ATA DE REUNIÃO DOS INTERVENIENTES DO COMPLEXO PORTUARIO DE ITAJAÍ
No dia vinte e três de maio de dois mil e doze, às quinze horas e quarenta minutos, foi
realizada a trigésima quarta reunião dos Intervenientes no Comércio Exterior do Complexo Portuário
de Itajaí, no Centreventos de Itajaí, com a participação do Inspetor da Alfândega da RFB no Porto
de Itajaí, Sr. José Carlos de Araújo; Inspetor Adjunto da Alfândega da RFB no Porto de Itajaí, Sr.
Luis Gustavo Robetti, Chefe da SADAD da RFB, Sr. Marcos Antonio Munhoz Morello, Organizador do
evento Vitrine Comex, Sr. Gláucio Fiorenzano; Gerente Regional da GECEX do Banco do Brasil, Sr.
Guilherme Arcanjo Battisti; Chefe do Posto do Vale do Itajaí da Anvisa, Sra. Hilnette de Carvalho
Vieira, Representantes do SINDAESC, SINDASC, Representantes dos Recintos Brasfrigo, Braskarne,
Porto de Itajaí, Portonave, APM Terminals, Teporti, Poly Terminais, Itazem, Despachantes
Aduaneiros e demais interessados. O Sr. José Carlos de Araújo abriu a reunião agradecendo a
presença de todos e passou a palavra ao Sr. Gláucio Fiorenzano que, como anfitrião, deu as boas
vindas a todos e teceu comentários sobre o evento Vitrine Comex. Em seguida o Sr. José Carlos
prosseguiu expondo sobre o atendimento do CAC Aduaneiro, que passou a atender das 07:00h às
19:00h, solicitando que todos os interessados utilizem plenamente os horários disponibilizados e
cumpram os agendamentos. Apresentou informes sobre o andamento da Operação Maré Vermelha,
informando que no início da operação o estoque de DI’s no fluxo de despacho era de 269
declarações e que agora estamos em média com 700 declarações no fluxo, mas que a tendência é a
redução do estoque pelas medidas adotadas pela unidade local para agilizar o atendimento. Abrindo
os trabalhos da pauta o assunto é com a Receita Federal, Conclusão de Transito – Exportação, todas
as unidades que entram e saem do terminal possuem a conferência do dispositivo de segurança
realizado pelo depositário, sugestão apresentada de que a conferência dos lacres no transito de
exportação seja efetuada pelo fiel depositário e repassada a fiscalização aduaneira para a verificação
referida no artigo 32 da SRF nº 28 de 27 de abril de 1994, caso a fiscalização identifique a
necessidade do posicionamento para a verificação física do lacre, o posicionamento será efetuado
mantidos os procedimentos atuais. Sr. Marcos Antonio Munhoz Morello, Chefe da SADAD, da RFB,
respondeu que o lacre deverá ser conferido na chegada e saída, pelo servidor da RFB, pois a Norma
que ampara o procedimento não dá possibilidade para que seja realizado de forma diferente, falou
que todas as sugestões são bem vindas e que o tema será repassado para a DIANA (Divisão
Aduaneira) em Curitiba e que a mesma repassará o assunto para a COANA em Brasília para ser
estudado e, em sendo possível, ocorra a mudança da legislação. Outro assunto Tratamento de
Cargas Perigosas, tendo em vista a edição da resolução ANTAQ n.º 2239/2011, que rege o manuseio
para cargas consideradas como perigosas, principalmente no que tange o anexo II da resolução,
solicita esclarecimentos sobre a aplicação do desembarque direto e se haverá alteração nos processo
de desembaraço e retirada de cargas que estiverem relacionadas no referido anexo. Sr. Marcos
Antonio Munhoz Morello respondeu que a responsabilidade de mercadoria perigosa é do importador,
falou também que já existe previsão legal para o tratamento desse tipo de mercadoria (Art 17 e 47
da IN 680/06). Passada a palavra para Chefe do Posto do Vale do Itajaí da Anvisa, Sra. Hilnette de
Carvalho Vieira, relatando que apesar dos esforços não está sendo possível a redução dos tempos
de análise de LI. Comentou ainda que receberá um servidor para Anvisa, sendo ele um farmacêutico
bioquímico e que este deverá substituí-la no cargo de Chefia do Posto local da Anvisa, pois a mesma
solicitou sua saída do cargo. Seguiram-se manifestações de todos membros da mesa e de vários
intervenientes presentes com elogios ao brilhante trabalho desenvolvido pela Sra. Hilnette a frente
da unidade local da ANVISA. Passada a palavra para o Sr. Guilherme Arcanjo Battisti, Gerente
Regional da GECEX do Banco do Brasil, onde o mesmo solicitou aos intervenientes que prestem
atenção para evitar retrabalho no preenchimento das licenças quando é solicitado o pedido do novo
licenciamento de importação conforme INMETRO. Também falou que quanto ao Certificado de
origem anti-duping, o preenchimento está ficando mais simples. Passando aos avisos finais Sr. José
Carlos comunicou que após a referida reunião será proferida uma palestra com o Inspetor Chefe da
Receita Federal do Brasil, com o tema Ações da Receita Federal frente a novas demandas de
Comércio Exterior.
Informou também que a próxima reunião será no dia 20 de junho ás 08:45h, no Recinto
Polyterminais em Itajaí. Agradeceu pela hospitalidade do evento Vitrine Comex e também 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.

