
NOTA DE ESCLARECIMENTO DA ASSESSORIA JURÍDICA DO SINDICOMIS/ACTC  

(A PROPÓSITO DE INFORMAÇÃO INVERÍDICA ENVIADA PELO  

SINDASP A SEUS ASSOCIADOS EM CAMPANHA ELEITORAL) 

 

 

 

Tendo em vista informação inverídica prestada pela Chapa 1 na campanha eleitoral que se 

desenvolve com vistas às eleições de novembro próximo, o departamento jurídico do 

SINDICOMIS e da ACTC vem a público, na busca do restabelecimento da VERDADE, informar que:  

 

1. Há muitos anos já transitou em julgado decisão proferida pelo Juiz da 11ª. Vara da 

Justiça Federal em São Paulo no Mandado de Segurança Coletivo nº 94.0006.009-2, 

impetrado pelo Sindicato dos Comissários de Despachos, Agentes de Carga Aérea, 

Operadores Intermodais e Transitórios no Estado de São Paulo, confirmada pelo E. 

Tribunal Regional Federal da 3ª. Região (relator o Desembargador Federal .....);  

 

2. Essa decisão judicial transitada em julgado PERMITE AOS COMISSÁRIOS DE 

DESPACHOS que preencham os requisitos estabelecidos na legislação pertinente O 

EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO DESPACHO ADUANEIRO (tratadas no 

artigo 808 do Decreto nº 6.759/2009 – Regulamento Aduaneiro – como procuradores 

de terceiros, atividades estas até então próprias e exclusivas de Despachantes 

Aduaneiros) perante a jurisdição da 8ª Região Fiscal da RFB, conforme documentado no 

e-Dossiê nº 13032.190104/2020-23; 

 

3. Para fazer cumprir essa decisão judicial transitada em julgado, a Superintendência da 

Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil na 8ª Região Fiscal expediu a Portaria nº 

344, de 24 de março de 2020 que PERMITE o exercício das atividades relacionadas ao 

despacho aduaneiro de mercadorias pelos Comissários de Despachos,  

 

4. Talvez o efeito mais importante de uma decisão judicial transitada em julgado seja o 

fato inquestionável da impossibilidade jurídica de alteração de seu conteúdo, salvo por 

meia ação rescisória QUE JAMAIS FOI INTENTADA;  

 

5. Embora ciente desse único caminho juridicamente viável para alteração daquela 

decisão judicial transitada em julgado, o SINDASP impetrou em Brasília, Mandado de 

Segurança visando a declaração de ilegalidade da mencionada Portaria 344/2020, 

mesmo sabendo que: 

 

a. se esteja pretendendo debater, inutilmente, matéria atingida por coisa 

soberanamente julgada em caráter definitivo; 

b. O juízo por ele escolhido seja absolutamente incompetente em razão da 

autoridade coatora; 

c. a ação perdeu o objeto tendo em vista que a Portaria 344/2020 foi revogada e 

substituída por Portaria COANA;  



 

6. Logo, não é verdadeira a seguinte afirmação da Chapa 1 do SINDASP em comunicado 

dirigido a seus associados: 

 

“Vitoria sobre o SINDICOMIS (...) que IMPEDIU que as 

Comissárias ou seus empregados possam exercer a profissão 

do despachante aduaneiro. ” 

 

7. com a referida ação, o SINDASP não impediu que Comissárias de Despacho 

representassem importadores e exportadores no SISCOMEX, mas apenas que os 

empregados das Comissárias exercessem essa representação; 

 

8. bem ao contrário do afirmado pela Chapa 1, as Comissárias de Despacho continuam, 

com base na Portaria COANA, se cadastrando e exercendo plenamente aquelas 

atividades aduaneiras. 

 

9. A verdade, portanto, é que atualmente os despachantes aduaneiros não detém mais a 

exclusividade, na realidade o que se almeja é o restabelecimento do direito do exercício 

daquelas atividades de representação de importadores e exportadores no processo 

aduaneiro, pelas Comissárias de Despachos com fulcro no artigo 5º do decreto-

lei nº 366/68, regulou o assunto de modo a permitir que as pessoas jurídicas 

(COMISSÁRIAS DE DESPCHOS) pudessem atuar diretamente no despacho, 

através de seus empregados credenciados ou através de Despachante 

Aduaneiro... Art. 5º As Comissárias de Despacho somente é permitido 

operar junto às repartições aduaneiras na qualidade de 

procuradores de terceiros, sendo-lhes vedado o exercício de 

qualquer operação de comércio exterior em nome próprio.  

 

São Paulo, 23 de julho de 2021 

 

 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/12046014/art-5-do-decreto-lei-366-68

