O SISCOSERV E A RESPONSABILIDADE DO REGISTRO DO FRETE EM RELAÇÃO
AOS AGENTES DE CARGA E IMPORTADORES/EXPORTADORES
Desde a entrada em vigor do SISCOSERV - Sistema Integrado de Comércio Exterior de
Serviços, Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações no Patrimônio, as empresas
potencialmente sujeitas aos registros têm enfrentado uma série de questões que não ficaram bem
esclarecidas nos manuais disponibilizados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior e pelo Ministério da Fazenda.
Especificamente no tocante ao registro correspondente à aquisição do frete internacional, a
identificação do responsável pelo lançamento das informações tem gerado muitas dúvidas nos
importadores e nos agentes de carga, uma vez que não fica expressamente definido nos manuais de
quem é a responsabilidade por tais registros no sistema.
A identificação clara do responsável neste caso, é muito importante, uma vez que o prazo
obrigatório para lançamento das informações sobre este serviço, classificado na NBS, no Capítulo
5, já está em vigor, e que as multas pela omissão decorrente da ausência de registro do serviço
adquirido, apesar das alterações trazidas pela Lei nº 12.873/2013, ainda são muito severas.
Pois bem, a definição da responsabilidade, neste caso, passa pela análise de alguns
conceitos que traremos a seguir.
De início vejamos o que dispõe as normas legais do Siscoserv: “A responsabilidade do
registro no Módulo Aquisição do Siscoserv é do residente ou domiciliado no País que mantenha
relação contratual com residente ou domiciliado no exterior para a prestação de serviço,
transferência de intangível ou realização de outra operação que produza variação no patrimônio”
E ainda:
“São obrigados a prestar as informações de que trata o caput:
I - o prestador ou tomador do serviço residente ou domiciliado no Brasil”
Pela leitura do texto verifica-se a importância de se definir quem mantém a relação
contratual com o residente no exterior, nos casos de contratação de serviços de frete, o agente de
carga ou o importador.
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O contrato internacional é definido como o negócio jurídico estabelecido entre duas partes
que são submetidas à ordenamentos jurídicos de países distintos e, que, para o estabelecimento do
acordo, observaram os princípios da autonomia da vontade, o consenso, a boa-fé e a intenção do
estabelecimento de força legal ao que foi contratado.
O agente de carga é definido pela legislação pátria (art. 37, §1º, do DL 37/66) como a pessoa
que, em nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos.
Resta claro o papel de mandatário do agente de cargas nessa relação, sendo considerado
apenas intermediário que age em nome e por ordem do Importador/Exportador. Trata-se de uma
relação regida pelo contrato de mandato conforme prevê o artigo 653 do Código Civil Brasileiro.
As definições acima respondem à questão relativa à responsabilidade de registro das
informações da aquisição do frete quando os termos da contratação internacional forem definidos
de modo que caiba ao importador ou exportador brasileiro a contratação do frete junto a um
transportador estrangeiro.
Ainda que a contratação seja intermediada por um agente de carga, são partes nessa relação
contratual o transportador (empresa estrangeira) e o exportador/importador brasileiro, tendo em
vista os artigos 743, 750 e 436, do CC/2002), cabendo, portanto, a esses últimos, a nosso ver, a
responsabilidade pelo registro das informações relacionadas no SISCOSERV.
Aos agentes de carga caberá o registro das informações relativas às comissões e pagamentos
de serviços por eles eventualmente prestados às empresas estrangeiras, eis que se vinculam
contratualmente com um residente e domiciliado no exterior através do contrato de agenciamento,
conforme estipula o art. 710, do CC/2002.
Nos casos em que a contratação do frete marítimo internacional ficar à cargo de empresa
sediada fora do Brasil, a questão é um pouco mais complexa. É o caso, por exemplo da importação
ajustada no incoterm CIF (Cost, Insurance and Freight). Concluímos, tendo em vista a natureza
jurídica do contrato de transporte internacional, que ainda nas hipóteses da condição de venda
incluir o custo do transporte internacional, o importador está inserido na relação jurídica do
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contrato de transporte e, nessa linha de interpretação, poderá se lhe exigir o registro desse serviço
no SISCOSERV. Para as empresas que se utilizam dessa modalidade de contratação, para evitar
riscos de penalidades, é recomendável que se efetue o registro e se formule Consulta à Receita
Federal do Brasil haja vista a divergência de entendimentos entre a obrigatoriedade, ou não, de
serem registrados os transportes internacionais nessa hipótese. Ou, ao menos, que não se
registrando seja protocolada a Consulta Fiscal junto à Receita Federal.

Em síntese conclusiva:
- Agentes de carga: devem registrar os serviços de agenciamento prestados aos
transportadores e agentes de carga internacionais;

- Importadores e exportadores:

1. Devem registrar os serviços de frete internacional contratado no exterior,
mesmo que utilizem a intermediação de um agente de carga;

2. Devem registrar os serviços de transporte contratados quando o incoterm da
operação lhes imponha a responsabilidade pela contratação (exemplo:
importação FOB, ou exportação CIF). No caso das importações em que o
transporte, por força do incoterm, seja de responsabilidade do exportador
(importação CIF, p. ex), podem subsistir dúvidas quanto ao entendimento a
ser seguido pela Receita Federal, razão pela qual recomendamos ou que se
registre e que se formule a Consulta Fiscal, ou, ao menos, seja feita a
Consulta Fiscal.
Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.
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