ATA DE REUNIÃO DOS INTERVENIENTES DO COMPLEXO PORTUARIO DE ITAJAÍ

No dia vinte e um dias do mês de setembro de 2011 às 09:00h foi iniciada a 27ª reunião
dos Intervenientes no Comércio Exterior do Complexo Portuário de Itajaí, realizada no
auditório da Portonave, com a participação do Inspetor Chefe da ALF Porto de Itajaí Sr. José
Carlos de Araújo, Inspetor Adjunto da ALF Porto de Itajaí, Sr. Luis Gustavo Robetti; Chefe do
SADAD da ALF Porto de Itajaí, Sr. Marcos Antonio Munhoz Morello; Diretor Superintendente
Administrativo da Portonave, Sr. Osmari de Castilho Ribas, Diretor Superintendente
Operacional da Portonave, Sr. René Duarte e Silva Junior; Chefa do Posto do Vale do Itajaí da
Anvisa, Sra. Hilnete Maria Vieira; Representante do MAPA, Sr. Ricardo Pereira, Gerente
Regional da GECEX do Banco do Brasil, Sr. Guilherme Arcanjo Battisti, representantes do
SINDAESC, SINDASC, Representantes dos Recintos: Brasfrigo, Braskarne, Porto Itajaí,
Portonave, APM Terminals, Teporti, Poly Terminais, Itazem, Embrafrio, Despachantes
Aduaneiros e demais interessados.
O Sr. José Carlos de Araújo, abriu a reunião agradecendo a presença de todos e passou a
palavra para o Sr. Castilho, que como anfitrião deu as boas vindas e agradeceu a presença de
todos; O Sr. Jose Carlos prosseguiu realizando uma apresentação em que demonstrou dados e
números da atuação da RFB e do movimento no Complexo Portuário de Itajaí, destacando as
mudanças de procedimentos implementadas e o aumento significativo do fluxo de cargas na
região, instando todos a analisarem e aperfeiçoarem seus procedimentos visando melhorar o
atendimento aos contribuintes/clientes.
Após a apresentação inicial, o Sr. Jose Carlos informou sobre a publicação da Portaria
ALF ITJ nº 45/2011, que trata do acesso aos recintos e revoga a Portaria 79/2009, trazendo
várias modificações importantes para os recintos; Informou ainda que foi revogada a Ordem
de Serviço nº 01/2008, que tratava de embarque parcial de exportação, sendo que o
procedimento será exclusivamente o determinado na legislação de exportação, o que
simplificará os procedimentos. Prosseguiu noticiando que a RFB e o MAPA estão efetuando
estudos visando determinar o escaneamento dos contêineres que declaram não possuir
embalagens de madeira, procedimento que facilitará a atividade dos dois órgãos e permitirá,
quando implementado, agilizar o atendimento, pois as imagens obtidas serão compartilhadas
pelos dois órgãos. O Sr. Ricardo do MAPA lembrou que hoje ocorrem muitos casos de
informações inexatas sobre a existência (ou não) de embalagens de madeira, principalmente
no BL, e que o procedimento estudado irá combater esse fato. Prosseguindo, o Sr. José Carlos
informou que será implantado em breve a obrigatoriedade da verificação com scanner de todas
as cargas de Exportação que incidam em canal vermelho, e que tal mudança será comunicada
oportunamente aos intervenientes.
O Sr. Jose Carlos prosseguiu explanando sobre a mudança no fluxo dos despachos na
RFB, a partir de 01 de setembro, em que os AFRFB passaram a realizar ambas as etapas
(Documental e Física) por um mesmo Auditor Fiscal. Informou também da mudança que estará
sendo implementada na verificação física da RFB, explicando o modelo atual e informando que,
a partir de 03 de outubro de 2011, o novo procedimento prevê o escaneamento dos
documentos, a disponibilização imediata das informações ao ATRFB da verificação física,
permitindo a realização do exame documental e da verificação física de forma concomitante.
Informou ainda que o novo procedimento prevê a emissão de RVF em formato digital, com a
assinatura através de Certificado Digital e disponibilização eletrônica imediata ao AFRFB.
Aproveitou para noticiar que a ALF Porto de Itajaí tem previsão de implementar,
até o final deste ano, um novo modelo de verificação física, com a utilização de equipamento
móvel portátil, abolindo-se o papel nesta etapa, sendo que os equipamentos estão sendo
fornecidos por recintos da jurisdição da ALF. Ressaltou que todas as mudanças efetuadas e a
serem implementadas buscam a melhora dos tempos da RFB no despacho. O Sr. Morello
reforçou que as mudanças serão importantes, entretanto ressaltou que por ser um projeto
piloto da unidade, é natural que ocorram dificuldades iniciais, que serão superadas com o
apoio de todos.
