
ACESSO DE PREPOSTOS/DIRIGENTES AO SISTEMA MERCANTE

1.  Cadastramento do preposto/dirigente  no Sistema Mercante: desde  o  dia  23/01/2017,  os
próprios  consignatários  conseguem incluir  seus  representantes  no  Sistema  Mercante.  Dessa
forma,  para  que  o  preposto/dirigente  de  CNPJ  de  consignatário  “exista”  no  Mercante,  o
próprio consignatário pode incluí-lo. O passo a passo de como essa inclusão deve ser feita pode
ser encontrado no próprio Sistema Mercante, em Arquivos => Download de Tabelas e Manuais
=> Tabelas e Manuais => item 3  - Manuais Novos.

2.  Acesso do preposto/dirigente ao Sistema Mercante: para que o preposto/dirigente consiga
realizar  operações  no  Mercante,  ele  necessita  ter  um  perfil  de  acesso.  Segue  abaixo  a
documentação a ser apresentada à unidade da RFB para obtenção do perfil de acesso.

2 .1 Termo de Responsabilidade

2 .1.1 Onde encontrar o Termo de Responsabilidade

 O Termo de Responsabilidade é o Anexo IV da Portaria RFB/Sucor/Cotec n° 76, de 25 de
outubro de 2016. Ele pode ser obtido no sítio externo da RFB, conforme segue: Formulários
=> Aduana e Comércio Exterior => SISCOMEX => Anexo IV_Termo de Responsabilidade.odt

Link  para  acesso  ao  Termo  de  Responsabilidade:
http://idg.receita.fazenda.gov.br/formularios/aduana-e-comercio-exterior/siscomex 

2 .1.2 Assinatura do Termo de Responsabilidade

Existem três possbilidades: 

a) Apresentar à unidade da RFB o Termo de Responsabilidade original, com firma reconhecida
em cartório;
b)  Apresentar  à  unidade  da  RFB o  Termo de  Responsabilidade  em branco,  e  assiná-lo  na
presença do servidor responsável pelo atendimento;  
c) Anexar o Termo de Responsabilidade assinado digitalmente pelo próprio preposto/dirigente
por meio de Solicitação de Juntada de Documentos no e-CAC (para mais informações sobre
Solicitação  de  Juntada  de  Documentos,  acessar
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=48012&visao=anotado).

2 .2 Modelo  de Requerimento

No Sistema Mercante, está disponível um Modelo de Requerimento específico para obtenção de
perfil de acesso ao Sistema Mercante por preposto/dirigente de CNPJ de consignatário . Esse
documento, o qual deve ser apresentado junto com os demais aqui citados, pode ser acessado
através  do seguinte  caminho:  Arquivos  => Download de Tabelas  e  Manuais  => Tabelas  e
Manuais => item 3  - Manuais Novos.

2 .3 Solicitação de dossiê digital de atendimento (Sodea)

A documentação referente à solicitação de perfil de acesso ao Mercante será anexada a um
dossiê digital de atendimento, o qual será aberto por servidor da RFB mediante apresentação de
um formulário  eletrônico  denominado  “Sodea”.  As  instruções  relacionadas  ao  Sodea  estão
firmadas na IN RFB 1.412, de 22 de novembro de 2013, que dispõe sobre a transmissão e a

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=48012&visao=anotado
http://idg.receita.fazenda.gov.br/formularios/aduana-e-comercio-exterior/siscomex


entrega de documentos digitais.

Link para a IN RFB 1.412/2013:  http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?
idAto=48012&visao=anotado
Link para o Sodea: http://idg.receita.fazenda.gov.br/formularios/formularios/outros-assuntos

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=48012&visao=anotado
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=48012&visao=anotado
http://idg.receita.fazenda.gov.br/formularios/formularios/outros-assuntos



