a que o armador pode limitar a sua responsabilidade nos casos previstos neste 

Capítulo serão calculadas de acordo com os seguintes valores: 

I - Em relação às reclamações de morte ou lesão corporal: 

a) para embarcações com arqueação bruta até 2.000 toneladas: 3.020.000 DES – Direitos Especiais de 

Saque; 

b) para embarcações cuja arqueação bruta exceda 2.000 toneladas, as quantias indicadas abaixo, 

adicionadas da quantia mencionada no inciso anterior: 

1) de 2.001 toneladas até 30.000 toneladas, 1.208 DES - Direitos Especiais de Saque, por 

tonelada; 

2) de 30.001 toneladas a 70.000 toneladas, 906 DES - Direitos Especiais de Saque, por 

tonelada; 

4) para cada tonelada que exceda de 70.000, 604 DES - Direitos Especiais de Saque. 

II - com relação às demais reclamações: 

a) para embarcações com arqueação bruta até 2.000 toneladas: 1.510.000 DES – Direitos Especiais de 

Saque; 

b) para embarcações cuja arqueação bruta exceda 2.000 toneladas: 

1) de 2.001 a 30.000 toneladas, 604 DES - Direitos Especiais de Saque, por tonelada; 

2) de 30.001 a 70.000 toneladas, 453 DES - Direitos Especiais de Saque, por tonelada; 

3) para cada tonelada que exceda 70.000, 302 DES - Direitos Especiais de Saque. 

Art. [150]. Para fins de limitação de responsabilidade do armador, qualquer embarcação com menos de 

500 toneladas de arqueação bruta será considerada como tendo essa tonelagem. 

Art. [151]. Quando o valor calculado de acordo com as regras do inciso I do artigo antecedente for 

insuficiente para satisfazer integralmente aquelas reclamações, o saldo remanescente irá concorrer com as 

reclamações referidas no inciso II. Neste caso, esse saldo concorrerá em igualdade de condições com as 

reclamações do inciso II. 

Art. [152]. Quando um ou mais fatos acarretem responsabilidades para o armador, a respeito dos quais lhe 

assista o direito de limitar sua responsabilidade segundo as normas deste Capítulo e quando os mesmos 

fatos provoquem outras responsabilidades pelas quais o armador igualmente tenha direito a limitar sua 

responsabilidade, conforme outras normas do ordenamento jurídico, deverão ser constituídos o número 

necessário de fundos independentes a que der lugar a iniciativa do armador, de forma que nem os fundos 

nem os créditos interfiram entre si. 

Art. [153]. Se o armador tiver satisfeito, total ou parcialmente, uma reclamação imputável ao fundo de 

limitação antes da distribuição dos seus valores, ficará sub-rogado pelo valor pago nos direitos que o 

credor original em virtude das disposições deste Capítulo. Essa sub-rogação, todavia, somente se opera na 

medida em o credor tenha efetivamente direito de ser indenizado pelo armador. 

Art. [154]. Quando qualquer interessado demonstrar que pode ser futuramente obrigado a pagar todo ou 

parte de reclamação, a respeito da qual se operará a sub-rogação a que se refere o artigo anterior, o juiz 

competente pode determinar, a pedido da parte, a reserva de um montante suficiente para permitir que ela 

ulteriormente faça valer sua reclamação contra o fundo. 

Art. [155]. Todo segurador de responsabilidade por reclamações sujeitas à limitação de responsabilidade 

conforme as disposições precedentes terão direito a usufruir deste benefício, na mesma medida que o 

segurado. 

Art. [156]. A limitação de responsabilidade prevista no presente Capítulo também pode ser invocada pelo 

proprietário do navio, seu operador, fretador por viagem ou transportador, quando for pessoa natural ou 

jurídica diferente do armador, ou também pelos seus dependentes e pelo capitão, membros da tripulação e 

práticos, em ações judiciais movidas contra eles. 

Parágrafo único. Se a ação for movida contra duas ou mais pessoas em virtude de um 

mesmo fato e estas invocarem a limitação da responsabilidade, o fundo a ser constituído que não excederá 

os montantes especificados no Art. [149]. 

