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Tudo sobre Drawback

Tributação e Contabilidade nas
Operações de Comércio Exterior
Dias 25, das 8h30 às 17h30, e 26,
das 8h30 às 12h30 (sexta e sábado)

Classificação Fiscal de
Mercadorias e Multas por
Enquadramento Incorreto

Dia 18, das 8h30 às 17h30

Noções Básicas de Comércio
Exterior

Dia 21, das 8h30 às 17h30

Análise e Elaboração de Custos
na Importação

Dia 19 (sábado), das 8h30 às 17h30

Assistente de Comércio Exterior
Dias 25 e 26 (sexta e sábado), das 8h30 às 17 h

Logística Aplicada ao Comércio
Exterior
Dia 26 (sábado), das 8h30 às 17h30

Análise da Tributação na
Importação e Exportação –
Mercadorias e Serviços

Dia 24, das 8h30 às 17h30

Dias 19 e 26 (aos sábados), das 9 h às 16 h

Siscoserv: Classificação na NBS
e Preenchimento do Programa
Siscoserv

CURITIBA-PR

Operações Back to Back – Um
Negócio Inteligente

Nomenclatura e Classificação
Fiscal de Mercadorias

Dia 11, das 8h30 às 17h30

Dia 25, das 8h30 às 12h30

Dia 26 (sábado), das 8h30 às 15h30

Análise e Elaboração de Custos
na Importação

Siscomex-Importação

Importação: Análise do Preço,
dos Custos e de Outras Questões
Polêmicas
Dias 26 de julho e 2 de agosto (aos sábados),
das 9 h às 16 h

Prático de Tributação na
Importação e Exportação de Bens
e Serviços (Ênfase na Formação
de Preços)
Dia 26 (sábado), das 8h30 às 17h30

Tudo sobre Drawback
Dia 28, das 8h30 às 17h30

Básico de Comércio Exterior
De 28 de julho a 1 de agosto,
das 18h45 às 21h45
o

Dia 28, das 8h30 às 17h30

ITAJAÍ-SC

Roteiro Prático de Importação

Siscoserv – Transporte
Internacional de Mercadorias
(Agente de Cargas e NVOCC)

Emissão de Nota Fiscal Eletrônica
na Importação

De 29 a 31 de julho, das 18h45 às 21h30

Dia 19, das 8h30 às 17h30

Tributação e Contabilidade nas
Operações de Comércio Exterior

RDE – Registro Declaratório
Eletrônico (Módulo ROF)

Dias 18, das 8h30 às 17h30,
e 19, das 8h30 às 12h30

Dias 22, das 8h30 às 17h30, e 23,
das 8h30 às 12h30

Nomenclatura e Classificação
Fiscal de Mercadorias (NCM/SH) e
de Serviços (NBS)

Importações através dos
Portos de Paranaguá, Antonina
e Aeroportos Paranaenses
(Mercadorias, Insumos e Bens de
Ativo Imobilizado)

PORTOS ALEGRE-RS

CAMPINAS-SP

Dias 18 e 19 (sexta e sábado),
das 8h30 às 17h30

Dia 3, das 8h30 às 17h30

Dia 23, das 8h30 às 17h30

Logística de Importação

Dia 16, das 8h30 às 17h30

Importação Passo a Passo

Noções Básicas de Comércio
Exterior

Dia 14, das 8h30 às 17h30

Dia 17, das 8h30 às 17h30

Dia 28, das 8h30 às 14h30

Acesse o site e
confira a programação
completa.

Acesse: www.aduaneiras.com.br/cursos
São Paulo-SP
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ENTREVISTA
Lars Karlsson
Presidente/CEO da KGH Border Services

“Ideia do OEA é sair do controle
individual da transação”

A

importância do Operador Econômico Autorizado tem sido
discutida com maior ênfase
nos eventos sobre comércio
exterior e nos próximos meses tende a
ganhar maior destaque, uma vez que o
governo se empenha para implantar
o modelo brasileiro em curto prazo. Sobre a importância do OEA para o Brasil,
o Sem Fronteiras buscou informações
com o pioneiro nesse tipo de programa, Lars Karlsson, que assumiu diversos
cargos na Administração Aduaneira da
Suécia, seu país natal, e na Organização
Mundial das Aduanas (OMA), como diretor de “Capacity Building”, por cinco
anos. Idealizador do conceito “Stairway”,
na Suécia, Karlsson criou o primeiro modelo de programa de Operador Econômico Autorizado.

mente aqueles específicos da exportação, mas principalmente da importação,
porque especialmente nas importações
teremos um grande impacto. Tanto por
um controle mais moderno do governo,
como especificamente pelos benefícios
que virão para as negociações do setor
privado. O mais importante é que estaremos habilitados para obter novo nível
de reconhecimento nos acordos com as

principais comunidades de negócios e
poderemos ter muitas facilitações e simplificações. Ao mesmo tempo, quanto
maior o controle, melhor, e todo mundo ganha.
A que tipo de controle se refere especificamente?
A principal ideia do OEA é sair do
controle individual da transação e pos-

Sem Fronteiras – Desde o lançamento da proposta do OEA, como percebe a evolução pelo mundo?
Lars Karlsson – O conceito se desenvolveu pelo mundo de diversas
formas, mas a grande mudança é que
muitos países estão fazendo tudo [nas
etapas entre governo e setor privado]
ao mesmo tempo, e quando isso acontece, basicamente como se desenvolveu na Suécia, os benefícios aumentam
tanto para o governo como para o setor
privado, porque você pode conectar diferentes sistemas uns aos outros.
Que vantagens poderia destacar
para o Brasil em ter o seu modelo de
OEA?
Ele é importante para o Brasil e precisa cobrir todos os processos, não so4
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suir sistemática que possa supervisionar
cada transação, para cada embarque,
mediante sistema básico de controle
em que se tenha cooperação entre os
sistemas do governo e do setor privado,
no qual os processos serão controlados
e não uma transação individualmente.
O Brasil possui diversos sistemas,
embora isolados e ainda não conectados. O senhor vê essa questão de
forma positiva?
Sim, pode ajudar. Isso está sendo provado em todos os países onde se implanta o OEA. Eu estive envolvido na implementação das regras em mais ou menos
20 países. Todas as “Key Performance
Indicators” mostraram que, no governo
ou na aduana, se o controle ficar melhor, mais eficiente será o processo. Ao
mesmo tempo, também no ranking internacional do Doing Business, os índices do governo acabam aumentando.
São percebidos claros benefícios para o
setor privado. Eu penso que a integração, que é o que estamos falando, é um
dos benefícios que melhor se trabalha
com outros sistemas de compliance e
negócios.
Qual a sua visão em relação ao desenvolvimento do OEA no Brasil?
Muito positiva. Eu vejo que muitas
empresas já desenvolveram e implantaram sistemas, e isso é muito bom
porque elas podem sentir os benefícios
mais cedo. Por outro lado, nós temos
de considerar as vantagens de esperar,
porque você pode usar a experiência internacional para evitar alguns erros que
foram cometidos, o que significa
que a implantação seria mais rápida

que em muitos outros países. O momento é agora, temos a Organização
Mundial de Comércio, com o Acordo
de Bali, no qual foram traçadas regras
internacionais, e também porque muitos dos requerimentos para o OEA estão
mais claros aqui no Brasil. Estou otimista
e estamos prontos para isso no Brasil.
Especificamente em relação à aduana no Brasil. Como ela se prepara?
Trabalhamos com o Procomex que
atua junto da Receita Federal. Procuramos orientar todo o processo e trazer
nossa experiência internacional para o
Brasil, para que as pessoas saibam o que
foi feito antes. Penso que é uma estratégia inteligente para evitar problemas
que já ocorreram. Atuamos, especificamente, aconselhando sobre como fazer
a implantação, da melhor maneira possível, de modo específico para o governo, mas também para o setor privado.
Poderia comentar sua atuação na
OMA?
Atuei primeiro como diretor de
“Capacity Building” entre 2005 e 2010,
na Organização Mundial das Aduanas.
Nesse período, desenvolvi diversas ferramentas e pude implantá-las internacionalmente, incluindo o OEA. Criamos
padrões internacionais para o tipo de regime e implementamos ferramentas em
quase 120 países. Com essa experiência
é que podemos agora trazer para o Brasil
o que foi feito nos processos de outros
países.

