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Siscoserv – Base Legal 

 
• Lei  12.546/2011 

 
 Art. 25.  É instituída a obrigação de prestar informações para fins 

econômico-comerciais ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior relativas às transações entre residentes ou domiciliados 
no País 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.   

 
• Portaria Conjunta RFB / SCS nº 1.908, de 19 de julho 

de 2012  
 

 Instituiu, a partir de 1º de agosto de 2012, o Sistema Integrado de 

Comércio Exterior de Serviços, Intangíveis e de Outras Operações que 
Produzam Variações no Patrimônio (Siscoserv) 
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Siscoserv – Obrigatoriedade 

 
• São obrigados a prestar as informações ao Siscoserv: 

 
 I -o prestador ou tomador do serviço residente ou domiciliado no 

Brasil;  
 
 II -a pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no Brasil, 

que transfere ou adquire o intangível, inclusive os direitos de 
propriedade intelectual, por meio de cessão, concessão, 
licenciamento ou por quaisquer outros meios admitidos em direito;  

 
 III -a pessoa física ou jurídica ou o responsável legal do ente 

despersonalizado, residente ou domiciliado no Brasil, que realize 
outras operações que produzam variações no patrimônio.  
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Siscoserv – Prazo para prestar 
informação 

 
• Portaria MDIC nº 385, de 09 de dezembro de 2015, 

alterando a Portaria MDIC nº 113/2012: 
 
 A partir de 01.01.2016, o prazo para apresentação das 

informações ao SISCOSERV será o último dia útil do 3º 
(terceiro) mês subsequente à data de início da prestação de 
serviço, da comercialização de intangível, ou da realização da 
operação que produza variação no patrimônio das pessoas 
físicas, das pessoas jurídicas ou dos entes despersonalizados. 
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• Os serviços de frete, seguro e de agentes externos, bem como 
demais serviços relacionados às operações de comércio exterior 
de bens e mercadorias, serão objeto de registro no Siscoserv, por 
não serem incorporados aos bens e mercadorias. 
 

• Falta de clareza na legislação sobre quem é obrigado ao registro 
do Transporte Internacional de Cargas no Siscoserv em operações 
com interposta pessoa – Importação por Conta e Ordem de 
Terceiro e Importação por Encomenda. 

 
 

Siscoserv - Registro Transporte 
Internacional 
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• No comércio exterior de bens e mercadorias, havendo 

agenciamento de frete prestado por residente ou 
domiciliado no País para transportador residente ou 
domiciliado no exterior, de quem é a responsabilidade  do 
registro do contrato de transporte no Módulo Compra do 
Siscoserv? 
 
 Importação por conta e ordem de terceiro e Importação por 

encomenda – Quais as diferenças em relação à 
responsabilidade pelo registro no Siscoserv quando há 
agenciamento de frete? 

 
 Responsabilidade do Agente de Cargas – o agenciador de 

frete contrata o serviço de transporte em nome próprio? 
Cabe à ele o registro do serviço no Siscoserv? 

 

Siscoserv - Solução de consulta 
COSIT 23/2016  
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• No caso de operações de comércio exterior realizadas com 

o Incoterm CIF, devidamente registradas no Siscomex, o 
importador está obrigado ao registro no Siscoserv das 
informações relativas ao seguro internacional e ao frete? 
 
 Necessidade de registro no Siscoserv quando a 

responsabilidade pelo pagamento do frete é do exportador 
estrangeiro. 

 
 
 

 

Siscoserv - Solução de consulta 
COSIT 23/2016  
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• Pessoa jurídica importadora, atuando como mandatária da 

Pessoa Jurídica Adquirente, promove o despacho 
aduaneiro de importação das mercadorias podendo 
compreender outros serviços relacionados; 
 

• A Importadora pode adquirir o serviço de frete 
internacional em nome da Adquirente ou em nome 
próprio; 
 

• Solução de Consulta Cosit nº 257, de 26 de Setembro de 
2014. 
 

  “A responsabilidade pelo registro no Siscoserv recai sobre o 

 tomador do serviço, residente ou domiciliado no Brasil, que firmou 
 contrato de prestação de serviço com residente ou domiciliado no 
 exterior, ainda que a transação se efetive por intermédio de 
 terceiros.” 

