ATA DE REUNIÃO

Às nove horas da manhã do dia onze de fevereiro de dois mil e quinze foi realizada a
sexagésima quarta reunião dos Intervenientes no Comércio Exterior do Complexo
Portuário de Itajaí, no auditório do Recinto Porto de Itajaí, com a participação do InspetorChefe, Sr. Luís Gustavo Robetti, da Inspetora-Adjunta da Alfândega da RFB do Porto de
Itajaí, Sra. Geovana da Silva da Cunha; do Representante do Porto de Itajaí, Sr. Ricardo
de Amorim, dos Representantes do MAPA, Sr. Edmardo Raymundo de Souza e Sr. Luiz
Gustavo Balena; do Representante da Anvisa, Sr. Marcos Galves da Silva; do
representante da Secretaria de Estado da Fazenda, Sr. Carlos Antonio Quaresma, do
representante do Banco do Brasil, Sr. Paulo Fraga, Representantes do SINDAESC,
SINDASC, dos Recintos Braskarne, Brasfrigo, Infraero, Portonave, APM Terminals,
Multilog, Porto de Itajaí, Teporti, Poly Terminais e Itazem, também Despachantes
Aduaneiros e demais interessados. O Sr. Luís Gustavo Robetti, abriu a reunião
agradecendo a presença de todos e passou a palavra ao Sr. Ricardo de Amorim, que na
condição de representante do Recinto Porto deu as boas vindas, e desejou que tivéssemos
uma ótima reunião. Voltando a palavra o Sr. Luís Gustavo Robetti, informou que a pauta
era reduzida, com apenas dois questionamentos: 1 - A escassez de recursos humanos dos
intervenientes está afetando os trâmites operacionais demandados pelo complexo portuário
de Itajaí. Os prazos dilatados tem provocado aumento de custos e compelido os usuários a
adotarem outros portos, já que comparativamente tornam-se mais competitivos. Que
medidas estão sendo tomadas pelos órgãos intervenientes para suprir a falta de recursos
humanos e qual o prazo possível para sua realização? Sr. Luís Gustavo Robetti, informou
que a Alfândega do Porto de Itajaí, está trabalhando para simplificar os procedimentos e
que o quadro de recursos humanos é inferior a 40% do efetivo considerado ideal,
informando ainda que existe previsão de aposentadoria para os próximos meses de 02
Auditores Fiscais e 02 Analistas Tributários, vagas que não serão repostas. O Sr. Edmardo
Raymundo de Souza também manifestou preocupação com o efetivo reduzido, reportando
os esforços empreendidos junto as instâncias superiores para aumentar o efetivo de Itajaí.
O Sr. Marcos Galves da Silva também manifestou a mesma preocupação, reportando que
estão em andamento projetos para promover a redistribuição de tarefas entre unidades da
ANVISA. Outra pergunta: 2 - Que posicionamentos podem adotar para incentivar
efetivamente que tais medidas sejam colocadas em prática?
Todos os órgãos
intervenientes que fazem parte da mesa de reunião são unânimes em afirmar que as
entidades de classe (Sindasc, Sindaesc, Fiesc, ACII e outros) deveriam se mobilizar e
solicitar que se abram mais vagas em concurso público para os órgãos intervenientes. Sr.
Eclesio da Silva, na condição de Presidente da ACII e do Sindasc, solicitou a palavra e
manifestou algumas ações levadas a efeito junto as instâncias regionais e nacional
buscando, em nome das entidades, o aumento do efetivo de servidores públicos federais
em Itajaí, especialmente no MAPA e na ANVISA. Sr. Luís Gustavo Robetti, enalteceu a
iniciativa do Sindasc e da ACII e que, sobre essa questão, além do trabalho parlamentar,
entende que as entidades devem trabalhar conjuntamente no sentido de sensibilizar as
autoridades máximas dos órgãos federais. Foi reportada pelo Sr. Marcos Galves da Silva a
futura implementação do Portal Único de Comércio Exterior como uma medida que
poderá promover avanços no atendimento dos intervenientes. O Sr. Luís Gustavo Robetti
reportou a todos o andamento do Portal do Comércio Exterior na RFB e a expectativa de
que tal projeto do governo, especialmente o módulo de anexação digital de documentos,
promova uma melhoria na atividade dos intervenientes e operadores no comércio exterior.