Art. [157]. Cabe a limitação de responsabilidade, nos casos previstos em lei, a menos que se prove que o 

dano foi causado por dolo ou culpa grave pessoal do armador. 
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1924 trata da limitação de responsabilidade do proprietário da embarcação, tendo como 

propósito não onerá-lo, desde que não explore diretamente a atividade de navegação 

enquanto armador ou transportador. Na mesma convenção foi editada outra, para a 

unificação de certas regras legais relativas ao Conhecimento de Transporte 

(International Convention for the Unification of Certain Rules of Law Relating to Bills 

of Lading - Haugue Rules 1924), chamada de “Regras de Haia” ou “Haugue Rules 

1924”, que somada às subsequentes (Regras de Visby de 1968; SDR Protocol de 1968; 

Regras de Roterdã de 2008) limitam, igualmente, a responsabilidade do armador. 

O Brasil, país historicamente não explorador do transporte marítimo e potência 

na exportação de commodities e demais matérias primas ratificou apenas a primeira 

convenção, internalizando-a através do Decreto nº 350/1935, deixando de assinar as 

demais convenções que tratavam da limitação de responsabilidade. 

Em regra, qualquer discussão relativa à limitação de responsabilidade no Brasil 

tem como premissa a existência de relação contratual anterior, não alcançando a 

responsabilidade decorrente de ato ilícito. No ordenamento jurídico vigente, vale 

lembrar, o artigo 750 do Código Civil estabelece que a responsabilidade do 

transportador fica limitada ao valor constante no conhecimento106. 

Os mais diversos diplomas concernentes às relações de transporte tratam da 

limitação nas suas respectivas searas. 

A Lei do Transporte Multimodal também se ocupou em limitar a 

responsabilidade do operador multimodal estabelecendo que sua responsabilidade “não 

excederá os limites de responsabilidade pela perda total das mercadorias”. (art. 19, Lei 

nº 9.611/98). Não obstante, no dispositivo subsequente a lei estabelece que “o Operador 

de Transporte Multimodal não poderá valer-se de qualquer limitação de 

responsabilidade se for provado que a perda, dano ou atraso na entrega decorreram de 

ação ou omissão dolosa ou culposa a ele imputável”. 

Na cena do transporte aéreo encontramos a limitação prevista na Convenção de 

Varsóvia, promulgada em 1929 e ratificada pelo Brasil, sendo substituída pela 

Convenção de Montreal de 1999 (art. 22, item 2 do Decreto nº 5.910, de 27 de setembro 

                                                           
106 Art. 750. A responsabilidade do transportador, limitada ao valor constante do conhecimento, começa 

no momento em que ele, ou seus prepostos, recebem a coisa; termina quando é entregue ao destinatário, 

ou depositada em juízo, se aquele não for encontrado. 



78 

 

de 2006) estabelecendo um valor máximo de indenização de 1.000 DES (Direito 

Especial de Saque)107. 

Ainda no ensejo da limitação de responsabilidade, especificamente ao agente 

de cargas, cabe destacar, porque oportuno ao presente trabalho, que a já referida FIATA 

também intenta a limitação aos seus associados. 

Reza o disposto no item 8.1 das normas da FIATA que “o Agente de Cargas 

não terá responsabilidade sobre: objetos de valores e mercadorias perigosas, a menos 

que declarados como tal ao Agente de Cargas no momento da assinatura do contrato; 

perdas consequentes de atraso, a menos que seja expressamente acordado por escrito 

e; perdas indiretas ou consequentes”. 

O item 8.3, por sua vez, traz limitações monetárias em favor do agente de 

cargas, dispondo que este “não deve ser responsável por qualquer perda ou dano às 

mercadorias em quantidade que exceda o equivalente a 2 SDR por quilograma de peso 

bruto das mercadorias perdidas ou danificadas”. 

Esse patamar, em verdade, reproduz o estatuído nas regras de Regras de Haia-

Visby, artigo 4º, item 5, “a”108, norma internacional que, conforme dito linhas acima, 

não tem o Brasil como signatário. 

Observa-se que, historicamente, são inúmeras as tentativas de se empreender a 

limitação de responsabilidade do transportador. Diante disso, não é difícil aquilatar a 

dimensão da discussão doutrinária e jurisprudencial envolta ao assunto. Ocorre que, se 

de um lado temos a limitação prevista nos mais diferentes diplomas, por outro, temos os 

basilares preceitos regentes da responsabilidade civil. 

Aqueles que sustentam a limitação da responsabilidade colocam em primeiro 

plano o interesse no desenvolvimento da atividade relacionada ao transporte marítimo. 