Todas as ferramentas que cita são
exatamente…
Nós fizemos diagnósticos em outros
países, incluindo o Brasil, e trabalhamos na
implantação de diferentes padrões, inclusive para o OEA, que tem sido um dos mais
fomentados. Claro que a experiência que
tivemos antes, e eu particularmente, no
desenvolvimento de conceitos e padrões,
nos ajuda muito a processar melhor.
Pode-se dizer que a falta de comunicação entre órgãos do governo e
entre governo e setor privado prejudica a implantação do OEA?
Comunicação é sempre um desafio.
Eu acredito que algo importante é a concepção de melhorar a comunicação no
governo, mas também entre governo e
setor privado. Temos duas iniciativas: a
Janela Única e o Operador Econômico
Autorizado. A Janela Única realmente
melhora a coordenação interna entre diferentes departamentos do governo, enquanto o OEA melhora a comunicação
entre setor privado e governo. O OEA cria
um novo tipo de cultura de compliance,
na qual aqueles que seguem as regras
têm benefícios por meio disso. Temos de
seguir as regras porque os governos assim esperam. Por outro lado, o governo
poderá usar recursos de controle quando ele realmente avaliar que há risco. Eu
penso que esse é o conceito de ter uma
boa construção da comunicação, porque
você pode melhorar a troca de informação, de dados e de todo o processo entre
diferentes parceiros para ser mais eficiente e todo mundo ganha com isso. Essa é
uma situação vencedora em muitos países que já tiveram a experiência e acredito que no Brasil também será assim.

Anuncie aqui!
Ligue: 11 3545 2535 ou 3545 2531
e-mail: comercial@aduaneiras.com.br ou publicidade@aduaneiras.com.br
O Sem Fronteiras é uma publicação mensal dirigida aos
profissionais que atuam na área de comércio exterior.
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Seu visto permanente para a informação.
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CONSULTORIA

Importação

Dicas

Devolução de
mercadorias importadas

L

evando em consideração algumas consultas atendidas sobre
devolução de mercadorias importadas no dia a dia da Consultoria, em que grande parte das pessoas acreditam que a devolução de
mercadorias pode ser feita a qualquer
momento, resolvemos comentar algumas situações.
Vale lembrar que, do ponto de vista da legislação federal, a devolução
ao exterior de mercadoria estrangeira
importada poderá ser autorizada pelo
chefe do setor responsável pelo despacho aduaneiro, desde que o pedido seja
apresentado antes do registro da Declaração de Importação e não tenha sido
iniciado o processo de perdimento da
carga, ou na hipótese de ser autorizado
o cancelamento da DI.
Após o desembaraço aduaneiro, caso
o motivo da devolução seja erro de expedição por parte do exportador, por
exemplo, nessa condição, o importador
poderá requerer o cancelamento da
Declaração de Importação ao chefe do
setor responsável pelo despacho aduaneiro, desde que plenamente justificado
perante a Receita Federal. Dessa forma,
uma vez autorizado o cancelamento da
DI, poderá o importador requerer a restituição dos tributos pagos e solicitar a
devolução das mercadorias, conforme
disposto em legislação específica.
6
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Caso o importador pretenda devolver ao exterior mercadorias que apresentaram defeito após o desembaraço,
lembramos que, nessa condição, existe
norma específica permitindo a substituição de mercadoria já nacionalizada
por outra mercadoria idêntica, na mesma quantidade e valor.
Saiba que a legislação não determina para qual país a mercadoria deve ser
enviada, apenas permite a devolução
para o exterior; não se esqueça que, autorizada a devolução pela autoridade
aduaneira, o embarque da mercadoria
deverá ser efetuado em até 30 dias, devendo ser observados os procedimentos normais para a reexportação do
produto.
Normalmente, a devolução é feita
pela totalidade da carga; entretanto,
como a norma não restringe e nem prevê a possibilidade de devolução parcial,
entendemos ser possível, no ato da solicitação da devolução dos bens, requerer à fiscalização o desmembramento
do conhecimento de carga. Autorizado
o desmembramento, poderá ser feito o
registro da DI para os itens desejados,
com a devolução da outra parte.
Assim, para um posicionamento oficial quanto à sugestão citada, recomendamos consultar a Receita Federal nos
termos da legislação específica.
no 496 – Junho de 2014

Exportação

Consulta

Entreposto aduaneiro

R

ecentemente, recebemos uma
consulta em que o cliente gostaria de importar a mercadoria
de um país e do próprio aeroporto já encaminhá-la para outro país
(exportação).
Ajustando um pouco a operação, temos duas alternativas:
a) Back to back
Neste caso, o Brasil compra mercadoria de um determinado país e vende
para outro sem que transite pelo Brasil.
Mas se, por questões de logística ou
comercial, a mercadoria tem de passar
pelo Brasil, a sugestão seria “entrepostar” a mercadoria.
b) Entreposto aduaneiro
É o regime especial que permite armazenar a mercadoria estrangeira em
recinto alfandegado de uso público, com
suspensão do pagamento dos tributos.
O interessado deve solicitar o regime por meio de requerimento com
base em Declaração de Admissão (DA),
formulada no Siscomex, observando
as orientações constantes da IN SRF
no 241/02.
Lembramos também que a mercadoria poderá ser importada com ou sem
cobertura cambial.
A mercadoria pode permanecer no
recinto alfandegado pelo prazo de um
ano e, para a extinção do regime, o beneficiário deverá dar início, no decorrer
desse prazo, ao respectivo despacho
aduaneiro para:
I – consumo;
II – admissão em outro regime aduaneiro especial ou atípico;
III – reexportação; ou
IV – exportação.
Como na consulta realizada pelo
cliente a intenção é a exportação, para
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esse fim se deve registrar uma DI para
fins cambiais.
Nos casos de mercadoria entrepostada, importada com cobertura cambial,
o beneficiário deverá registrar a DA e a
DI para efeitos cambiais na mesma data
e nos casos em que a importação for
realizada sem cobertura cambial, a citada DI para fins cambiais poderá ser
registrada a qualquer tempo (dentro do
prazo de aplicação do regime).
Para o preenchimento da DI, verifique a Notícia Siscomex Importação
0032, de 08/06/00.
Após o registro dessa DI, a mercadoria será considerada nacionalizada e
poderá ser exportada.
Lembramos que o beneficiário deverá registrar a declaração de exportação,
dentro do prazo de até 180 dias, da data
da DI (para fins cambiais), respeitando o
prazo de aplicação do regime.
Deve-se elaborar RE utilizando o
enquadramento 80120 (exportação de
mercadoria nacionalizada com cobertura cambial).
Entende-se que essa seja a melhor
alternativa para a operação que o cliente pretende realizar, levando-se em consideração que a mercadoria poderá ser
importada, permanecer no país (sem
tributos) por um tempo e depois ser exportada.
O beneficiário deve se atentar ao
custo para entrepostar a mercadoria,
ou seja, quanto irá gastar para deixar a
mercadoria no depósito, se bem que,
na exportação, ele deve considerar no
preço todos os custos incorridos na
importação, tais como: armazenagem,
seguro, frete e demais despesas, bem
como a margem de comercialização/
lucro.
Sem Fronteiras
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SISCOSERV

Siscoserv – E se a
solução de consulta
não agradar?