Passada a palavra para a Inspetora-Adjunta da Alfândega de Itajaí, onde esta destacou que
está sendo programada uma palestra sobre o Programa Brasileiro de Operador Econômico
Autorizado - OEA, no anfiteatro da Univali, e que provavelmente acontecerá no mês de
março. Informou também que em relação aos trânsitos temos a “novidade” contida no §3º
do art. 1º do ADE COANA 3/2013, novidade esta trazida pela publicação do ADE
COANA 24/2014.
Art. 1º Fica Dispensada a lacração, pela RFB, de unidades de carga, do
tipo contêiner, que chegarem ao País por meio de transporte marítimo e sejam submetidas
ao regime de trânsito aduaneiro na modalidade de Entrada Comum. (Redação dada pelo
Ato Declaratório Executivo Coana nº 24, de 26 de dezembro de 2014).
§3º Nos casos referidos no caput, quando o beneficiário do trânsito
aduaneiro for depositário autorizado pelo importador ou pelo consignatário da carga,
deverão ser dispensadas pela RFB a informação dos elementos de segurança após o
encerramento do carregamento do veículo e, na conclusão do trânsito, o registro da
integridade dos dispositivos de segurança, mediante função específica no sistema
Trânsito, observando-se a condição prevista no §1º. (Incluído pelo Ato Declaratório
Executivo Coana nº 24, de 26 de dezembro de 2014).
Passada a palavra para o representante da Secretaria de Estado da Fazenda, Sr. Carlos
Antonio Quaresma, este destacou que 98% das importações são liberadas
automaticamente. Novamente se coloca à disposição para quaisquer dúvidas ou
esclarecimentos. Passada a palavra para o Sr. Ricardo de Amorim, representante do Porto
de Itajaí, este destacou que as movimentações de cargas e outras informações podem ser
consultadas no site do Porto de Itajaí, também informou que entre os dias 23 a 27 de
fevereiro deverá ser assinada a Ordem de Serviço, referente ao início dos trabalhos da
bacia de evolução. Passando aos assuntos finais, Sr. Luís Gustavo Robetti, informou que
no período entre os dias 23 de março e 02 de maio será feito atendimento para a 2ª Edição
do evento "Volvo Ocean Race" que ocorrerá em nossa cidade, e que o atendimento a tal
evento, por conta das implicações para a imagem do país perante outros países, terá
atendimento prioritário. Sr. Luís Gustavo Robetti, informou também que em relação ao
assunto “desova de container”, quando a RFB, na mensagem encaminhada aos recintos,
informa que não há óbice quanto à desunitização do mesmo, esta manifestação deve ser
considerada pelos recintos, não devendo ser informado aos requerentes que resta pendente
autorização da RFB para desova dos conteineres. Ressaltou ainda que, respeitados os
contratos entre as partes e mantidas as condições de segurança fiscal e física das cargas, a
manifestação da RFB resulta em concordância com desova dos conteineres. Também Sr.
Robetti, solicitou parcimônia quanto ao envio de e-mails ao gabinete, o fluxo de entrada
está elevado, citando vários exemplos de encaminhamentos pouco produtivos como: Saber
como está o andamento do Despacho de Importação, Pedidos de informação de despachos
com ação judicial, visita para apresentar a empresa, etc. Sr. Manoel dos Santos,
representante da Câmara do Porto, solicitou a palavra e sugeriu que poderiam amadurecer
a idéia de que, juntamente com a Univali, fosse criado um projeto para que alunos dos
cursos de comércio exterior e afins pudessem auxiliar os Fiscais nos órgão intervenientes.
Sr. Luís Gustavo Robetti agradeceu pela participação da Univali, ressaltou a importância
da proposta e da iniciativa, e fez um reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pelo
professor Manoel, mas informou que existem alguns entraves legais, um deles seria que na
RFB os documentos são sigilosos, somente servidores podem ter acesso, e acredita que o
mesmo ocorra nos demais órgãos intervenientes. Sr. Luís Gustavo Robetti, informou que
a 65ª reunião será realizada no dia 18 de março de 2015, no auditório do Recinto
Portonave. Agradeceu ao Recinto Porto pela hospitalidade e a Multilog por ter oferecido o

coffee-break.. Não tendo mais nada a tratar, o Sr. Luís Gustavo Robetti, finalizou a
reunião. Eu, Cristiane de Lourdes Carneiro de Souza, lavrei a presente Ata.

