ATA DE REUNIÃO DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE ITAJAÍ

No dia vinte e três do mês de novembro de 2011 às 09:00h foi iniciada a 29ª reunião dos
Intervenientes no Comércio Exterior do Complexo Portuário de Itajaí, realizada no auditório Porto,
com a participação do Inspetor da ALF Porto de Itajaí, Sr. José Carlos de Araújo; Chefe do SADAD da
ALF Porto de Itajaí, Sr. Marcos Antonio Munhoz Morello; Diretor Executivo do Porto de Itajaí, Sr.
Robert M.V. Grantham; Gerente Regional da GECEX do Banco do Brasil, Sr. Guilherme Arcanjo
Battisti, Representante da Marinha Mercante, Sr. Amarildo do Amaral, 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. Agnaldo de Assis, gerente de integração do Porto de Itajaí, para proferir palestra
sobre normas de segurança no terminal portuário. Na seqüência, Sr. José Carlos passou a palavra para
Sr. Robert M.V. Grantham, Diretor Executivo do Porto de Itajaí para dar as boas vindas. Este
agradeceu a presença de todos e desejou que a reunião obtivesse sucesso como todas as já realizadas.
Sr. José Carlos, começou informando que deveremos atingir, em 2011 a marca de
110.000 despachos de importação, contra 55.000 despachos alcançados em 2008. Em contra partida A
Receita Federal de Itajaí continua com o mesmo quadro de servidores daquele ano. Também informou
que está a cargo da COANA a definição dos procedimentos operacionais para atendimento do disposto
na Instrução Normativa RFB XX, que trata da Inscrição de Despachante Aduaneiro, não bastando mais
o lapso temporal de 02 (dois) anos como Ajudante de Despachante Aduaneiro. O objetivo é aplicação
de prova de conhecimento técnico a ser aplicada aos candidatos a Despachante Aduaneiro.
Começando a pauta da reunião, o assunto é com a Receita Federal, Conferência Física
de Mercadoria em Canal Vermelho. Houve a solicitação para que os Recintos dêem preferência para
aquelas mercadorias em que os Despachantes se encontram no local para fazer o acompanhamento.
Questionados os recintos, estes se manifestaram favoráveis à aplicação da proposta, sempre que
possível. Outro assunto da pauta é sobre ausência de AFRFB. Foi solicitado que, quando os Auditores
da Receita Federal estiverem de licença ou em férias, que o trabalho pendente dos mesmos seja
redistribuído a outro servidor. Sr. José Carlos informou que este procedimento já é adotado e que,
provavelmente, a situação apresentada é referente a um caso pontual. Caso esta situação venha a
ocorrer, o Despachante deverá entrar em contato com Chefe da SADAD, Sr. Marcos Morello ou
através do e-mail aduana.itajaí@receita.fazenda.gov.br. Outro assunto da pauta é sobre a
Norma COANA 02/2011. Sr. José Carlos falou que a referida Norma já está regulamentada, e que
todas as DI’s (Têxteis), caem em canal vermelho. Foi informado para o Sr. José Carlos que no caso de
retirada de amostra o Despachante não está sendo avisado para acompanhamento. Sr. José Carlos ficou
de verificar o que está acontecendo. Outro assunto da pauta foi solicitado que a Receita Federal faça
roteiro para Habilitação Simplificada. Sr. José Carlos ficou de repassar um checklist.
Dando seqüência aos assuntos da pauta, próximo assunto com a Portonave, sobre
Retenção de Importação Nacionalizada, o Recinto exige a assinatura em termo de desistência de
vistoria aduaneira para liberar o carregamento. Conforme informou Sr. Juliano Perin, representante da
Portonave, já foi ajustado o procedimento para que não se exija mais o termo de desistência da vistoria.
Outro assunto da pauta é com os Armadores, sobre retenção de conhecimento de carga,
foi solicitado que a Receita Federal se pronuncie sobre este assunto. Sr. Eclésio Silva, presidente do
SIDASC, pediu a palavra comentou que a cobrança é uma questão interna do armador, alguns exigem
outros não, e que não há o que fazer por parte do Sindicato. Sr. José Carlos vai passar o assunto ao Sr.

Edro Spigarollo, Auditor da Receita Federal, para que ele o análise, verificando quais as situações de
bloqueio no siscomex carga, somente nesse sentido a Receita Federal tem como interferir.
Último assunto da pauta é com o Recinto Porto sobre a nova resolução para
exportadores. Sr. Robert Grantham falou sobre a restituição por prazo determinado da cobrança de
penalidade prevista, conforme tabela V das tarifas portuárias, conforme resolução será Autorizado a
devolução de 90% (noventa por cento) ou a reversão em créditos de 100% (cem por cento) dos preços
públicos pagos por exportadores a título da penalidade prevista na letra “j” das observações da Tabela
V, desde que referido quantum esteja fundando no período de paralização por conta do movimento
grevista, qual seja entre os dias 27 de outubro de 2011 a 19 de novembro do mesmo ano. Para ter
direito ao benefício previsto no artigo antecedente deverá o usuário exportador por si, ou através de
representante legal, formalizar requerimento de devolução ou reversão em crédito de que trata esta
Resolução, o qual deverá estar acompanhado de cópia da fatura devidamente quitada e da cópia
assinada do conhecimento de embarque de modo a comprovar a efetiva exportação por outro terminal.
A reversão dos valores pagos em crédito dar-se-á exclusivamente para compensação futura de novos
preços públicos devidos pelo próprio usuário exportador.
Sr. José Carlos de Araújo, passou a palavra para o Sr. Guilherme Arcanjo Battisti,
representante do Banco do Brasil, onde o mesmo se desculpa sobre os problemas de sistema do Banco
do Brasil, na semana passada, mas que agora está tudo normalizado, comentou que estão baixando os
tempos de emissão de LI, e que o nível de reentrada de LI substitutiva é de mais de 50%, e também
quanto aos certificado de Origem, também passa de 50% de reentrada, pediu a colaboração, para que
fosse estudada melhor a Portaria Secex nº 34.
Sr. José Carlos de Araújo, passando aos avisos finais, informou que na próxima reunião
estará ausente, devido ao fato de estar em férias, informou que para as próximas reuniões, serão
discutidos somente os assuntos que constarem da pauta. Por fim comunicou que na próxima reunião
será entregue o calendário para as reuniões de Intervenientes de 2012.
A próxima reunião será no dia 14 de dezembro, no auditório da Superintendência do
Porto de Itajaí; Agradeceu a hospitalidade do Recinto Porto em nos receber e ao Recinto APM
Terminals por ter oferecido o coffee-break.
Não tendo mais nada a tratar, Sr. José Carlos de Araújo, finalizou a reunião.
Eu, Cristiane de L.C.de Souza, lavrei a presente Ata.
Fonte: Alfândega da Receita Federal de Itajaí