O

Siscoserv é tema novo, recentíssimo, amplamente controverso.
Os contribuintes, empresas de
consultoria e afins só possuem seus raciocínios lógicos para poderem interpretar ambos os manuais publicados pelo
MDIC e as normas que tratam da nova
obrigação assessória.
Praticamente, não existe jurisprudência administrativa nem judicial que
fale do tema e suas variantes.
Quando temos uma dúvida, além
de lermos e tentarmos interpretar se
devemos ou não registrar algo, em qual
módulo, modo, NBS etc., temos de apelar para outras fontes do Direito. É uma
mescla de normas, doutrinas etc. para
se chegar a uma conclusão quase que
inconclusiva.
Mas a única ferramenta que assegura e “vincula” aquele contribuinte
consulente é o “Pedido de Consulta de
Interpretação de Legislação Tributária”,
que, no caso do Siscoserv, é tratado pela
Instrução Normativa RFB no 1.396, de 16
de setembro de 2013.
Por mais que tenhamos certeza da
adequação de
um caso às
situações
específicas
dentro do
Siscoserv, a
maior cautela
é o pedido de
consulta. Quem
não o faz é um
aventureiro; isso
eu digo sempre.
Para não falar “inconsequente”.
8
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Digo isso e repito, porque a solução
de consulta – que é a decisão exarada
pela Receita Federal do Brasil (e não
pelo MDIC) por competência legal – é
que vincula o contribuinte. A solução
de consulta é a palavra final. Ela “salva”,
quando confirma que as práticas do
contribuinte estão corretas, e dá uma
chance de se corrigir as práticas tidas
como equivocadas em 30 dias sem ser
punido, quando a RFB decide contra
aquilo que o contribuinte consulente
achava ser o correto.
Mas se note que a chance de o contribuinte corrigir seu passado sem ser
punido só alberga o prazo de registros
feitos ou deixados de serem feitos desde o protocolo da consulta até 30 dias
da decisão. O passado não registrado ou
registrado erroneamente é um fardo a
ser carregado e que só pode ser corrigido com uma denúncia espontânea formal, anexando-se detalhados registros
(planilhados) que serão feitos extemporaneamente.
No entanto, nem todo contribuinte
pode aceitar a decisão da RFB como válida, nos casos de consulta. Nem sempre
a RFB pode acertar nas decisões. Exemplificadamente, a RFB pode entender
que determinado contribuinte deva
registrar algo que este último entende
jamais ser obrigado a fazê-lo.
E como refutar uma solução de consulta que não aceitamos?
Como a consulta será solucionada
em instância única, não cabendo recurso nem pedido de reconsideração da
solução de consulta ou do despacho
decisório que declarar sua ineficácia,
a não ser no caso de divergência de
conclusões entre soluções de consulta
relativas à mesma matéria, fundadas em

Rogério Zarattini Chebabi
Advogado, consultor e sócio-diretor
do Canal Aduaneiro

idêntica norma jurídica, caberá recurso
especial, sem efeito suspensivo, para a
Cosit. Mas essa modalidade de recurso
será raríssima de acontecer, porque só
existe um órgão julgador do tema no
Brasil. Certamente, as decisões serão
padronizadas, evitando as divergências;
portanto, evitando a possibilidade de se
apelar para os recursos administrativos.
Voltando à celeuma da não aceitação do teor da solução de consulta,
como brigar pelo que achamos o correto, então?
Eu não vejo, de supetão (sim, é supetão que se escreve), senão apelar para
a via judicial, por meio de uma ação ordinária que declare o que se pretendia
saber quando se formulou a consulta,
como, por exemplo, se o contribuinte
está obrigado a registrar uma operação
no módulo de venda e em qual NBS.
Somente por meio da via judicial,
um magistrado poderá dirimir esse conflito, por sentença, entre o entendimento emanado pela RFB e o do contribuinte consulente.
Portanto, não se aflijam se a Receita Federal, porventura, entender, por
exemplo, que os agentes de cargas
têm de registrar todos os fretes internacionais, em todas as modalidades de
Incoterms etc.
Teses bem fundamentadas para atacar uma decisão administrativa dessas,
na via judicial, existem aos montes. Basta querer lutar pelo que é certo.
O Judiciário, por mais desconhecedor do tema que é, vai entender, claramente, teses bem escritas e bem elaboradas e aplicadas de forma correta aos
casos concretos; basta os contribuintes
deixarem de ser pacíficos e lutarem por
seus direitos.
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INTERFACE
COMPLIANCE
SOLUTIONS

Preocupado em manter em
dia as informações de cadastro
da sua empresa?

Interface Compliance Solutions – Web Services
Modelo de Utilização
TEC

TIPI

Atualizar, diariamente, por meio de solução Web Services os
sistemas de nossos clientes e parceiros com informações da TEC
(Tarifa Externa Comum) e da Tipi (Tabela de Incidência do Imposto
sobre Produtos Industrializados) e suas exceções, bem como dados
de acordos internacionais, notas de dumping e regimes aduaneiros
especiais, NVE e seus atributos e especificações, moedas fiscais,
Substituição Tributária e retrospectiva da TEC desde 2002.
Formatos personalizados:
O layout e o tipo de arquivo estão definidos no formato XML ou
JSON, que oferecem total facilidade para que clientes e parceiros
possam customizar suas ferramentas e adaptá-las perfeitamente
aos sistemas já desenvolvidos 100% a partir dessas tabelas.
As tabelas abrangem todos os produtos, incluindo exceções e extarifários. Situações especiais, previstas em notas complementares,
também são observadas.
Consultoria Virtual Ilimitada:
Utilize na sua intranet ou em qualquer sistema os questionamentos
selecionados pelos nossos experientes profissionais que
acompanham diariamente as dúvidas de nossos assinantes
com respostas simples e objetivas.
Abrange o maior acervo de questionamentos nas áreas tributária,
societária, trabalhista, previdenciária e de comércio exterior.