Afirmam que a concepção de limitação de responsabilidade no transporte não é 

novidade e já se faz presente no ordenamento jurídico brasileiro, haja vista o disposto 

no artigo 750 do Código Civil. No tocante ao preceito da norma internacional que 

                                                           
107 2.  No transporte de bagagem, a responsabilidade do transportador em caso de destruição, perda, 

avaria ou atraso se limita a 1.000 Direitos Especiais de Saque por passageiro, a menos que o passageiro 

haja feito ao transportador, ao entregar-lhe a bagagem registrada, uma declaração especial de valor da 

entrega desta no lugar de destino, e tenha pago uma quantia suplementar, se for cabível. Neste caso, o 

transportador estará obrigado a pagar uma soma que não excederá o valor declarado, a menos que 

prove que este valor é superior ao valor real da entrega no lugar de destino. 
108 “5. (a) Unless the nature and value of such goods have been declared by the shipper before shipment 

and inserted in the bill of lading, neither the carrier nor the ship shall in any event be or become liable 

for any loss or damage to or in connection with the goods in an amount exceeding 666.67 units of 

account per package or unit or 2 units of account per kilogramme of gross weight of the goods lost or 

damaged, whichever is the higher.” 
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confere amparo à limitação de responsabilidade, o artigo 1º da Convenção de Bruxelas 

(1924), internalizada pelo Brasil por meio do Decreto nº 350/1935, estabelece hipóteses 

em que se faz possível invocá-la no transporte marítimo109. Com o fim de consolidar a 

aplicabilidade da norma internacional no ordenamento pátrio os defensores da limitação 

anotam que, a partir da internalização do Direito dos Tratados (Convenção de Viena - 

1969), normas de direito interno não podem justificar a inaplicabilidade de Tratado 

Internacional ratificado pelo Brasil. O Direito dos Tratados foi incorporado ao 

ordenamento brasileiro por meio do Decreto nº 7.030/2009. 

A vertente que encampa entendimento contrário, todavia, parte da premissa de 

que a limitação só tem sentido ao proprietário da embarcação afretada, que não tem, por 

consequência, a gestão náutica da embarcação (gestão náutica com o afretador). 

Estando, porém, o proprietário também com a gestão náutica, não faz jus à dita 

limitação. Essa seria a mensagem contida no Diploma Internacional. No entender dessa 

corrente as normas presentes na Convenção de Bruxelas carecem da devida exegese. A 

evolução do transporte marítimo, aliada à tecnologia das embarcações, não mais 

legitima a limitação de responsabilidade. Os que não encampam a limitação ressaltam 

ainda que a própria Convenção de Bruxelas, em seu artigo 2º, excepciona a regra nela 

contida, consignando que “a limitação de responsabilidade determinada no artigo 

precedente não se aplica as obrigações resultantes de fatos ou faltas do proprietário do 

navio”. No que tange a eventual conflito entre o disposto no Decreto nº 350/1935 e o 

Código Civil de 2013, entendem que, pelas regras expressas na Lei de Introdução às 

Normas do Direito Brasileiro (artigo 2°, parágrafo 1°), deve prevalecer a norma mais 

                                                           
109 Artigo 1º.  O proprietario de um navio de mar só é responsavel até a concorrencia do valor do navio, 

do frete e dos accessorios do navio:  

1º  Pelas indemnizações devidas a terceiros em virtude de prejuizos causados, em terra ou no mar, por 

factos ou faltas do capitão, da tripulação, do piloto ou de qualquer outra pessoa ao serviço do navio;  

2º  Pelas indemnizações devidas em virtude de prejuizos causados tanto á carga entregue ao capitão 

para ser transportada, como a todos os bens e objectos que se achem a bordo;  

3º  Pelas obrigações resultantes dos conhcimentos;  

4º  Pelas indemnizações devidas em virtude de uma falta nautica commettida na execução de um 

contracto;  

5º  Pela obrigação de remover um navio afundado e pelas obrigações que com ella tenham relação;  

6º  Pelas remunerações de assistencia e de salvamento;  

7º  Pela quota de contribuição que incumbe ao proprietario nas avarias communs;  

8º  Pelas obrigações resultantes dos contractos celebrados ou das operações effectuadas pelo capitão em 

virtude dos seus poderes legaes, fóra do porto de registro do navio, para as necessidades reaes da 

conservação do navio ou da continuação da viagem, desde que essas necessidades não provenham nem 

de insufficiencia nem de defeito do equipamento ou do aprovisionamento no começo da viagem.  