Antes de iniciar os assuntos da Pauta, foi apresentado o Sr. Guilherme Arcanjo
Battisti, novo Gerente Regional de Apoio ao Comercio Exterior do Banco do Brasil em
Blumenau. Este agradeceu a acolhida e elogiou o evento e a participação de todos, ressaltando
que em sua função anterior não existia tal evento e demonstrando expectativa altamente

positiva com a participação no mesmo. Apresentou ainda informes sobre o dissídio dos
bancários, com indicativo de greve da categoria a partir de 27 de setembro de 2011, e
informou que a GECEX Blumenau adotará plano de contingência especial para atendimento ao
licenciamento de importações visando minimizar os impactos do movimento, informando ainda
que será autorizado que o certificado de Origem seja emitido na Agência de Itajaí do Banco.
Aproveitando a manifestação do Sr. Guilherme, iniciou-se a pauta da reunião com
questionamento ao BB. Questionaram-se as dificuldades encontradas pelos Despachantes
Aduaneiros em relação às constantes alterações de competência, referentes a alguns NCMs,
que estão se alterando entre o GECEX em Blumenau e o DECEX em Brasília, situação que está
ocasionando um grande problema para os Despachantes Aduaneiros, pois os mesmos não
conseguem obter de nenhuma forma qual seria a entidade competente para analisar e deferir
os LIs sob estes NCMs. O Sr. Guilherme informou que o Banco do Brasil é delegado do
DECEX/CAMEX, e que a primeira informação sobre alterações de competência é dada pelo
DECEX através do Notícias Siscomex. O Banco recebe a mensagem através da sua cadeia de
informações e apenas aguarda a confirmação da efetividade das informações obtidas. O
Sindaesc possui acesso ao Notícias Siscomex, e o Sr. Marcelo Petrelli informou que irá divulgar
aos filiados as mudanças apontadas naquele canal. O Banco do Brasil informou que prestará
todo o auxílio que for necessário. O Sr. Guilherme informou ainda a respeito da questão da
quantidade de vias do certificado de origem e a discussão sobre a chancela eletrônica X
assinatura manual, e a possibilidade de utilização de certificação digital para estes casos, e que
estas questões seguem em análise interna no Banco.
Prosseguindo nos assuntos da Pauta, próximo assunto com a Receita Federal,
questionamento de uma mercadoria que tenha expirado o prazo de 120 dias em Recinto
Alfandegado de Zona Secundária, sem que o despacho de importação tenha sido iniciado e o
Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal emitido 2 anos após caracterizado o
abandono, se é possível o importador ter acesso à comunicação do recinto alfandegado para
Secretaria da Receita Federal e, caso o recinto não tenha efetuado o comunicado dentro do
prazo previsto, de quem é a responsabilidade pelo custo da armazenagem desta mercadoria
após o término do prazo de 120 dias, foi informado que não é possível a disponibilização do
comunicado por ser ato privativo da relação entre a RFB e os recintos, e que não temos notícia
de falha da comunicação das cargas em abandono pelos recintos, que estão cumprindo
estritamente as determinações legais em nossa jurisdição, não cabendo discutir assunto em
tese neste foro.
Próximo assunto da pauta, aos recintos alfandegados, em vista dos problemas
ocasionados pelas últimas cheias em Itajaí e região, se haverá algum desconto no valor das
Armazenagens de importações que de alguma forma tiveram os seus procedimentos para
saída interrompidos devido a este intempérie, todos os recintos se manifestaram informando
que não houve interrupção do funcionamento dos mesmos, não sendo cabível a manifestação
relativa a desconto de armazenagens. Próximo assunto, ao recinto APM Terminals, sobre o
transporte de despachantes aduaneiros dentro do recinto, o Sr. D Ávila informou que o recinto
já escolheu o veículo que irá realizar tal transporte, estando em estudos para estabelecimento
das questões de segurança e posterior compra do mesmo.
O Sr. Ricardo, representante do MAPA, justificou a ausência do Sr. Gustavo
Balena por conta de chamado de emergência a Florianópolis; Aproveitou para reiterar a
necessidade de uma conferência prévia nos documentos apresentados, pois muitas falhas são
apuradas pelo MAPA e são decorrentes de falta de cuidado na emissão e no manuseio dos
documentos pelo despachante, ou na instrução processual incorreta pelos mesmos. O Sr.