Para mais informações, solicite contato de um especialista
em Integração e Projetos da Aduaneiras.

www.aduaneiras.com.br

NCM com ou sem desdobramento

Nossa proposta:

NOTAS – EXIGÊNCIAS
INERENTES À TEC E À TIPI
ATOS LEGAIS

ACORDOS INTERNACIONAIS
TRADUÇÃO DA NCM

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
TAXAS FISCAIS
HISTÓRICO DA TEC
CONSULTORIA
VIRTUAL ILIMITADA

MATÉRIA DA CAPA

Governo busca
celeridade nos processos
da aduana
Andréa Campos

A

modernização da aduana constitui fator-chave na busca por
um ambiente de negócios
competitivo para as empresas
brasileiras no cenário internacional. Para
tanto, a implantação do Portal Único
de Comércio Exterior – que deve reunir
num guichê virtual todos os sistemas
operacionais dos muitos órgãos que
atuam na exportação e na importação
de mercadorias – é vista como importante avanço pelo governo.
“Estamos diante de um passo significativo para a organização dos processos do sistema aduaneiro do Brasil. As
diretrizes gerais estão de acordo com
padrões internacionais e podem ser
resumidas em quatro itens: informação
eletrônica antecipada, gestão de riscos,
integração aduana-aduana e maior segurança e cooperação entre aduanas
e empresas”, afirmou o secretário da
Receita Federal do Brasil, Carlos Alberto
Freitas Barreto, durante evento que mar-
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cou os dez anos de atuação do Instituto
Procomex – Aliança Pró-Modernização
Logística de Comércio Exterior, realizado em São Paulo.
Para o secretário, o Portal permitirá
ganhos de tempo pela ação conjunta
dos órgãos públicos no exame de desembaraço físico da mercadoria, em que
o movimento da carga acontecerá uma
única vez. Porém, ressalta que é preciso
ficar claro que a redução de prazos não
depende apenas dos órgãos públicos,
mas também do trabalho conjunto com
o setor privado.
De acordo com o subsecretário de
Aduana e Relações Internacionais da Receita Federal, Ernani Argolo Checcucci, o
esforço para a modernização e as ações
para dar maior transparência nos processos da aduana são tratados como
prioridade pelo governo, que tem
realizado os investimentos necessários.
Entretanto, considera que avanços deixam de ser percebidos por não existir
feedback adequado do setor privado.
Nesse sentido, avalia que o Procomex
tem contribuído de forma decisiva para

melhorar os processos de comércio exterior no País, com uma série de resultados concretos e visíveis.

Gerenciamento de riscos
Checcucci explica que os trabalhos
têm dado ênfase ao gerenciamento de
riscos. Segundo recente pesquisa, a necessidade de inspeção de importações
pela Receita Federal, que era da ordem
de 35% em 2003, recuou para apenas
10% em 2013. A meta, até o início de
2015, é chegar ao índice de 5% das mercadorias que necessitam de inspeção. “A
redução só será possível pelo aperfeiçoamento das ferramentas de gestão de risco, o que trará ganhos significativos em
tempo e em custos”, afirmou.
Dados apresentados pela Receita
Federal mostram que o percentual de
Declarações de Importação desembaraçadas em menos de 24 horas atingiu,
em julho de 2013, o grau de fluidez de
84,48%. Já nas exportações quase 98%
dos desembaraços ocorrem de forma
automática. Ainda segundo o órgão,
no 496 – Junho de 2014

um estudo realizado no Porto de Rio de
Janeiro evidencia que o número maior
de dias de permanência da carga no
porto – de uma média de 16 dias – deve-se aos casos em que há exigibilidade
de deferimento de LI pelo anuente, que
pode levar até 12 dias.
Além do Portal Único, para o qual
a Receita estima um prazo de três a
quatro anos até estar completamente
implantado e que depende do engajamento de outros 22 órgãos, entre os
esforços para oferecer soluções tecnológicas que deem maior transparência nas
informações, a aposta é o aplicativo APP
Importador, que foi lançado no último
ano para permitir que o usuário acompanhe, por meio da tecnologia móvel,
seu processo de importação, pela movimentação física da carga, sem entrar no
detalhe dos anuentes.

Operador Econômico Autorizado
O subsecretário lembra que é preciso focar na implantação do Acordo de
Facilitação do Comércio, que foi a menno 496 – Junho de 2014

sagem deixada na reunião da Organização Mundial de Comércio (OMC), realizada na Indonésia. Nesse sentido, além
do Portal Único, o próximo passo no
processo de modernização do comércio
exterior será a implantação do programa OEA (Operador Econômico Autorizado), que tem como objetivo principal
conferir mais segurança na cadeia logística de importação e exportação.
A expectativa da Receita Federal é
concluir o projeto piloto do OEA até o
final deste ano, com abertura para as
empresas. Em 2015, está prevista a revisão do regime Linha Azul para que
as empresas possam fazer a adesão ao
OEA. Já em 2016, a meta é trabalhar
com os demais anuentes para chegar a
um programa multi-institucional, para
as certificações de interesse de outros
órgãos. Entretanto, Checcucci destaca
que os benefícios para as empresas já
começam a partir do final deste ano no
quesito segurança.
A adesão ao OEA será voluntária e
consistirá, basicamente, no cumprimen-

to de requisitos por parte das empresas
interessadas, que são certificadas. Por
meio do reconhecimento mútuo entre as aduanas dos países, o benefício
estará na maior facilitação para acesso
a outros mercados. “Há uma estratégia
regional das Américas para desenvolver
o OEA. Vários países e mercados importantes já contam com o seu programa
e estamos desenvolvendo o nosso de
forma a garantir o diálogo e o acesso a
esses mercados”, relata Checcucci.
O subsecretário destaca que o objetivo é ter um programa único, mas
que ele terá diferentes níveis para adesão e compromisso, sendo possível a
empresa aderir somente à questão da
segurança, à de compliance ou aos dois
fatores simultaneamente. “A empresa
é quem vai decidir o tipo de adesão e
relacionamento que terá com a Receita
Federal”, conclui.
Nota: Sobre a questão do OEA, leia
também o artigo de Alexandre Lira e a
entrevista com Lars Karlsson, publicados
nesta edição.
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Receita Federal prepara Manual
Aduaneiro Vinculante e Catálogo de
Produtos
A falta de uniformidade de procedimentos entre as aduanas do País
poderá ser solucionada com a implantação do Manual Aduaneiro Vinculante. Projeto da Receita Federal revisará
todos os procedimentos internos,
fazendo com que os manuais sejam
vinculantes e os servidores observem
estritamente o que eles trazem para
garantir o nível de uniformidade. “Temos um trabalho forte de capacitação
para reduzir as diferenças nos procedimentos e o manual vem se juntar ao
esforço”, disse o subsecretário de Aduana e Relações Internacionais da Receita
Federal, Ernani Argolo Checcucci.

Nos últimos anos, a Receita Federal
tem passado por um processo de profissionalização da sua gestão. Para tanto, procura introduzir rotinas alinhadas
com padrões internacionais, buscando
capacitar gestores.
Além de procurar solucionar a questão da harmonização de procedimentos,
a Receita Federal também detectou que
um dos principais problemas para quem
atua na área de comércio exterior está
na definição da classificação fiscal, o que
gera grande passivo nos atendimentos
do órgão. Para tanto, trabalha a proposta de criar um Catálogo de Produtos no
Portal Único de Comércio Exterior, para

