ATA DE REUNIÃO

Às nove horas da manhã do dia vinte de fevereiro de dois mil e treze foi realizada a quadragésima
segunda 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 no 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; da Chefe da EAT da ALF
do Porto de Itajaí, Sra. Rita de Cassia Spolaor; do Gerente de operações da Superintendência do
Porto de Itajaí, Sr. Percy Jéferson Gastoldi; da representante do Posto do Vale do Itajaí da
ANVISA, Sra. Nausicaa Morastoni; do Diretor Regional do VIGIAGRO/SC, representando
também o MAPA em Itajaí e Navegantes, Sr. Luiz Gustavo Balena; do Gerente Regional da
GECEX do Banco do Brasil, Sr. Guilherme Arcanjo Battisti; de Representantes do SINDAESC,
SINDASC, dos Recintos Multilog, 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. Percy Jeferson Gastoldi, que como anfitrião deu as boas vindas a todos. Em seguida Sr. Luis
Gustavo Robetti, iniciou os trabalhos agradecendo o apoio da Associação Comercial e Industrial
de Itajaí, que por algum tempo consolidou e encaminhou os assuntos para a pauta e confirmações
de presença, e anunciou que, visando ampliar a participação, a partir dessa reunião os assuntos
para
a
pauta
poderão
também
ser
encaminhados
para
o
e-mail,
aduana.itajai@receita.fazenda.gov.br, e as confirmações de presença deverão ser enviadas
exclusivamente ao citado e-mail; reiterou a solicitação de respeito aos prazos de envio dos
assuntos para a pauta e confirmações de presença, a fim de facilitar a organização do evento e
agilizar os trabalhos; informou que nesta reunião seriam tratados inicialmente os assuntos que
foram encaminhados para manifestação da RFB e posteriormente os assuntos pendentes relativos
às reuniões realizadas em 2012. O primeiro assunto da pauta dirigido à RFB reportava-se à
exigência da Portaria ALF/ITJ n° 74/2012 de que os recintos informem sobre divergências ou
faltas de lacres à RFB em formulário próprio, assim que tenham ciência desse fato, tendo o grupo
de trabalho dos recintos questionado se tal informação não poderia ser dispensada, vez que já
consta dos sistemas informatizados e resulta em duplicação da informação. O sr. Luis Gustavo
Robetti informou que a partir da data da presente reunião (20/02/2013) está autorizado que a
citada
comunicação
seja
feita
através
da
caixa
corporativa
da
Aduana
(Aduana.itajai@receita.fazenda.gov.br). O assunto seguinte da pauta dirigido a RFB era sobre o
campo específico da Ficha Mercadoria da Declaração de Importação, denominado aplicação, que
serve para que o Importador declare se o produto importado é para consumo ou para revenda. O
questionamento é se em uma importação na modalidade por conta e ordem de terceiro,
disciplinada pela IN-SRF n° 225/2002, a informação deve ser referente à destinação que será dada
pelo importador ou pelo adquirente das mercadorias. Em resposta a Sra. Geovana da Silva da
Cunha informou que esta unidade da RFB acompanha a manifestação contida na Solução de
Consulta nº 85/2011 da 10ª Região Fiscal, de modo que a informação a constar no campo
aplicação deve ser a dada à mercadoria pelo real adquirente das mercadorias. Passando a tratar dos
assuntos pendentes de reuniões anteriores, iniciou-se com os questionamentos ao Recinto APM
Terminals: sobre a construção de um posto para vistoria de Cargas destinadas à Rússia –
mencionada na ATA da 32ª reunião de Intervenientes, o sr. André Gervásio D’Avila, informou
que desde o ano passado, devido ao canteiro de obras referente ao reparo do berço um, o projeto
está parado, mas que acredita que muito em breve teremos novidades acerca do referido assunto;
Sobre a disponibilização de perfil no sistema para transportadores emitirem guia de entrada e saída
– mencionada na ATA da 33ª reunião de Intervenientes, o Sr. André Gervásio D’Avila informou
que este assunto já está equacionado e que hoje já é possível acessar essa ferramenta; Sobre a

Implantação do faturamento eletrônico – mencionada na ATA da 33ª reunião de Intervenientes, o
sr. André Gervásio D’Avila, informou que já está sendo utilizado o faturamento via web e que
muito em breve ocorrerão outras melhorias visando agilizar o trabalho de todos. Passando-se aos
assuntos pendentes das reuniões anteriores do Recinto Portonave, começando com a possibilidade
de agendamento através do Portal para posicionamento de containeres para vistoria do MAPA,
mencionada na ATA da 36ª reunião de Intervenientes, o sr. Roberto Vasques, representante do
referido recinto, informou que já estão com o módulo pronto e só estão aguardando uma
aprovação do MAPA, provavelmente na próxima reunião já tenha solução para esse assunto. Sr.