 
 

 

Importação por Conta e Ordem 
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Importação por conta e Ordem 

Exportador 

Importadora 

Transportador 
internacional 

1 

2 

3 Brasil 

Exterior 

1 

2 

3 

Adquirente 

PJ adquirente celebra 

contrato com exportador 

para aquisição de 

mercadorias; 

PJ importadora atua como 

mandatária da PJ 

adquirente promovendo o 

despacho aduaneiro e 

podendo contratar frete e 

seguro; 

PJ Importadora contrata 

Transporte Internacional 

em seu próprio nome 

(contratação e pagamento) 
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Exportador 

Adquirente Importadora 

Transportador 
internacional 

1 

2 

Brasil 

Exterior 

1 

2 

3 

3 
4 

4 

PJ adquirente celebra 

contrato com exportador 

para aquisição de 

mercadorias; 

PJ importadora atua como 

mandatária da PJ 

adquirente promovendo o 

despacho aduaneiro e 

podendo contratar frete e 

seguro; 

PJ Importadora adquire 

Transporte Internacional 

em nome da PJ 

adquirente; 

Relação Contratual. 

Importação por conta e Ordem 
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• Pessoa jurídica importadora adquire mercadorias no 

exterior com recursos próprios promovendo, em seu 
nome, o despacho aduaneiro de importação, a fim de 
revendê-las, posteriormente, a outra empresa (a pessoa 
jurídica encomendante) previamente determinada; 
 

• A empresa importadora que mantém relação contratual 
com a pessoa residente ou domiciliada no exterior; 
 

• PJ importadora é responsável pelo registro no Siscoserv 
em eventual contratação de transporte internacional. 

 

Importação por Encomenda 
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Exportador 

Importadora Encomendante 

Transportador 
internacional 

1 

3 

Brasil 

Exterior 

1 

2 

3 

2 

PJ Importadora adquire 

mercadorias com recursos 

próprios para revendê-las 

para a PJ Encomendante; 

PJ importadora contrata 

frete internacional; 

PJ Importadora revende as 

mercadorias importadas 

para a PJ Encomendante. 

Importação por Encomenda 
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Agente de Cargas 

 
• Operação com “agenciamento de frete prestado por 

residente ou domiciliado” no Brasil 
 
 Se o agente de carga, domiciliado no Brasil, contratar esse 

serviço em seu próprio nome, caberá a ele o registro do serviço 
no Siscoserv; 
 

 Se o agente de carga, domiciliado no Brasil, ao contratar esse 
serviço, age em nome e nos limites dos poderes que lhe foram 
conferidos, a responsabilidade pelo registro no Siscoserv será: 
da pessoa jurídica adquirente, se a pessoa jurídica importadora 
atuar como interposta pessoa, na condição de mera mandatária 
da adquirente; da pessoa jurídica importadora, quando ela 
contratar esse serviço em seu próprio nome. 

 
 

 



14 

Agente de Cargas 
 

 
 

 

 
• A contraprestação financeira pelo serviço adquirido do exterior 

deve ser informada no “Registro de Pagamento (RP)”, do Módulo 
Aquisição no Siscoserv; 
 

• Necessário informar o “valor pago (valor parcial ou total do 
contrato, expresso na moeda informada no RAS)” e o “número 
do documento que comprove o pagamento realizado (inclusive 
notas de despesas), bem como outros elementos pertinentes”, 

 
• Podem ser admitidos como comprovante do pagamento do 

serviço o conhecimento de carga, o próprio contrato celebrado 
ou, ainda, outro documento que comprove o pagamento 
realizado. 

 
• Serviço documentado em um “contrato global”, em uma “nota 

fiscal de serviços”, ou ainda, em “outro documento que 
comprove o pagamento realizado”, não infirma a obrigação de 
registro desse serviço no Siscoserv pelo real tomador do serviço. 
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Exportador 

Adquirente ou 
Encomendante 

Importadora 

Transportador 
internacional 

1 

2 

Brasil 

Exterior 

1 

2 

3 

4 

4 

PJ adquirente ou 

importadora celebra 

contrato com exportador 

para aquisição de 

mercadorias; 

PJ importadora atua como 

mandatária da PJ 

adquirente promovendo o 

despacho aduaneiro e 

podendo contratar frete e 

seguro; 

PJ Importadora contrata 

agente de cargas; 

Agente de Cargas contrata 

transporte em seu próprio 

nome. 