Procomex e MDIC assinam acordo
de cooperação
O Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior (MDIC)
e o Procomex – Aliança Pró-Modernização Logística de Comércio Exterior, assinaram acordo de cooperação
técnica para formalizar a parceria que
existe entre eles e que tem como objetivo aprimorar a legislação, os procedimentos e os sistemas de comércio exterior, especialmente no âmbito
do recém-criado Programa Portal Único do Comércio Exterior.
De acordo com o coordenadorexecutivo do Instituto Procomex,
John Mein, a Aliança surgiu com a vi-

são de que o País pode ser mais competitivo se tiver processos aduaneiros mais
céleres e confiáveis. “Se aumentarmos
a competitividade, o Brasil terá mais investimentos, mais empregos e melhora
da sociedade como um todo”, avalia.
Para o secretário de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento,
Daniel Marteleto Godinho, o mapeamento dos processos na forma feita
pelo Procomex contribui para aprimorar os trabalhos em torno do Portal.
Godinho posiciona o comércio exterior
como elemento essencial da competitividade e destaca a importância de di-

que a empresa possa registrar quais os
produtos que comercializa e, antes de
iniciar a operação, dirimir dúvidas sobre a classificação e sobre a existência
de controles administrativos.
Segundo o subsecretário, o Catálogo facilitará o relacionamento
porque hoje o controle administrativo ocorre transação a transação, ou
seja, os órgãos analisam e conferem
a licença e não importa se a empresa
apresenta o mesmo produto inúmeras vezes, pois sempre a mesma rotina
será executada. A partir do Catálogo,
a licença será conferida para o produto e poderá ser utilizada em diversas
operações.
A proposta é que o serviço fique
aberto para a consulta de todas as
empresas, mas com a ressalva de que
não será possível conhecer e relacionar as empresas aos seus produtos.

fundir a cultura exportadora, uma vez
que em muitas localidades não é natural exportar. “Quando uma empresa
se dedica ao comércio exterior, sabemos o efeito que tem na qualidade
do produto e no resultado final para
a empresa”.
Iniciativas como os mapeamentos
apresentados pelo Procomex para
modernizar e reduzir tempo nos processos aduaneiros devem ser cada
vez mais incentivadas na opinião do
diretor de Desenvolvimento Industrial da CNI, Carlos Eduardo Abijaodi.
Para o executivo, a palavra de ordem
é maior integração do Brasil na economia global e, para que isso aconteça, é preciso melhorar a qualidade do
produto nacional, acelerar despachos
e desburocratizar processos internos.

CONSULTORIA ADUANEIRAS
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Mapa estuda alternativas para reduzir
tempo para controles
O agronegócio assume cada vez
mais seu papel de destaque na economia do País tanto na geração de
divisas como de empregos. Até o final desta década, a expectativa é de
o Brasil se tornar o maior exportador
mundial de produtos agrícolas, razão
pela qual as equipes do Ministério da
Agricultura se mobilizam para as adequações necessárias, a fim de manter
padrões de segurança na fiscalização
e, ao mesmo tempo, conferir maior
agilidade na liberação de mercadorias
que entram e saem do País.
Segundo Marcos Pinheiro de Sá,
Fiscal Federal Agropecuário que representou o Vigiagro durante evento
dos dez anos do Procomex, o Mapa
tem a proposta de atualizar a legislação básica aplicada às operações, que
data de 1934. “A legislação não condiz com a logística atual. Temos um
projeto de lei pronto que vai permitir
a adoção de novas ferramentas de ge-

renciamento de riscos para operar de forma direcionada”. A ideia é que se possa
trabalhar com amostragem para reduzir
intervenções. Também existe a expectativa de eliminar em até 70% as exigências
documentais.
Representando o Vigiagro, a chefe
de serviço da Coordenação-Geral do
Sistema de Vigilância Agropecuária,
Edilene Cambraia Soares, falou sobre a
questão das embalagens de madeira
e da preocupação com a redução dos
prazos para as devidas análises sem
abrir mão do controle. Segundo a técnica, dos 16 dias que constituem a média
para a liberação de mercadorias importadas entende-se que boa parte desse
período ocorre quando há utilização da
embalagem de madeira.
A fiscalização para as embalagens foi
estabelecida pela Norma Internacional
de Medida Fitossanitária – NIMF no 15.
A preocupação do governo brasileiro
está na introdução de praga exótica que

possa colocar em risco as florestas e
plantações. Desde 2004, o Mapa estuda como exercer o controle necessário sem causar tanto impacto. As
regras em estudo tendem a observar
que quanto maior a conformidade e
menos irregularidades o importador
tiver também menos controle ele sofrerá.
Outro problema detectado é a
disparidade de procedimentos entre
os Estados. A grande demanda e o
déficit logístico e operacional geraram condutas diferentes para chegar
ao mesmo fim. Para tanto, o Mapa
desenvolve sistema específico para
tratar as embalagens de madeira.
Toda a demanda será processada eletronicamente, reduzindo a entrega de
papéis. A expectativa do órgão é que,
entre agosto e setembro, as embalagens de madeira tenham um novo
modelo de fiscalização.
“Mesmo com uma normativa mais
flexível não há como dizer que todas
as localidades terão o mesmo processo, mas a base será a mesma e isso fará
com que a fiscalização ocorra o mais
rápido possível”, destacou Edilene.

Quadro resumo das diretrizes e trabalhos da
Receita Federal em andamento
– Eliminação do papel por meio da informatização de todos os processos
– Recepção da informação e gestão de risco antecipada
para considerar a necessidade de intervir ou não
– Troca automática de informações entre agências reguladoras e aduanas, a exemplo do que vem ocorrendo
com o recebimento de informações das aduanas de
países do Mercosul
– Envolvimento do setor privado na busca de soluções
– Entender práticas comerciais e estabelecer sistemas de
controle que permitam garantir eficiência

– Implantação do Ata Carnê (para os processos de admissão temporária) que se encontra em fase bastante
avançada, tendo definido como entidade garantidora
a CNI. A normativa está concluída e a Receita Federal
trabalha nos ajustes finais para dar início aos procedimentos
– Modernização do trânsito aduaneiro, buscando soluções como o lacre eletrônico que possibilitará a movimentação da carga e a passagem pela fronteira sem a
necessidade de verificação
– Revisão do processo de despacho pelo Linha Azul

Conte com uma equipe de consultores totalmente especializada, que resolve todas as dúvidas sobre as áreas
fiscal, tributária, contábil, trabalhista, previdenciária e de comércio exterior.
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COMÉRCIO EXTERIOR
Questões sobre Comércio Exterior

Súditos
ou cidadãos?

U

LANÇAMENTO

m dia um marechal, amigo do
imperador, montou o seu cavalo, na madrugada, e o Brasil virou
república. A única monarquia
das Américas chegou a termo. Chegou?
Uma monarquia, pelo menos ao estilo antigo, que ainda existe em alguns
países, pressupõe alguém que manda,
um monarca, seja rei, tzar, imperador, e
os que obedecem, os súditos.
Já uma república, res publica, coisa
de todos, pressupõe cidadãos, digamos
sócios da república, e alguém que dirige a república, em nome dos cidadãos,
seja presidente, primeiro-ministro, um
servidor público mais graduado, mas
mesmo assim um servidor.
Esse golpe de Estado, todavia, não
teve o condão de transformar súditos
em cidadãos.
Ainda hoje, quando se discute, por
exemplo, a tão necessária reforma tributária, não importa a vontade dos “cidadãos” nem dos empresários, cidadãos
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mais importantes que os demais, mas a
vontade dos governadores: eu não quero essa reforma, pois perderei receita,
perderei poder.
Como o imperador local não quer,
a nação, dita república, mas composta
por súditos, permanece com seu desenvolvimento travado por um sistema
tributário complexo, inseguro e trabalhoso.
Dia 10 foi lançado o Enaex 2014 (estaremos lá…). Na cerimônia de lançamento, foram apresentadas propostas
que serão apresentadas para os candidatos a presidente. Entre elas, mais poder para o CAP. O conselho, antes deliberativo, hoje é consultivo. Além disso,
o governo tem a maioria dos assentos
no conselho. Como disse alguém no
evento, é um conselho do governo para
assessorar o governo…
Seria isso um absurdo? Raciocinando
friamente sim, é o governo se blindando
contra os reclamos da sociedade, que,

Paulo Werneck
Escritor, professor e mestre em
Administração Pública pela FGV

não atendidos, se refletem em votos
para a oposição e, consequentemente,
na substituição do governo, numa espécie de monarquia rotativa.
Mas não é, quando observamos a
sociedade tratar governantes e agentes
públicos com temor reverencial. São os
títulos, excelência, meritíssimo; o doutorado instantâneo, qualquer autoridade
é doutor; nos eventos falam e vão embora, raramente incomodados com perguntas. As autoridades se blindam com
a cumplicidade dos súditos.
Dessa maneira, como podemos esperar que governem bem? Como esperar que resolvam problemas e gargalos
dos quais não estão cientes, pois as informações que recebem são sempre as
mais róseas possíveis?
Exerçamos nossa cidadania. Estudemos a realidade e formulemos críticas e
propostas. Forcemos nossas entidades
a encaminhá-las, respeitosamente, mas
sem subserviência. Sejamos cidadãos.

