ATA DE REUNIÃO

Na manhã do dia dezenove de setembro de dois mil e doze, às nove horas, foi realizada a trigésima oitava
reunião dos Intervenientes no Comércio Exterior do Complexo Portuário de Itajaí, no auditório da
Superintendência do Porto de Itajaí, com a participação do Inspetor-Chefe da Alfândega da RFB do Porto
de Itajaí, Sr. Luis Gustavo Robetti; da Inspetora-Chefe Adjunta da Alfândega da RFB do Porto de Itajaí,
Sra. Geovana da Silva da Cunha; do Chefe da Seção de Despacho Aduaneiro (SADAD) da Alfândega da
RFB do Porto de Itajaí, Sr. Marcos Antônio Munhoz Morello; do Diretor Executivo do Porto de Itajaí, Sr.
Heder Moritz; do Coordenador Estadual da ANVISA, Sr. Telesmagno Neves Teles; do Chefe do Posto do
Vale do Itajaí da ANVISA, Sr. Marcos Fernandes; do Chefe do MAPA em Itajaí e Navegantes, Sr. Luiz
Gustavo Balena; do representante do GECEX do Banco do Brasil, Sr. André Paulo Zimmermann; dos
Representantes do SINDAESC, SINDASC, dos Recintos Multilog, Brasfrigo, Braskarne, Porto de Itajaí,
Portonave, APM Terminals, Teporti, Poly Terminais, Itazem, Conexão Marítima; de Despachantes
Aduaneiros e demais interessados. O Sr. Luis Gustavo Robetti, abriu a reunião agradecendo a presença de
todos e também o envio da pauta com a antecedência requerida e após passou a palavra para o Sr. Heder
Moritz que como anfitrião agradeceu a oportunidade de estar sediando o evento e desejou a todos uma
proveitosa reunião. Em seguida o Sr. Luis Gustavo Robetti informou que os Auditores Fiscais da RFB
continuam em operação padrão, e que não tem como informar até que data a mobilização se estenderá;
que os Analistas Tributários não estão mobilizados e até a presente data apenas participam das
assembléias nacionais, o que ainda assim pode causar algum transtorno no atendimento. Informou ainda
que eventual descumprimento dos prazos estabelecidos no ADE RFB nº 06/12 deve ser comunicado via
protocolo no CAC Aduaneiro para envio ao gabinete da ALF/ITJ. Prosseguindo deu início aos itens da
pauta, esclarecendo que quanto ao Cadastramento de Operadores Portuários no sistema Siscomex Carga –
Homologação, para a realização de testes relacionados à nova funcionalidade “Boletim de Carga e
Descarga”, a Alfândega de Itajaí dará todo o apoio necessário e possível aos usuários, mas como este é
um procedimento que está sendo conduzido pelos órgãos centrais, não existiam outras informações além
de que, através desta funcionalidade, os Operadores Portuários passarão a informar a efetiva
movimentação de carregamento e descarregamento das cargas nos recintos em que operam. O Sr. André
D’Ávila, representante do recinto APM Terminals, que como Operador Portuário está participando dos
testes, relatou os passos até então efetuados e se comprometeu a repassar aos demais Operadores o
contato em Brasília para que os interessados também possam participar do grupo de trabalho da COANA,
criado para tratar das novas funcionalidades no Siscomex Carga. Prosseguindo, o Sr. Luis Gustavo
Robetti informou que quanto ao item da pauta que trata da presença de carga na exportação, a tendência é
a simplificação dos procedimentos aduaneiros relativos às cargas de exportação, mas que até o presente
momento, devido ao modelo definido pelo Siscomex para o tratamento das informações, não há como ser
dispensada a unitização e lacração da unidade de carga antes de ser dada a presença pelo recinto. Em
seguida foi passada a palavra à Inspetora-Chefe Adjunta, Sra. Geovana da Silva da Cunha, que esclareceu
o item seguinte da pauta que tratava da necessidade de apresentação de cópia de despacho decisório para
a liberação de carga em processo de abandono. Ficou estabelecido que o recinto, como forma de se
certificar que os procedimentos necessários (registro de DI preliminar) foram adotados por parte do
importador, poderá solicitar a apresentação de cópia do despacho decisório que autorizou à retomada do
despacho (carga com lavratura de Auto) ou cópia do Requerimento de desbloqueio de carga em abandono
(carga sem a lavratura de Auto) com a informação do deferimento. Outro item da pauta questionava a
necessidade de comparecimento dos fiéis depositários à Aduana para assinatura de punho nos Autos que
tinham sido encaminhados via e-mail, foi esclarecido pela Sra. Geovana que não haverá necessidade de
assinatura de punho naqueles casos, mas que tal procedimento não vem mais sendo adotado, tendo sido
apenas um período de testes efetuado pela Alfândega, esclarecendo que o procedimento de ciência dos

