ATA DE REUNIÃO
Às nove horas da manhã do dia onze de dezembro de dois mil e treze foi realizada a qüinquagésima
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; do Representante do Porto de Itajaí, Sr. Heder
Cassiano Moritz; do Chefe do Posto do Vale do Itajaí da ANVISA Sr. Marcos Fernando G. da
Silva; do representante do MAPA em Itajaí e Navegantes, Sr. Ricardo do Prado Pereira; do
Representante da GECEX do Banco do Brasil, Sr. André Paulo Zimmermann; Representante da
Secretaria de Estado da Fazenda, Sr. Carlos Antonio Quaresma; e Representantes da OAB-SC, do
SINDAESC, SINDASC, dos Recintos Multilog, Brasfrigo, Braskarne, Infraero, Portonave, APM
Terminals, Teporti, Poly Terminais e Itazem; Despachantes Aduaneiros e demais interessados. O Sr.
Luis Gustavo Robetti abriu a reunião agradecendo a presença de todos e justificou a ausência da
Inspetora-Chefe Adjunta da Alfândega, Sra. Geovana da Silva da Cunha. Passou a palavra para o Sr.
Heder Cassiano Moritz, Representante do Porto de Itajaí, que na condição de anfitrião deu as boas
vindas a todos. Em seguida Sr. Luis Gustavo Robetti, iniciou os trabalhos informando que não tinha
sido enviado nenhum assunto para reunião, mas que cada órgão interveniente faria uma breve
avaliação referente ao ano de 2013. Começando pela RFB, Sr. Luis Gustavo Robetti, informou as
estimativas para o ano de 2013 para a ALF Porto de Itajaí: Que sejam registradas e desembaraçadas
130.000 DI’s, um acréscimo de 5% em relação ao ano anterior; Registradas e desembaraçadas
67.000 DDE´s, também um crescimento de 5%. Informou que até outubro de 2013 o CAC Aduaneiro
recepcionava 500 serviços/dia, e que em 05/11/2013, houve mudança no Siscomex Exportação,
devendo só ser entregue as DDE’s que caem em canal laranja e vermelho, as demais não precisam
ser entregue na RFB. Sr. Luis Gustavo Robetti informou também sobre leilão que estará acontecendo
no dia de hoje (11/12/13), o 7º leilão do ano. Até o 6º leilão a Alfândega da Receita Federal do Porto
de Itajaí já tinha atingido R$ 30.000.000,00, sendo a campeã da 9ª RF e neste momento estando atrás
somente da Alfândega de Santos/SP a nível nacional. Também comunicou que o atendimento do
Porto 24h por parte da RFB continua inalterado e que seguem sendo agendadas conferências físicas
nos Recintos aos sábados. Passada a palavra para o Chefe do posto portuário da Anvisa, Sr. Marcos
Fernando G. da Silva, este fez breve apresentação dos números relativos à anuência de importação
de janeiro a outubro de 2013, bem como dos prazos médios de análise do órgão em dias corridos,
frisando que houve um marcante aumento do prazo nos meses de junho, julho e agosto, devido à
segmentação da equipe de fiscais para atendimento da determinação da Casa Civil para
funcionamento 24 horas e impossibilidade de disponibilização de força tarefa devido à destinação da
força de trabalho disponível para atendimento de questões relacionadas a viajantes em aeroportos e
fronteiras devido à Copa das Confederações e Jornada Mundial da Juventude. Comentou ainda sobre
as perspectivas para 2014, entre elas a descentralização de atividades hoje realizadas pela Anvisa
para estados e municípios, digitalização dos processos de importação e parametrização, além de
alterações de normas para racionalização da fiscalização. Passada a palavra para o representante do
Banco do Brasil, Sr. André Paulo Zimmermann, este destacou alguns números do ano de 2013,
informando que foram protocoladas 26.023 Licenças de Importação do mês de Junho a Novembro,
tendo como pontos principais a inobservância do tratamento administrativo do Siscomex antes de