ANOTAÇÕES À NOVA
LEGISLAÇÃO DOS PORTOS
Lei no 12.815, de 5 junho de 2013,
e Decreto no 8.033, de 27 de junho de 2013

TOSHIO MUKAI
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Portos & Cia.
Comissão

Contêineres

A oportuna ideia do presidente
da ABTP, Wilen Manteli – de apresentar projeto para melhoria da estrutura
portuária aos candidatos presidenciais –, poderá servir para a necessária
reunificação das reivindicações. Com
a coordenação do trabalho, ficará
revigorada a Comissão Portos, que
reúne as entidades empresariais e
com bons serviços prestados, como,
há duas décadas, a campanha pela
modernização do setor, resultando na
Lei no 8.630/93.

Com a tarefa de embarcar a fantástica exportação de manufaturados (cerca
de US$ 2 trilhões), os portos chineses dominaram amplamente a movimentação
de contêineres no ranking mundial de
2013. Entre os dez maiores, em primeiro continuou Xangai, com 33,6 milhões
de TEUs (contêineres de 6,1 metros),
seguido de Singapura, 32,6 milhões/T;
Shenzhen (China), 23,3 milhões/T; Hong
Kong (China), 22,3 milhões/T; Busan
(Coreia do Sul), 17,7 milhões/T;
Ningbo (China), 17,3 milhões/T; Qingdao
(China), 15,5 milhões/T; Cantão (China)
15,3 milhões/T; Los Angeles/Long
Beach (EUA), 14,6 milhões/T; e Dubai,
13,6 milhões/T.

Roterdã
O coordenador da Ação Empresarial, criadora da Comissão Portos, Jorge
Gerdau Johannpeter, sempre defendeu
o corretíssimo princípio de “copiar o que
dá certo”. Aliás, isso é tradicional nos
grandes portos mundiais, que seguem
as boas medidas do concorrente. Assim,
seria oportuno aproveitar algumas conclusões do moderno porto de Roterdã,
o maior da Europa e um dos melhores
do mundo. O porto é administrado
pela empresa pública Havenbedrijf
Rotterdam NV, dirigida por técnicos
competentes, sem injunção política,
com o seu Conselho integrado por importantes empresários. A empresa é a
autoridade portuária. Lógico.

Ranking
Foi divulgada também a relação
oficial dos portos com maior movimentação geral de carga, que confirma a
China, até ampliando sua predominância na área principal, com oito entre os
dez primeiros. Eis a lista: Ningbo (China),
809 milhões de toneladas; Xangai (Ch),
776 milhões/t; Singapura, 560 milhões/t;
Tianjin (Ch), 500 milhões/t; Cantão
(Ch), 454 milhões/t; Qingdao (Ch), 450
milhões/t; Tangshan (Ch), 446 milhões/t;
Roterdã (Holanda), 440 milhões/t; Dalian
(Ch), 408 milhões/t; e Yangzhou (Ch),
330 milhões/t.

Carlos Tavares de Oliveira
Jornalista e consultor de comércio
exterior

Singapura/Rocha
Para se ter ideia de como o projeto
uruguaio – a construção de um grande
porto central (hub port) na localidade de
Rocha, em mar aberto, entre o Brasil e a
Argentina – poderá afetar terminais, armadores e trabalhadores nacionais, vale
divulgar os resultados de Singapura. Situado num pequeno país asiático – que
lhe deu o nome – Singapura tornou-se o
maior hub port do mundo, conquistando
cargas de exportação/importação dos
países vizinhos (Indonésia, Tailândia,
Vietnã e outros). Em 2013, na escala
mundial, além de 3o na movimentação
de carga geral (cinco vezes à de Santos),
foi segundo no item de contêineres,
com 32,6 milhões de TEUs. Consequentemente, liderou a movimentação de
navios (foram mais de 140 mil), com
destaque para os de porte menor, numa
espécie de cabotagem para levar e trazer carga dos portos daqueles países.
Estive lá.

A Aduaneiras tem a satisfação de trazer ao público mais uma obra do consagrado jus-publicista,
Dr. Toshio Mukai, comentando em termos de anotações a nova legislação dos Portos do País (Lei no 12.815/2013
e Decreto no 8.033/2013), oferecendo as primeiras interpretações às disposições dessa novel legislação que
veio em boa hora, posto que as atividades portuárias no País ganharam novos aspectos merecedores de
disciplina legal mais sistematizada.
Esperamos que o público faça bom uso desse novo e oportuno esforço do sempre atento jurista.

Acesse: www.multieditoras.com.br e
conheça os descontos exclusivos.
Ligue para: 11 3545 2534 | 3545 2537
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ARTIGOS

Logística e transportes
como veículos
de competitividade

A

s atividades de transportes internacionais e logística tornamse cada vez mais importantes
no contexto mundial de globalização cada vez mais visível a cada dia.
Quanto maior o comércio, maior a importância dessa atividade. Isso se deve
à competitividade que as empresas têm
sido obrigadas a apresentar para participarem do jogo internacional de comércio exterior. Jogo este cada vez mais
disputado e visto como uma atividade
de suma importância, tanto para empresas como para países.
É de conhecimento público que os
tempos mudaram na economia e que,
há muitos anos, as empresas já não têm
mais a oportunidade de obter ganhos
consideráveis na produção e na comercialização. Isso só ocorre agora em casos
excepcionais, e de monopólio ou oligopólio. A concorrência é cada vez maior
e os preços são internacionais. Pode-se
obter os mesmos produtos com a mesma qualidade e preço em qualquer parte do mundo.
Nesse sentido, há bastante tempo
já não existe mais a antiga e conhecida
equação “Custo + Lucro = Preço”. Isso
quer dizer que o vendedor não decide
mais qual o preço de venda do seu produto ou serviço a ser colocado à disposição do consumidor, a não ser em raras
oportunidades. Hoje, eles são colocados
no mercado e este, soberanamente, decide quanto vai pagar na sua aquisição.
Assim, a nova equação econômica que
tem predominado no mundo único e
sem fronteiras em que vivemos é “Preço – Lucro = Custo”.
O que isso significa e qual a atitude
dos provedores de bens e serviços ao
mercado? Significa, simplesmente, que
só resta às empresas, cada vez maiores e
mais globalizadas, adaptarem seus custos de produção e distribuição aos pre-
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ços recebidos. Dentro disso, mantendo
uma margem de sobrevivência que lhes
permita dar um retorno adequado a seus
acionistas. Assim como continuarem investindo para permanecerem competitivas e no negócio.
Isso explica parte da corrida em que
as empresas se engajaram, há algumas
décadas, por eficiência e redução de
custo. O que tem sido alcançado por
meio de mais tecnologia e racionalização do trabalho e menos mão de obra.
É nesse contexto que, hoje, o conjunto transporte e logística tem sido
encarado como uma das mais importantes atividades do comércio exterior.
Bem como também nas operações internas. Diante disso, acompanhamos,
nas últimas pouco mais de duas décadas, as empresas brasileiras criando
departamento, diretoria ou unidade
independente de logística, conceito que
vem se alastrando rapidamente desde a
nossa abertura econômica em 1990. Já
foi entendido por quase todo mundo
que é nesse conjunto que se pode obter os maiores ganhos por meio da redução de custos. Mormente em nosso
país, onde, sabidamente, esse item sempre engrossou as fileiras do famigerado
Custo Brasil. E fortemente alimentado
pela nossa conhecida incompetência
logística, em razão da péssima matriz de
transporte que temos e problemas
de infraestrutura.
Com a privatização de operações
portuárias a partir de 1995, conforme
a Lei no 8.630/93 – pena não ter havido
uma privatização portuária de fato, com
vendas de ativos –, em que o trabalho
passou a ser realizado pela iniciativa
privada, a logística ganhou uma importância sem paralelo na história de nosso
comércio exterior, passando de coadjuvante a ator principal.

