ATA DE REUNIÃO

Na manhã do dia dezessete de outubro de dois mil e doze, às nove horas, foi realizada a trigésima nona
reunião dos Intervenientes no Comércio Exterior do Complexo Portuário de Itajaí, no auditório do
Recinto Portonave S/A, 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 Superintendente do Recinto Portonave, Sr. Osmari de Castilho Ribas; da
representante do Posto do Vale do Itajaí da ANVISA, Sra. Nausicaa Morastoni; do representante do
MAPA em Itajaí e Navegantes, Sr. Ricardo Pereira; do Chefe do IBAMA, Sr. Carlos Aristeu Mergen; do
Gerente Regional da GECEX do Banco do Brasil, Sr. Guilherme Arcanjo Battisti; dos Representantes do
SINDAESC, SINDASC, dos Recintos Multilog, Brasfrigo, Braskarne, Infraero, Porto de Itajaí,
Portonave, APM Terminals, Teporti, Poly Terminais, Itazem; de Despachantes Aduaneiros e demais
interessados. O Sr. Luis Gustavo Robetti, abriu a reunião agradecendo a presença de todos e passou a
palavra para o Sr. Castilho, 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 alguns
itens encaminhados com atraso seriam esclarecidos assim que esgotados os itens constantes da pauta
original. Prosseguindo, deu início ao primeiro item da pauta, que tratava da exigência de apresentação de
cópia do BL Máster para programação do carregamento pelo Recinto Teporti, sendo esclarecido que não
existe previsão legal para tal exigência, e que a informação sobre dados do BL Máster é exigida pelo
recinto em atendimento à norma do sistema informatizado, restando que a Receita Federal irá estudar o
assunto para propor alterações pertinentes. Os próximos itens da pauta diziam respeito ao Recinto
Portonave e mencionavam a demora no e-mail de liberação e a lentidão do site; Em resposta ao
questionamento, foi apresentado pela Portonave um panorama geral informando o tempo médio de
liberação de cargas no recinto, o percentual de liberação por período, o percentual de erros por
despachante e considerações sobre a reestruturação da equipe, melhorias previstas em seus sistemas no
primeiro semestre de 2013, e eventuais indisponibilidades dos sites Siscomex Carga e Exatoria que
contribuíram para os problemas elencados. Foi sugerido pela Portonave, como alternativa de curto prazo,
a utilização do navegador “Chrome” ou “Firefox” para acesso ao website da Portonave, até que alterações
no sistema sejam promovidas. Foi ressaltado pelo Sr. Luis Gustavo que o sistema autorizado como
navegador pela RFB é unicamente o “Internet Explorer”, sendo tal circunstância do conhecimento do
recinto. Em seguida foi passada a palavra ao representante do MAPA, Sr. Ricardo Pereira, que noticiou a
nomeação do então Chefe do MAPA, Sr. Luiz Gustavo Balena Pinto para Superintendente Substituto do
órgão em Florianópolis. Prosseguindo foi passada a palavra ao Chefe do IBAMA, Sr. Carlos Aristeu
Mergen, que informou não ser necessário o protocolo prévio de solicitações naquele órgão antes que a
mercadoria esteja realmente disponível para verificação. Dando continuidade foi passada a palavra ao
Gerente Regional da GECEX do Banco do Brasil, Sr. Guilherme Arcanjo Battisti, que solicitou mais
cuidado e atenção nas informações encaminhadas, pois as mesmas estão sendo verificadas com rigor pela
instituição, e as informações incorretas geram retrabalho que pode impactar no tempo de análise de todos
os processos. Passada a palavra à representante do Posto do Vale do Itajaí da ANVISA, Sra. Nausicaa
Morastoni, foi noticiado pela mesma o início de um rígido programa de fiscalização sobre alimentos,
mesmo aqueles que não necessitam de registro. Retomando a palavra o Sr. Luis Gustavo Robetti
esclareceu algumas dúvidas sobre a implementação do meio físico único de acesso nos recintos da
jurisdição, informando que a Portaria ALF/ITJ 65/2012 especifica tecnicamente o cartão a ser utilizado,
sendo que o cartão emitido por determinado recinto será aceito por todos os demais após cadastro e
adoção das providências de segurança de cada recinto, se mantidas as mesmas condições de acesso; que a
simples posse do cartão não franqueia acesso aos recintos e que o layout externo do cartão obedece a
modelo exarado pela Cesportos/SC, por isso a necessidade da identificação fotográfica no mesmo. Com

relação aos questionamentos sobre a nova Instrução Normativa que trata da habilitação para operar no
comércio exterior o Sr. Luis Gustavo Robetti informou que a migração das empresas já habilitadas será
automática para as novas modalidades previstas na IN RFB 1.288/12; que cada empresa irá operar dentro
do seu próprio limite; que conforme previsto na nova IN haverá uma análise preliminar que poderá
evoluir para uma análise fiscal detalhada e até eventual abertura da revisão de ofício; que as empresas
atualmente habilitadas na modalidade Ordinária migrarão automaticamente para a modalidade Ilimitada, e
as empresas atualmente habilitadas nas modalidades Simplificada Pequena Monta e Ativo Permanente
migrarão automaticamente para a modalidade Limitada. Encerrados os itens da pauta o Sr. Luis Gustavo
Robetti informou que está sendo confeccionado o calendário de 2013 para as reuniões de Intervenientes e
que os Recintos interessados em sediar a referida reunião no próximo ano devem entrar em contato com
Cristiane de Souza no fone (Tel: 3249-3630) ou via e-mail (Cristiane.Souza@receita.fazenda.gov.br ou
aduana.itajai@receita.fazenda.gov.br). Noticiou a publicação do Edital ESAF 18/2012 que trata da prova
para Despachante Aduaneiro, destinada a Ajudantes de Despachante que se enquadrem nas condições
legais para participar da avaliação, com inscrições abertas até o dia 04/11/2012. Por fim o Sr. Luis
Gustavo Robetti agradeceu pela hospitalidade do recinto Portonave em sediar a reunião e por ter
oferecido o coffee-break. A próxima reunião acontecerá no dia 21/11/2012, no auditório da
Superintendência do Porto. Não tendo mais nada a tratar, Sr. Luis Gustavo Robetti, finalizou a reunião.
Eu, Greicy Kelly Klein das Chagas, lavrei a presente Ata.