Marcelo Petrelli informou que, seguindo o modelo do Banco do Brasil, que realizou mini-cursos
para orientar os intervenientes, gostaria de propor que todos os órgãos disponibilizassem
cursos e/ou encontros com as autoridades para orientação aos demais intervenientes sobre o
correto fornecimento dos documentos. Os órgãos irão estudar o pedido do Sr. Marcelo,
ressaltando todos que em muitos casos o problema é decorrente da falta de leitura da
legislação pertinente a cada matéria.
A Sra Hilnete Vieira manifestou satisfação pela redução do tempo médio de
atendimento para LI pela ANVISA, para até dois dias úteis, mesmo com o prazo legal sendo
muito superior, reiterando que ocorrem muitos erros na instrução dos processos, o que
demanda retrabalho, utilização de mão de obra e pode causar atrasos, sendo que a ANVISA
estuda mecanismos para permitir que os intervenientes que erram costumeiramente recebam
o tratamento devido; Apresentou informe sobre o encontro nacional da ANVISA, com a notícia

dos elogios recebidos pela unidade da ANVISA do Vale do Itajaí. Neste mesmo evento foi
discutido o atendimento a navios de cruzeiro e informada a criação, na página da ANVISA, de
um Hot Site exclusivo para Temporada de Cruzeiros 2011/2012; também foi informado sobre
o estabelecimento de um ranking de embarcações na área sanitária e discutido o guia sanitário
dos barcos; Informou ainda que será realizada reunião de avaliação das capacidades básicas
em recintos, para certificação internacional; Informou que devido à situação de emergência
foram concedidos prazos, em caráter excepcional, para verificação de embarcações; Noticiou
que ocorreram alterações em resoluções relativas a Importações, inspeções em plataformas e
armazenagem; Esclareceu que o envio de e-mail solicitando se pedido de LI foi protocolado é
demonstração de desorganização do interveniente, e que o prazo de respostas a consultas
encaminhadas a Florianópolis gira em média em dois dias, ao passo que as consultas enviadas
a Brasília tem resposta normalmente em quinze dias, dessa forma solicita que não sejam
enviadas mensagens reiterando solicitações de respostas a consultas antes do prazo. Por fim,
informou que a ANVISA Itajaí está em tratativas com o SINDAESC para implantação de auto
atendimento no Posto de Itajaí.
Sr. Marcelo Petrelli, representando o SINDAESC, relatou problema que vem
ocorrendo com o preenchimento das Declarações de Importações por conta da implementação,
no sistema, da INCOTERMS 2000, que ocorreu na última semana. O Sr. Morello informou que
tomou conhecimento do fato no momento da reunião, não tendo sido informado por nenhum
despachante do referido problema antes desta data, e informou que efetuaria uma análise da
situação e que a SADAD da ALF Porto de Itajaí apresentaria uma manifestação no menor prazo
possível.
Sr. Marcelo prosseguiu informando sobre a disponibilização, juntamente com a
CESULBRA, de curso prático para atuação em despacho, com 148 horas aula teóricas, nos
moldes de pós-graduação (dois dias a cada quinze dias) e mais 104 horas em laboratório;
Informou ainda sobre o novo site do SINDAESC, que foi alterado para mudar o foco do mesmo
para o ensino a distância, e que o sindicato irá viabilizar vários cursos através do Site, e
especialmente um curso de línguas.
Sr. José Carlos de Araújo, passando aos avisos finais, informou que está previsto para o
dia 29 de setembro de 2011 a realização de um evento de orientação aos intervenientes sobre
habilitação ordinária e simplificada, com a apresentação de um roteiro a ser seguido pelo
importador/despachante/contador que visa facilitar o processo e reduzir as deficiências na
formalização de processos de habilitação ordinária; que a próxima reunião será no dia 19 de
outubro, no auditório do recinto Poly Terminais Portuários; e que no mês de novembro de
2011 será estabelecido o calendário de reuniões para o ano de 2012, informando que os
recintos que tiverem interesse em realizar a reunião de intervenientes em suas dependências
deverão entrar em contato com a Sr. Cristiane de Lourdes de Souza, na ALF Porto de Itajaí,
para que a mesma inclua os dados no programação. Agradeceu a hospitalidade do Recinto
Portonave em nos receber e ao coffee-break oferecido pelo mesmo
Não tendo mais nada a tratar, Sr. José Carlos de Araújo, finalizou a reunião.
Eu, Luis Gustavo Robetti, lavrei a presente Ata.