Samir Keedi
Professor de MBA, autor de vários
livros em comércio exterior, transporte
e logística, tradutor do Incoterms
2000, membro da CCI-Paris na revisão
do Incoterms® 2010

Aliado a isso, os modos de transporte interno, como a cabotagem, a ferrovia
e a hidrovia, têm se transformado numa
boa opção de racionalização e redução
de custo de transferência de carga. Isso
tem sido demonstrado com a privatização das ferrovias, que, embora ainda
não tenham cumprido o papel que lhes
está reservado, já apareceram bastante
e estão em crescimento contínuo, bem
como pelos investimentos realizados
na hidrovia, embora muito poucos. Esses três modos podem, e devem, com
o tempo, revolucionar e provocar mudanças na matriz de transporte, principalmente de produtos de baixo valor
agregado, como agrícolas, fertilizantes,
minérios etc., já que eles apresentam os
mais baixos custos de transporte entre
todos os modos.
Com o importante avanço que está
sendo apresentado pela navegação de
cabotagem, que tem sido olhada cada
vez com mais atenção pelos embarcadores e seus prestadores de serviços, crescem as formas viáveis de se levar uma
carga de seu ponto de origem a seu destino, tanto internacional como localmente, bem como para nossos portos.
Hoje, portanto, a empresa tem de se
valer dos modernos conceitos aplicados
na área de movimentação e transferência de mercadorias, ou seja, visualizar a
logística como uma arma poderosa de
sobrevivência e superação de dificuldades. Bem como uma chance de se colocar à frente de seus competidores, tanto
realizando por conta própria como de
forma terceirizada. Caso contrário, estará perdendo a oportunidade que a
história estará lhe dando para atingir os
seus objetivos primários já citados.
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Pena que nesse conhecido contexto,
o governo não tem participado com a sua
parcela de indutor do desenvolvimento.
Por um lado, não investindo o suficiente na
infraestrutura brasileira. Por outro, não repassando à iniciativa privada a responsabi-

lidade pela construção e investimento de
portos, aeroportos, hidrovias, ferrovias etc.
Com esse descaso, o governo ainda
não percebeu a importância da logística
para o País. E nem se deu conta da classificação que o Fórum Econômico Mun-

Redução do tempo de
despacho aduaneiro, só
com desburocratização

H

á pouco mais de um ano das implantações do porto e aeroporto
24 horas, pelo governo federal, o
tempo médio gasto para o despacho aduaneiro caiu para 3,7 dias nos aeroportos do País, tornando mais céleres as
operações de importação e exportação
das empresas brasileiras. Antes, o desembaraço girava em torno de 6,3 dias. No
entanto, vale ressaltar que esse período
se aplica às mercadorias que necessitam
passar por uma fiscalização dos órgãos
anuentes, como Anvisa, Ibama, Receita
Federal do Brasil, entre outros. Mas, no
caso de mercadorias liberadas no canal
verde, a média do Brasil varia em torno
de 2,5 dias.
O resultado dessa medida veio após a
diminuição da burocracia aduaneira com
a implantação do programa, o que possibilitou melhores condições de trabalho
para os despachantes aduaneiros, que
atuam junto aos órgãos anuentes com a
finalidade de simplificar os processos de
desembaraço das mercadorias que
circulam nos portos, portos secos e aeroportos do Brasil.
Graças à extensão do horário de atendimento dos órgãos federais, foi possível
reduzir a burocracia dos trâmites aduaneiros, o que facilitou o trabalho dos despachantes aduaneiros em agilizar a liberação das cargas.
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A desburocratização dos trâmites
aduaneiros é algo defendido pela nossa
categoria, uma vez que 92% do mercado
importador e exportador utiliza os nossos serviços, porque uma das principais
funções dessa classe é a formulação da
declaração aduaneira de importação ou
de exportação, que nada mais é do que a
proposição da destinação a ser dada aos
bens submetidos ao controle aduaneiro,
indicando o regime aduaneiro a aplicar às
mercadorias e comunicando os elementos exigidos pela aduana para aplicação
desse regime.
Os números mostram essa progressão. Recentemente, a Federação das
Indústrias do Estado do Rio de Janeiro
(Firjan) divulgou um estudo mostrando
que, desde que houve a ampliação dos
horários nos portos e aeroportos, a capacidade de movimentação foi de 36 milhões de toneladas, gerando um volume
de negócios de US$ 59 bilhões.
Nos principais terminais aeroportuários, a queda foi de 54,5% em Viracopos,
o que representa dois dias e meio para
efetuar o desembaraço das cargas, e
46,3% em Guarulhos, que representa
quatro dias e meio. O terceiro posto foi
ocupado por Manaus, com cinco dias, e
a quarta colocação é do Galeão, no Rio
de Janeiro, que tem um trâmite médio de
sete dias. A capacidade de movimentação

dial tem para a infraestrutura no mundo.
E que nos coloca, em 2013, como o 107o
colocado. Individualmente, estamos 91o
em ferrovia, 110o em rodovia, 122o em
aerovia e 135o em portos. Uma vergonha perante nós mesmos e o mundo.

