ATA DE REUNIÃO
Às nove horas da manhã do dia quinze de outubro de dois mil e treze foi realizada a qüinquagésima
reunião dos Intervenientes no Comércio Exterior do Complexo Portuário de Itajaí, no auditório da
Poly Terminais, com a participação do Inspetor-Chefe da Alfândega da RFB do Porto de Itajaí, Sr.
Luis Gustavo Robetti; da Inspetora-Chefe Adjunta, Sra. Geovana da Silva da Cunha, do Chefe do
Posto Portuário e Aeroportuário do Vale do Itajaí da ANVISA, Sr. Marcos Fernando Galves da
Silva, do Superintendente Adjunto do MAPA/SC, Sr. Luiz Gustavo Balena Pinto, do Chefe do
MAPA em Itajaí e Navegantes, Sr. Ricardo do Prado S. Pereira, do Gerente Regional da GECEX do
Banco do Brasil, Sr. Guilherme Arcanjo Batistti, do representante da Secretaria de Estado da
Fazenda, Sr. Carlos Antonio Quaresma, e Representantes da CESPORTOS, SINDAESC, SINDASC,
dos Recintos Porto de Itajaí, Multilog, Brasfrigo, Braskarne, Infraero, Portonave, APM Terminals,
Teporti, Poly Terminais e Itazem, Despachantes Aduaneiros e demais interessados. O Sr. Luis
Gustavo Robetti deu início à reunião agradecendo a presença de todos, prosseguiu entregando os
certificados dos palestrantes da ultima reunião, que aconteceu durante o evento Sul Trade Summit no
Centreventos Itajaí. Em seguida passou a palavra ao Sr. João Luis Batista, do recinto Poly Terminais,
que na condição de anfitrião deu as boas vindas a todos, comentou sobre a ausência imprevista do Sr.
Julio Boticelli, e desejou uma ótima reunião aos presentes. Passando aos itens da pauta, foi iniciado
com assunto dirigido à RFB, sobre a necessidade de obtenção de LI no ingresso de mercadorias em
regime de entreposto aduaneiro, conforme Notícias Siscomex nº 52 e 53, as quais divergem entre si.
Sra. Geovana da Silva da Cunha, informou que o entendimento da Alfândega do Porto de Itajaí é de
que a Notícia Siscomex nº 52 foi superada pela Notícia Siscomex nº 53, editada posteriormente. O
próximo assunto da pauta foi direcionado à ANVISA, referente a Requerimento para
Reconhecimento de Isenção do Imposto de Importação de Material Médico - Hospitalar, que
questionava se quem possui esta isenção pode fazer importação pré determinada (por conta e ordem
de terceiros); se é necessário um requerimento para cada importação; esclarecimento sobre, sendo a
operação realizada por trading por conta e ordem de terceiros, esta também pode usufruir da isenção
e repassá-la aos seus clientes; e sobre a localização, no site da ANVISA, do requerimento
denominado “Documentação de instrução do Requerimento de Reconhecimento de finalidade de
isenção de importação”. O Sr. Marcos Galves respondeu que o assunto é bastante complexo, mas que
entendia que a isenção seria um assunto vinculado à esfera da RFB. Em relação à análise da
ANVISA, informou que a função da ANVISA enquanto representante do ministério da Saúde, em
conformidade com o disposto no Decreto 6.759/2009, é dar o parecer a respeito da compatibilidade
da natureza, qualidade e quantidade da mercadoria com as finalidades do importador, se determinado
produto é ou não considerado material médico hospitalar e se a instituição se enquadra nos critérios
pré-estabelecidos pela legislação em vigor. Esta atividade é realizada em Brasília, pela Gerência
Geral de Portos Aeroportos e Fronteiras (GGPAF) e o código de assunto para peticionamento é o
9591 "Emissão de ofício para fins de reconhecimento de ISENÇÃO de imposto de importação para
produtos sob vigilância sanitária". Com relação ao Requerimento de Reconhecimento de Isenção,
não há um modelo específico e para o peticionamento deve ser utilizado o mesmo formulário de
petição dos processos de importação selecionando-se o campo que há disponível neste formulário,
juntando a documentação descrita no Capítulo XIV da RDC 81/2008, sendo necessário um
requerimento para cada LI. Quanto às questões relacionadas à possibilidade ou não do repasse do
benefício da Isenção para a Trading e à possibilidade desta realizar a importação por conta e ordem
para o portador do benefício da isenção, ficaram como pendência para a próxima reunião. O
próximo assunto é referente aos Recintos, encaminhado pelo SINDAESC, em que solicita a
informação sobre a base legal dos recintos para as seguintes exigências: 1) Proibição do uso do
guarda-chuva; 2) Exigência da utilização do colete refletivo durante o dia; 3) Proibição de entrada
