ATA DE REUNIÃO
Às nove horas da manhã do dia dezessete de julho de dois mil e treze foi realizada a quadragésima
sétima 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; do Representante do Porto de Itajaí, Sr. Heder
Cassiano Moritz; da representante do Posto do Vale do Itajaí da ANVISA Sra. Nausicaa Morastoni;
do Superintendente Adjunto do MAPA em Santa Catarina, o Sr. Luiz Gustavo Balena; do Gerente
Regional da GECEX do Banco do Brasil, Sr. Guilherme Arcanjo Batistti e Representantes do
SINDAESC, SINDASC, dos Recintos Multilog, Braskarne, Infraero, Portonave, APM Terminals,
Teporti, Poly Terminais, Itazem; 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. Héder
Cassiano Moritz, que na condição de anfitrião deu as boas vindas a todos. Em seguida Sr. Luis
Gustavo Robetti, comentou sobre as ausências justificadas da Sra. Geovana da Silva da Cunha
Inspetora Adjunta, do Sr. Marcelo Petrelli, representante do SINDAESC, e de representantes dos
recintos Multilog e Brasfrigo. Também foram justificadas as ausências do Sr. Ricardo do Prado
Pereira, Chefe do MAPA e do Sr. Marcos Fernandes Galves, Chefe da ANVISA em Itajai e
Navegantes, que não compareceram pois estão em férias. Passando à pauta, foi iniciado com assunto
dirigido a RFB, sobre dispensa da apresentação do BL original para a liberação das Importações, em
vista do disposto na IN RFB nº 1.356 e a dúvida se o documento denominado "Sea Waybill/Express
Release" poderia ser utilizado para cargas destinadas ao Brasil em substituição ao BL. Sr. Luis
Gustavo Robetti, informou que esse assunto é recorrente, e após estudo foi constatado que a principal
diferença entre o BL e o Sea Waybill é que este último não é título de posse da carga, o que
inviabiliza seu uso para os fins da pergunta. O entendimento da RFB é que não pode ser permitido o
uso do Sea Waybill em substituição ao BL. Sr. Luis Gustavo Robetti passou a tratar de outros
assuntos informando que não há mais previsão legal de vistoria aduaneira, com as alterações
promovidas pelo Decreto 8010/2013. Destacou que a responsabilidade por falta ou avaria é agora
objetiva. A modificação da legislação acima citada deverá ser repassando a todos os intervenientes
no Comércio exterior, visando a adaptação dos mesmos. Sr. Luis Gustavo Robetti informou sobre
mudanças na emissão de senhas no CAC Aduaneiro a partir do dia 22 de julho, com as senhas sendo
distribuídas às 07:45h para o período da manhã e às 13:45h para o período da tarde, informando que
esta decisão foi tomada devido a grande incidência de não comparecimento, especialmente no
período da tarde, conforme demonstrado na apresentação realizada na reunião do mês anterior. Esse
procedimento é válido apenas para os serviços do CAC Aduaneiro como: Recepção de documentos,
importação, trânsito, desbloqueio de CE, vinculação de Radar entre outros, não afetando o
atendimento destinado à entrega de envelopes de exportação entre 13 e 19h, que permanece sendo
atendido por ordem de chegada. Informou ainda sobre o e-processo, sistema implementado na RFB
que todos os servidores tem acesso desde abril de 2012. Enalteceu que é uma mudança de
procedimentos importante, e que todos os e-processos em nome do contribuinte podem ser objeto de
ciência e consulta via acesso com certificação digital, mediante a eleição de Domicílio Tributário
Eletrônico, não havendo mais a necessidade do contribuinte de se deslocar até a RFB para ciência de
processos e permitindo a consulta a seus processos a qualquer momento, via internet. Convidou a
todos para conhecer e utilizar essa ferramenta. Passada a palavra para o Sr. Luiz Gustavo Balena,
representante do MAPA, este falou da satisfação da pauta ser tão pequena, dizendo ainda que não
acredita em desinteresse, mas que aos poucos os órgãos intervenientes estejam resolvendo os
assuntos corriqueiros no dia a dia, não esperando pela reunião. Noticiou o início dos embarques de
carne suína para o Japão e também apresentou números sobre o mercado japonês de carne suína e
perspectivas sobre esse mercado. Passada a palavra para a Sra. Nausicaa Morastoni, representante da
ANVISA, enalteceu mudanças sobre o procedimento de análise de LI adotando parâmetro nacional.
Os processos com não-conformidades passam a ser indeferidos e não mais saneados. Solicitou

atenção quando da entrega dos documentos para que estejam corretos não causando retrabalho.
Passada a palavra para o Sr. Guilherme Arcanjo Batistti, Gerente Regional do Banco do Brasil, este
apresentou números do mês anterior sobre análise de Li’s e relatou constatações de várias falhas nos
processos. Ressaltou que o indeferimento de LI não admite a emissão de LI susbtitutiva, o que
deverá gerar restrição de embarque. Informou também que algumas NCM’s serão assumidas pelo
INMETRO a partir de 22 de julho, permanecendo brinquedos e pneus com o Banco do Brasil. Sr.
Guilherme reportou treinamento sobre o SISCOSERV, juntamente com o Sindaesc no dia 14 de
agosto no período da tarde, informando que os interessados podem entrar em contato. Passada a
palavra para o Sr. Heder Moritz, este apresentou relatório do Complexo Portuário de janeiro a junho
de 2013, reportando entre outros números positivos o crescimento da movimentação de TEU’s de
9%. Sr. Heder confirmou a licitação da obra de realinhamento do berço 4 e informou que a licitação
está em andamento a ser realizada nos próximos meses. Sr. Luis Gustavo Robetti, por fim solicitou
que continuem encaminhando os assuntos da pauta para as reuniões no e-mail da
aduana.itajaí@receita.fazenda.gov.br ou para cristiane.souza@receita.fazenda.gov. Informou que a
48ª reunião será realizada no dia 21 de agosto de 2013, no auditório do Recinto Portonave. Foi
agradecido ao Recinto Porto pela hospitalidade e a Empresa Conexão Marítima por ter oferecido o
coffee-break. Não tendo mais nada a tratar, o Sr. Luis Gustavo Robetti finalizou a reunião. Eu,
Thaisa Andrina Rosa, lavrei a presente Ata.