Todavia, em relação aos creditos referidos nos n. 1º, 2º, 3º, 4º e 5º, a responsabilidade determinada nas 

disposições precedentes não poderá ultrapassar a quantia total de L 8 por tonelada de arqueação do 

navio. (redação original da Convenção) 



80 

 

recente110. Neste ensejo lembram os adeptos da prevalência das normas de direito 

interno que a indenização se mede pela extensão do dano, conforme estatui o artigo 944 

do Código Civil. Assim, a limitação defendida esbarraria nos mais comezinhos 

preceitos afetos à responsabilidade civil. Por derradeiro, ponderam que a aplicação 

literal da Convenção de Bruxelas equivaleria admissão da cláusula de não indenizar, o 

que é vedado pela Súmula 161 do Supremo Tribunal Federal111. 

O debate acerca da limitação de responsabilidade é acalorado e está longe do 

deslinde. No cenário atual, em verdade, o que deve ser marcado em fortes tintas é a 

equiparação entre o transportador físico e o transportador contratual, atribuindo-se a este 

último os consectários legais da responsabilidade civil e, da mesma forma, a limitação 

de responsabilidade estatuída no ordenamento jurídico, em compasso com o 

entendimento construído paulatinamente pelos nossos Tribunais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
110 Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou 

revogue. § 1º A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela 

incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. 
111 Súmula 161 STF: “Em contrato de transporte, é inoperante a cláusula de não indenizar”. Os que 

concebem tal entendimento rememoram que assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça. (REsp 

29121/SP, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/1992, DJ 

22/03/1993, p. 4540; REsp 12220/SP, Rel. Ministro ATHOS CARNEIRO, QUARTA TURMA, julgado 

em 01/10/1991, DJ 28/10/1991, p. 15260). 
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10. CONCLUSÃO 

 

As particularidades do agente de cargas vistas nesta obra nos conduzem a 

inferir que a importância dedicada a ele pelo legislador é ínfima se comparada à 

representatividade destacada no cenário do comércio internacional. Reduzido a um 

conceito do Decreto-Lei nº 37/66 (art. 37, §1º), posteriormente reproduzido no Decreto 

nº 6.759/09 (art. 31, §2º), o agente de cargas vem se agarrando em uma disciplina 

retalhada de normas esparsas e hierarquicamente inferiores. 

As razões pelas quais isto se dá é a crença da cultura brasileira em se criar 

normas independentes umas das outras, que por vezes não se conversam entre si, e o 

que é pior, são aprovadas pelo Legislativo fora do contexto da matéria levada à 

deliberação. O fundamento legal da categoria é testemunho disto. O Decreto-Lei nº 

37/66 dispôs sobre o imposto de importação e reorganizou os serviços aduaneiros, tendo 

a Lei nº 10.833/03 – que a princípio tinha como propósito alterar a legislação tributária 

federal –, incluído nova redação aos agentes de cargas, agregando-o juntamente ao 

transportador à obrigatoriedade de se prestar informações sobre as operações das cargas 

procedentes do exterior ou a ele destinado. Disto, por óbvio, não poderiam resultar 

senão interpretações de matiz das mais variadas, aproveitando-se determinados 

operadores do Direito, inclusive, da literalidade do texto legal para o benefício de 

interesse próprio, quer por ignorância, quer pela dificuldade da sistematização como um 

todo.  

A concentração da matéria em um texto só, de forma didática e imparcial, por 

certo, desmistificaria a complexidade, franqueando a perfeita compreensão da atividade 

do agente de cargas na cadeia de obrigações. Uniformizariam conceitos e, 

consequentemente, reduziriam os conflitos. Enquanto isto não ocorre, o Judiciário tem 

se esforçado para superar a omissão do Legislativo, mas, ainda assim, são frequentes as 

decisões judiciais com fundamentações equivocadas, instaurando-se verdadeira 

insegurança jurídica à comunidade em geral. 

Rogamos, assim, que o legislador nos beneficie com uma obra contemporânea, 

extraindo do direito comparado das grandes nações marítimas a premissa da busca pela 

paz social. 
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