com itens particulares tais como,relógio,celular,etc...; O questionamento conclui informando que, na
última reunião de intervenientes, o Sr. Inspetor Chefe da Aduana de Itajaí teria afirmado que a

Receita Federal não fez nenhuma orientação no sentido de tais exigências. O Inspetor-Chefe, Sr. Luis
Gustavo Robetti; informou que não tem conhecimento de legislação que proíba a entrada de tais
pertences, mas que cada recinto determina as suas normas de segurança obedecendo as diretrizes da
RFB, e também as normas de segurança dispostas no ISPS Code e as normas de segurança no
trabalho. Ressaltou que, em seu entendimento, não deveria ser franqueado o acesso de bens de uso
pessoal (celular, guarda chuvas, etc) em recintos alfandegados, e que entende como obrigatório o uso
dos EPI (Equipamentos de Proteção Individual) designados pelos recintos. Entretanto, ressaltou que
considera importante que seja determinado um padrão na exigência dos EPI, visando evitar que um
recinto exija, por exemplo, colete em “X” e outro não aceite, exigindo outro modelo ou cor. Em
seguida passou a palavra ao Sr. Roberto Vasques representante da Portonave, que em nome do
Grupo de Trabalho dos Terminais informou que houve uma reunião entre os recintos, onde estes,
após várias manifestações, constataram que as exigências de cada recinto são diferentes, sendo
complexo compilar algo único, até por fazerem parte do complexo vários recintos públicos e
privados, de zona primária e secundária. Assim, cada recinto se prontificou em encaminhar suas
exigências quanto ao controle de acesso para o Presidente do SINDAESC, Sr. Marcelo Petrelli. O Sr.
Luis Gustavo Robetti incitou os recintos a padronizarem os EPI a serem exigidos para o acesso, e
solicitou ainda que as modificações nas exigências passem a ser comunicadas com a devida
antecedência ao SINDAESC. Ficou acordado que as modificações serão comunicadas pelos recintos
e que será aberto um canal de conversação entre as partes para esclarecimentos e troca de
informações. Encerrados os assuntos da pauta o Sr. Luis Gustavo Robetti passou a palavra para o Sr.
Ricardo Pereira, do MAPA, que em sua saudação teceu breve comentário sobre a data e relatou sobre
problemas relacionados às vistorias físicas, que vem sendo constatados há pelo menos 30 dias,
informando que muitos interessados estão marcando as vistorias sem saber se sua carga já chegou ao
recinto, causando problemas e atrasos na programação, pois os servidores são disponibilizados para
fazer as verificações e quando chegam ao local a carga não se encontra. Ressaltou que esta situação é
inaceitável, pois traz retrabalho e, ao fim, causa prejuízos a todos os operadores, pela demanda
indevida da mão de obra do órgão, informando que se tal procedimento prosseguir poderá ser
adotado, como condição para o agendamento, a comprovação de que a carga já está no recinto para
Verificação do MAPA. Informou ainda que a partir do dia 19 de outubro, haverá mudança na
emissão do Certificado Fitossanitário, ressaltando que algumas informações comerciais não poderão
mais ser descritas no Certificado. Ainda pelo MAPA, o Sr. Luiz Gustavo Balena falou da satisfação
de chegar até a 50º reunião, e ver com isso a evolução, os benefícios e a solução de assuntos em
pauta, ressaltando que só seremos bons enquanto estivermos perto dos usuários para saber suas
necessidades. Passou a reiterar e complementar as informações do Sr. Ricardo sobre a má intenção,
que entende estar havendo, em relação ao agendamento das vistorias, e pediu a colaboração de todos
para que não se repita esta situação. O Sr. Luis Gustavo Robetti reiterou que são reconhecidos os
esforços que todos os órgãos estão fazendo para atender a crescente demanda, e que quando chegam
notícias assim, mais uma vez voltamos ao assunto da necessidade de maior profissionalismo. Em
seguida passou a palavra ao Sr. Guilherme Arcanjo Battisti, que agradeceu a compreensão de todos,
pois mesmo com a greve dos bancários, encerrada no dia anterior, foi mantido o atendimento a
contento das demandas. Noticiou que no dia 5 de novembro ocorrerá mais um treinamento do
SISCOSERV, instando a participação dos presentes. Relatou sobre sua primeira participação na
reunião, ressaltando como ficou impressionado com a maturidade dos participantes, para no
encerramento dar parabéns a todos. Em seguida o Fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda Sr.