Agente de 
Cargas 

3 

1 

Agente de Cargas 
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Exportador 

Adquirente ou 
Encomendante 

Importadora 

Transportador 
internacional 

1 

2 

Brasil 

Exterior 

1 

2 

3 

4 

4 

PJ adquirente ou 

importadora celebra 

contrato com exportador 

para aquisição de 

mercadorias; 

PJ importadora atua como 

mandatária da PJ 

adquirente promovendo o 

despacho aduaneiro e 

podendo contratar frete e 

seguro; 

PJ Importadora contrata 

agente de cargas; 

Agente de Cargas contrata 

transporte em nome da 

importadora como 

mandatário. 

Agente de 
Cargas 

3 

1 

Agente de Cargas 
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• Conclusões: 

 
• A obrigação de registro no Siscoserv decorre da relação 

contratual estabelecida – Necessário avaliar no caso do Agente 
de Cargas se este celebra o contrato com o transportador 
estrangeiro em nome próprio; 
 

• Se o agente de cargas apenas representa a tomadora do serviço 
de transporte internacional perante o prestador não tem 
obrigação de registro no Siscoserv; 
 

• Quando exportador estrangeiro é o responsável pela contratação 
e pagamento do frete internacional – operações CIF – Não há 
obrigação de registro no Siscoserv pela PJ brasileira. 
 

• Solução Cosit com efeito vinculante no âmbito da RFB - 
entendimento deve ser observado na elaboração de novas 
Soluções de Consulta (arts. 8º e 9º da IN RFB nº 1.396, de 
2013); 
 

 

Siscoserv - Solução de consulta 
COSIT 23/2016  
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Multas 
 
• Art. 4º, IN 1.277/2012; 

 
• Multa por informação não fornecida e por mês (no caso de 

apresentação extemporanea; 
 

• Apresentação Extemporânea: 
 

 R$ 500,00 por mês-calendário ou fração – PJ em início de atividade, 
imunes ou isentas, lucro presumido ou Simples Nacional; 

 R$ 1.500,00 por mês-calendário ou fração, relativamente às demais 
pessoas jurídicas; 

 R$ 100,00 por mês-calendário ou fração - PF 

 
• não atendimento à intimação da RFB: 

 
 R$ 500,00 por mês-calendário 
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Multas 
 
• informações inexatas, incompletas ou omitidas: 

 
 3% do valor das transações comerciais ou operações financeiras – 

pessoa jurídica; 
 1,5% do valor das transações comerciais ou operações financeiras – 

pessoa física 
 
 

• Multa por apresentação extemporânea reduzida à metade, 
quando a obrigação acessória for cumprida antes de qualquer 
procedimento de ofício. 
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Multas - Constitucionalidade 
 

 Lei Federal nº 12.546/2011 que estabelece a obrigação de prestar 
informações no Siscoserv não dispõe sobre aplicação de multa; 

 
 Multa estabelecida por Instrução Normativa – violação do princípio 

da legalidade – reserva de lei para criar sanção; 
 

 Argumento da Receita: 
 

 IN RFB 1.277/12 regulamenta o disposto no art. 16 da Lei 
9.779/99– “Compete à Secretaria da Receita Federal dispor 
sobre as obrigações acessórias relativas aos impostos e 
contribuições por ela administrados.” 

 
 Siscoserv – informações para fins econômico-comerciais ao 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
(MDIC) com fins estatísticas, no auxílio à gestão e ao 
acompanhamento dos mecanismos de apoio ao comércio exterior de 
serviços, intangíveis. 
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Multas 
 

 Informações prestadas pelo Siscoserv não tem característica de 
obrigação acessória tributária (art. 113, CTN – “A obrigação 
acessória decorrente da legislação tributária e tem por objeto as 
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da 
arrecadação ou da fiscalização dos tributos”); 

 
 O Siscoserv não possui cunho tributário, não foi criado no interesse 

da arrecadação ou da fiscalização de tributos, mas sim, conforme a 
própria lei que o instituiu, possui fins econômico-comerciais; 
 

 Possibilidade de questionamento judicial da Multa – Liminares 
favoráveis já foram concedidas na Justiça Federal de São Paulo e 
Santa Catarina. 

 
 

 
 