Autos de abandono pelo fiel depositário está sendo analisado com o intuito de se buscar um procedimento
mais célere. Retomando a palavra, o Sr. Luis Gustavo Robetti noticiou a publicação da Portaria ALF/ITJ
74 de 17 de setembro de 2012 que dispensa a utilização do requerimento para abertura e desunitização de
unidades de carga, estabelece a necessidade de utilização do termo de retirada de amostra para controle
da saída de mercadoria do recinto alfandegado e entre outras alterações prevê a possibilidade de retirada
de amostra pelo perito designado no laudo técnico, sem acompanhamento pela RFB, ficando neste caso
sob responsabilidade do fiel depositário a entrega da primeira via do termo devidamente preenchida e
assinada à SADAD. Em seguida o Sr. Luis Gustavo Robetti tratou de esclarecer o último item da pauta
afeto à RFB, que tratava da publicação da IN SRF 1.288/12 que revogou a IN SRF 650/06, informando
que a expectativa é pela simplificação dos procedimentos de habilitação, mas que para maiores
informações quanto aos procedimentos que serão adotados por parte da ALF/ITJ será necessário aguardar
a publicação do ADE mencionado na Instrução Normativa citada. Encerrados os itens da pauta
direcionados à RFB, foi repassada a palavra ao Sr. André Paulo Zimmermann, representante do Banco do
Brasil na reunião, que comentou sobre o movimento grevista dos bancários e sobre a busca de soluções
para minimizar seus impactos. Passada a palavra ao Sr. Heder Moritz, este informou que até o dia vinte e
cinco de setembro será implantado o módulo operacional do sistema “Porto Sem Papel”. Na seqüência o
Sr. Luis Gustavo Robetti parabenizou a Sra. Hilnette Vieira, presente na reunião, pelo engajamento às
atividades dos intervenientes durante sua gestão como chefe do Posto do Vale do Itajaí da Anvisa.
Passada a palavra para o Chefe do Posto do Vale do Itajaí da Anvisa, Sr. Marcos Fernandes, este
informou que os assuntos da pauta dirigidos à Anvisa já foram superados com o fim da greve, pois o
prazo para análise das LI’s já está dentro de 4 a 5 dias úteis, no entanto, esclareceu que este não é um
prazo real por conta da influência da força tarefa enviada pelo órgão somente para este período. Quanto a
adoção de atendimento prioritário para determinados processos, o Sr. Marcos Fernandes informou que a
prioridade existe somente para análise de registros e não para deferimento de licenças. Na seqüência o Sr.
Luis Gustavo Robetti reiterou a necessidade de retirada dos envelopes de despachos de exportação na
Aduana pelos despachantes ou ajudantes, informou aos importadores e seus representantes que,
atualmente a ALF/ITJ já está trabalhando na lavratura dos Autos de Apreensão de cargas em situação de
abandono até o décimo dia após configurado o prazo do mesmo, solicitando providências para o registro
dos despachos dentro do prazo legal, visando evitar recursos e atrasos no fluxo das cargas; Agradeceu aos
recintos pelas informações repassadas diária e semanalmente relativas à taxa de ocupação, esclarecendo
que a partir desta data estão dispensados do envio da informação diária e semanal à RFB. Para finalizar a
pauta, passada a palavra para o Sr. Luiz Gustavo Balena, Chefe do MAPA, este fez uma exposição sobre
o percentual entre o número de cargas analisadas e o número de termos de constatação provenientes desta
análise, tanto na importação como na exportação de produtos de origem animal e vegetal, e enfatizou a
necessidade de um planejamento por parte dos interessados que atuam de forma desordenada, evitando
desta forma o retrabalho e permanência da carga por até 15 dias aguardando providências. O Sr. Luiz
Gustavo Balena definiu como preocupante a estatística de que do total de requerimentos apresentados ao
MAPA em torno de 40% apresentam erros de preenchimento, o que ocasiona um atraso de dois a três
dias para liberação do processo. Quanto à capacidade de posicionamentos pelos recintos, o Sr. Luiz
Gustavo Balena informou que o Porto Público respondeu ao ofício encaminhado no mês de agosto e envia
diariamente a previsão dos posicionamentos, já o recinto APM Terminals ainda não respondeu ao ofício
encaminhado pelo MAPA na mesma época. Por fim, Sr. Luis Gustavo Robetti, informou aos presentes
que no fim do mês de agosto foi encaminhada aos recintos mensagem dispensando a necessidade de
retificação de DI quando apurada divergência de peso bruto em até 1% em relação ao conhecimento de
carga. Passada a palavra para o Coordenador Geral da Anvisa Sr. Telesmagno, o mesmo fez menção ao
excelente trabalho desenvolvido pela Sra. Hilnette à frente da agência local e sua saída a pedido, e sobre a
vinda do Sr. Marcos para comandar a unidade local da Agência de Vigilância Sanitária, frisando a sua
competência e seu conhecimento sobre regulação sanitária. O Sr. Telesmagno fez uma análise dos
resultados da greve dos servidores e concluiu que o desgaste foi grande para todos os envolvidos
ocasionando prejuízos financeiros aos importadores e exportadores mas que, ainda que este não tenha
sido o objetivo da greve, essa é a única maneira de sensibilizar o governo. O Sr. Telesmagno apresentou

como fruto desta análise um estudo para se buscar a racionalização do desembaraço aduaneiro, buscando
através de indicadores determinar com segurança o tempo utilizado para concluir o processo de liberação
de mercadorias pelo órgão. O Sr. Telesmagno informou que há previsão para a implantação da “Rede de
Consumo Seguro e Saúde”, modelo mundial no qual o Brasil pretende se inserir. Por fim o Sr. Luis
Gustavo Robetti agradeceu pela hospitalidade do Porto de Itajaí em sediar a referida reunião e por ter
oferecido o coffee-break. A próxima reunião acontecerá no dia 17/10/2012, no auditório do recinto
PORTONAVE. Não tendo mais nada a tratar, Sr. Luis Gustavo Robetti, finalizou a reunião. Eu, Greicy
Kelly Klein das Chagas, lavrei a presente Ata.