Carlos Quaresma, falou que esta era a segunda vez que participava da reunião, a primeira vez como
ouvinte e agora participando da mesa. Disponibilizou seu e-mail para encaminhamento de eventuais
dúvidas caquaresma@sefaz.sc.gov.br .Retornando a palavra ao Sr. Luis Gustavo Robetti, este
reportou algumas notícias, entre elas a publicação do edital da prova para Ajudantes de
Despachantes, com inscrições entre 14/10 e 03/11, provável data da prova em 08/12, e custo de R$
90,00. Comentou também sobre a publicação da Lei 12.865/2013, que altera a base de cálculo do

PIS-importação e Cofins-importação a partir de sua publicação, ressaltando que o Siscomex passou a
espelhar a nova norma legal na data de sua entrada em vigor, o que demonstra o compromisso da
RFB com o estrito cumprimento da lei e com medidas que evitem retrabalho e pendências a serem
analisadas posteriormente. Comentou que uma nova portaria local para tratar de desunitização de
unidades de carga está em estudo, e além desta está prevista para breve a publicação de portaria local
sobre utilização de scanner nos recintos. Informou ainda que está prevista para dia 04 de novembro
uma mudança significativa no Siscomex Exportação, com a alteração do conceito sobre recepção dos
despachos, e que esta modificação visa prosseguir na evolução dos sistemas de exportação e na
agilização do fluxo do comércio exterior brasileiro. Encerrados os assuntos da pauta e comunicações,
o Inspetor da Alfândega da Receita Federal deu início à cerimônia de homenagens pelo transcurso da
qüinquagésima Reunião de Intervenientes, lembrando que a reunião surgiu com o objetivo de
fortalecer as relações entre os agentes do comércio exterior e servir como um Fórum permanente de
discussão de procedimentos, normas, idéias e melhorias possíveis no complexo portuário.
Atualmente, é reconhecida como fundamental para a solução possível dos problemas do Complexo
Portuário, engrandecida pela participação ativa, além dos seus organizadosres (RFB, MAPA,
ANVISA e BB), dos Recintos Alfandegados e REDEX, do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros
de Santa Catarina, do Sindicato dos Armadores de Santa Catarina, das Associações Comerciais de
Itajaí e Navegantes, da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, da Ordem dos
Advogados do Brasil, da Universidade do Vale do Itajaí (Univali), de Importadores, Exportadores e
seus representantes. Destaca-se também a presença constante de órgãos federais, como o Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA), Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ),
Marinha do Brasil, Marinha Mercante, CESPORTOS/SC, e de órgãos Estaduais, como a Secretaria
de Estado da Fazenda, entre outros. Por indicação dos órgãos intervenientes, foram homenageadas as
seguintes pessoas, que foram consideradas importantes para o sucesso do evento e o atingimento da
qüinquagésima reunião de Intervenientes: pela Receita Federal do Brasil, Sr. Jackson Aluir Corbari e
Sr. Klebs Garcia Peixoto Junior; pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, Sr. Luiz Gustavo Balena
Pinto e Sr. Ricardo do Prado Schreiner Pereira; pelo Banco do Brasil, Sr. Udibert Reinoldo Bauer;
Pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), Sra. Carmem Teresinha Morastoni, Sra.
Hilnette de Carvalho Vieira e Sra. Náusicaa da Silva Morastoni; pela Superintendência do Porto de
Itajaí, Sr. Heder Cassiano Moritz; pelo SINDAESC, Sr. Marcelo Petrelli; pelo SINDASC Sr. Eclesio
Silva. Os homenageados foram agraciados com uma placa comemorativa pelo transcurso da data,
ofertada pelo anfitrião da reunião, recinto Poly Terminais. Por fim foi realizada uma homenagem
especial a Sra. Cristiane de Lourdes Carneiro de Souza, também agraciada com uma placa e um
arranjo de flores, por sua dedicação e zelo na organização da reunião desde a sua primeira edição. O
Sr. Luis Gustavo Robetti informou que a próxima reunião será dia vinte de novembro no Auditório
da Superintendência do Porto de Itajaí, agradeceu a hospitalidade e ao coffee- break à Poly
Terminais. Não tendo mais nada a tratar, o Sr. Luis Gustavo Robetti finalizou a reunião. Eu, Thaisa
Andrina Rosa, lavrei a presente Ata.