autorizar o embarque da mercadoria; Cancelamento da LI (pelo importador ou pelo sistema); Li
substitutiva que descaracteriza operação originalmente licenciada; inobservância de mensagem de
exigência gravada pelo anuente na LI; encaminhamento de documentação desnecessária; solicitação
de agilização do processo. De Junho a Novembro de 2013 foram protocolados 6.780 Certificados de
Origem – Form A, tendo como pontos principais; Data do certificado – campo 12 deve seguir o
disposto no Art. 7º da Portaria Secex 43 de 22/11/2012; certificados assinados pelo despachante
(deve ser assinado por pessoa da empresa exportadora); evitar documentos desnecessários;

apresentar uma DOF para cada mercadoria relacionada no certificado. De junho a Novembro de
2013 entraram 8.669 Certificados de Origem – Carne de Aves. Pontos principais: Legibilidade de
documentos apresentados digitalmente; evitar anexar documentos desnecessários. De Junho a
Novembro entraram 12 processos de Drawback – Atos Concessórios, tendo como pontos principais:
Preencher o relatório de Exp/Imp com a unidade de medida estatística, e não a unidade de medida
comercializada; preencher a data de embarque do relatório corretamente – não deve ser informado,
por exemplo, a data da Fatura Comercial, a data do RE. E por fim não deixar de informar o campo
referente a resíduos de Laudo Técnico. Passada a palavra para o Sr. Ricardo do Prado Pereira,
representante do MAPA, este iniciou relatando a carência de Fiscais no SVA-Porto de Itajaí para o
ano de 2014 e a movimentação de mais de 100.000 processos em Itajaí - Navegantes em 2013.
Passada a palavra para o Sr. Heder Cassiano Moritz, representante do Porto de Itajaí, este passou
algumas informações do ano de 2013, em termos de fechamento de previsão de movimentação de
cargas no Complexo Portuário no ano de 2013, enaltecendo que deverão ser atingidas as marcas de
1.100.000 TEU (s) com 12.500.000 toneladas de movimentação, representando um crescimento em
torno de 9% em relação ao ano anterior. Em todos os terminais a movimentação de carga deverá
apresentar crescimento em relação ao ano anterior. Ao contrário do que se acreditava, as
importações de cargas de longo curso não registraram queda e deverão apresentar crescimento em
relação ao ano de 2012. As expectativas para o ano de 2014 giram em torno da execução das
obras de readequação da infraestrutura de acesso aquaviário, com a nova bacia de evolução
para navios com até 400 m e igualmente alargamento do canal de acesso e do molhe norte.
Outro assunto da pauta: Propostas para Reuniões de Intervenientes em 2014. Sr. Luis Gustavo
Robetti, sugeriu que em toda reunião de Intervenientes seja feita apresentação de no máximo 15 min,
sobre algum assunto relevante e podem participa, além dos órgãos intervenientes, as entidades OAB,
FIESC, SINDASC, SINDAESC, ACII, ACIN, GRUPO TERMINAIS, ANTAQ, MTE, IBAMA,
ICMS, MARINHA DO BRASIL, AUTORIDADE PORTUARIA e interessados. Divulgou também
o Calendário para as reuniões de Intervenientes no Comércio Exterior para o ano de 2014, salientou
que ao final desta seria distribuído o referido calendário. Sr. Luis Gustavo Robetti, informou que a
53ª reunião será realizada no dia 19 de fevereiro de 2014, no auditório da Superintendência do Porto
de Itajaí. Foi agradecido ao Recinto Porto pela hospitalidade e ao Recinto Teporti por ter oferecido o
coffee-break. Não tendo mais nada a tratar, a Sr. Luis Gustavo Robetti finalizou a reunião. Eu,
Cristiane de Lourdes Carneiro de Souza, lavrei a presente Ata.