Luis Gustavo Robetti comenta que o primeiro assunto da próxima reunião será esse. Outro assunto
é sobre a implantação das melhorias previstas em seus sistemas para solucionar a lentidão do site,
mencionada na ATA da 39ª reunião de Intervenientes, o Sr. Roberto Vasques informou que a
partir de dezembro de 2012 e Janeiro de 2013 já foi solucionado e que tudo está ocorrendo
normalmente. Passada a palavra para a representante do Posto do Vale do Itajaí da ANVISA, Sra
Nausicaa Moratoni, esta deseja a todos um bom início de ano e que as reuniões sejam bem
participativas de modo que as dúvidas diminuídas. Alerta que acontecem muitas falhas primárias e
solicita que os Despachantes monitorem seus auxiliares, porque o percentual de processos objeto
de retrabalho é muito grande. O sr. Eclésio da Silva, representante do SINDASC, informou que na
sexta-feira dia 22/02 haverá uma reunião com o sr. Telesmagno Neves Teles, Coordenador
Estadual da ANVISA, para tratar de alguns assuntos entre eles o aumento do efetivo de servidores
e também para verificar sobre o tempo para análise de LI’s, pois há uma grande preocupação com
o tempo de deferimento, onde estão para vir novos importadores da área de medicamentos e
aumentará a quantidade de processos. A sra. Nausicaa Morastoni informou que devido a período
de férias de servidores e licença saúde os tempos não estão como o esperado e que acredita que
quando o efetivo voltar ao normal, os tempos de análise atinjam no máximo 5 dias úteis. Passada a
palavra para o sr. Luis Gustavo Balena, representando o MAPA, este destaca que todos trabalham
no limite e que o efetivo de servidores do MAPA é inferior ao necessário, não existindo previsão
para o ingresso de novos servidores. Reiterou solicitação que todos os Despachantes redobrem o
cuidados com a elaboração de documentos evitando erros. Comentou que são recebidos em média
25 pedidos de autorização de embarque de pescados por dia, o que equivale a 80% dos pedidos
desse tipo de LI no Estado, e que está em desenvolvimento um projeto experimental que tem como
objetivo tornar dispensável que estes pedidos sejam protocolados na unidade de São José e passem
a ser recepcionados em Itajaí. Passada a palavra para o Gerente Regional da GECEX do Banco do
Brasil, sr. Guilherme Arcanjo Battisti, este destacou que o profissionalismo é muito importante e
que o Banco do Brasil disponibiliza treinamentos na área de Comércio Exterior visando qualificar
os intervenientes e, com isso, permitindo que se evitem os erros, reiterando que em caso de
qualquer dúvida os interessados podem entrar em contato através do e-mail age23@bb.com.br.
Comunicou também que o gerente do comércio exterior, sr. Bauer, estará se aposentando no final
do mês de fevereiro e que outra pessoa deverá assumir seu lugar. Por fim o sr. Luis Gustavo
Robetti, voltou a solicitar que os assuntos para pauta e confirmações de presença sejam
encaminhadas no prazo estipulado no convite. Reitera solicitação de que os exportadores e seus
representantes dêem prioridade para retirada dos envelopes de exportação de 2013 na SADAD.
Encerrando a reunião, informou que a próxima reunião acontecerá no dia 20/03/2013, no auditório
do recinto Portonave. Agradeceu pela hospitalidade do recinto Porto de Itajaí em sediar a reunião
e ao Recinto Multilog por ter oferecido o coffee-break. Não tendo mais nada a tratar, o sr. Luis
Gustavo Robetti, finalizou a reunião. Eu, Cristiane de L.C.de Souza lavrei a presente Ata.