Marcos Antonio de Assis Farneze
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de cargas desses aeroportos equivale a
390,6 mil toneladas, em média, e gera
US$ 14,4 bilhões.
Nos portos, o tempo caiu de 18 para
14 dias. A queda no tempo médio de liberação de carga foi de 25% em Santos, de
27,8% no porto do Rio de Janeiro, de 12,5%
em Rio Grande e de 11,5% em Paranaguá.
Em capacidade de movimentação, os portos ganharam mais 80 dias de operação
por ano, o que representa 35,6 milhões de
toneladas ou US$ 44,6 bilhões, considerando valores médios de 2013.
Com isso, os despachantes aduaneiros puderam contribuir de forma significativa para simplificar os desembaraços
das mercadorias, cumprindo as normas
legais, e, por consequência, diminuindo
os custos aos empresários do setor.
Ainda há muito que melhorar. Se
considerarmos esses fatores, podemos
concluir que, além de estender o horário,
é preciso priorizar a qualidade dos serviços, ampliando o quadro de servidores
para garantir maior agilidade dos órgãos
anuentes e um planejamento por parte
dos importadores e exportadores. Os empresários que desejassem utilizar outros
horários poderiam recorrer ao já existente
plantão 24 horas, que, atualmente, é utilizado para garantir rapidez na liberação de
produtos perecíveis, materiais radioativos,
medicamentos e outras prioridades.
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Carta de crédito e
análise de documentos:
UCP e ISBP – 5

A

partir desta edição, trataremos
dos documentos frequentemente exigidos em um crédito
documentário, tais como faturas comerciais, documentos de transporte, documentos de seguro, certificados etc. São os denominados documentos de embarque, conforme definição
em “A19.a” da ISBP. Antes, porém, serão
feitas algumas considerações sobre a
Letra de Câmbio (Bill of Exchange) ou,
como frequentemente designado, o “Saque” (Draft), tratado no Capítulo “B”, da ISBP.
Por oportuno, vale lembrar que, enquanto o mercado doméstico se utiliza
da duplicata, título de crédito de circulação nacional, o comércio exterior se vale
da Letra de Câmbio (Bill of Exchange).
Trata-se de título de crédito emitido
pelo vendedor (sacador), contra o comprador (sacado), representando o valor ou
o montante da operação comercial. Pode
ser à vista ou a prazo. Conforme ensina
João Eunápio Borges, “a letra de câmbio
cria-se pelo saque, completa-se pelo aceite (ou, eventualmente, a intervenção),
transfere-se pelo endosso e é garantida
pelo aval.” Em resumo, é uma ordem de
pagamento que o sacador dá ao sacado.
Se emitido à vista, será apresentado
para pagamento. Se a prazo, para aceite.
E posterior pagamento. O aceite nada
mais é que uma declaração cambial
assinada no próprio título, por meio da
qual o sacado concorda com a ordem
de pagar que lhe foi dada pelo sacador.
Assume, assim, a qualidade de devedor
principal e direto, prometendo pagar no
vencimento.
Nas operações amparadas por crédito, o saque, quando exigido, deverá ser
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sacado contra um banco e não contra o
“proponente”, como dispõe o “Art. 6.c”, da
UCP 600: “Um crédito não deve ser emitido como disponível por saques sacados
contra o proponente”. Assim, o crédito
deverá indicar um banco como sacado.
Pode ser o Banco Emitente do Crédito, o
Confirmador, o Designado etc. Na MT700,
do SWIFT, a exigência do saque estará indicada no campo “42C DRAFTS AT…” e o
sacado indicado no campo “42A DRAWEE”.
Observar, ainda, que o saque – diferentemente da fatura, dos documentos
de transporte e dos documentos de
seguro – não está regulamentado pela
UCP 600. Mas, como dito anteriormente,
é tratado no Capítulo “B”, da ISBP.

Saques e Cálculo de Vencimento (Cap. “B”)

– Requisito básico
(B1.b) Um saque somente deve ser
examinado naquilo que é contemplado
pela ISBP (B2 a B17).
– Prazo
(B2.a) O prazo indicado no saque
deve estar de acordo com os termos do
crédito.
(B2.c) 60 days after BL date: serão considerados 60 dias da data do “on board”,
se houver.
(B5) 60 days sight:
– apresentação conforme: contado
do dia da apresentação ao sacado
– apresentação com discrepância:
contado do dia da aceitação dos
documentos
• (sacado é o banco emissor) = desde
o dia da apresentação ao banco emissor
• (sacado não é o banco emissor) =
desde o dia da aceitação dos documentos pelo banco emissor.

Angelo L. Lunardi
Especialista em operações
documentárias, autor do livro Carta de
Crédito sem Segredos e professor dos
cursos Tudo sobre Carta de Crédito –
UCP 600 e Novas Regras para Análise
de Documentos – ISBP 745

(B6) Este método também se aplicará aos créditos utilizáveis “por pagamento diferido” ou em casos de crédito
utilizáveis “por negociação”, nos casos
de não exigência de saques.
– Dias de graça/carência e atraso
na remessa
(B7) O pagamento deverá ser em
fundos imediatamente disponíveis na
data do vencimento, no lugar onde o
saque ou os documentos devam ser
pagos, considerando que a data do vencimento seja um dia bancário naquele
lugar. Se não for um dia bancário, o pagamento deverá acontecer no dia bancário subsequente.
– Emissão e assinatura
(B8) O saque deve ser emitido e assinado pelo beneficiário do crédito com a
indicação da data de sua emissão. Se o
beneficiário tem uma nova denominação ou razão social, o saque deve, também, indicar seu antigo nome.
(B9) Se o crédito indica apenas o endereço SWIFT do banco sacado, o saque
pode indicar o nome completo desse
banco.
Para a emissão do saque, deve ser
levada em conta a disponibilidade do
crédito (campo “41A AVAILABLE BY”). Se
o crédito é disponível:
(B10) Por negociação: será um banco distinto do banco designado (ex.:
banco emissor).
(B11) Por aceitação:
• com qualquer banco: será o banco
que concorda em aceitar.
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• com um banco designado: será o
banco designado.
(B12) Por aceitação, mas o banco designado não deseja ou não pode aceitar:
• o beneficiário poderá sacar contra
o banco emissor ou recusar o saque.
– Valores
(B13) O valor do saque deve corresponder ao valor reclamado sob a apresentação.

(B14) O valor por extenso se sobrepõe ao valor em algarismos.
– Endossos
(B15) Quando necessário, o saque
deverá ser endossado.
– Correções e alterações
(B16) As correções e alterações devem ser autenticadas e assinadas.

(B17) O crédito deve indicar se as
correções e alterações no saque não forem permitidas.
– Saques sacados contra o proponente
(B18.a) Um crédito não deve solicitar um saque contra o proponente
(applicant). Se o fizer, este será analisado
nos termos do “Art. 14.a”, da UCP 600.

ICMS
ICMS-Importação e ausência de
previsibilidade sobre o Estado credor do
imposto

D

entre as palavras de ordem da
Convenção de Quioto Revisada
(CQR), instrumento reconhecido
pela Organização Mundial das
Aduanas (OMA) como um compêndio
de práticas aduaneiras ideais e necessárias para um comércio global legítimo,
simplificado e harmonizado, está a previsibilidade. Ela pressupõe simplicidade
e transparência das normas jurídicas. Relaciona-se, também, com segurança jurídica, um pilar do Estado de Direito brasileiro. Em nossa Constituição, estamos
em sintonia com a CQR, pois o Estado
brasileiro se fundamenta na segurança
jurídica. Deveríamos, portanto, ter previsibilidade a partir das normas jurídicas
vigentes. Não é o que acontece no caso
do ICMS incidente sobre as importações.
Não vamos nos referir a aspectos relativos à alíquota do imposto ou à Guerra
dos Portos, mas sim ao Estado credor ou,
em outras palavras, ao sujeito ativo desse
imposto nas importações. Reconhecer
quem é o sujeito ativo do ICMS-Importação em uma determinada importação
tornou-se uma tarefa dificílima.
Imaginemos a seguinte operação:
certa empresa possui matriz A em um
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Estado e filial B em outro. Se a filial B promover uma importação e logo após o
desembaraço aduaneiro destinar as mercadorias nacionalizadas para a matriz A,
situada em Estado diverso, surgirá a dúvida se o ICMS da importação deve ser
recolhido para o Estado onde está a filial
(importador) ou se deve ser recolhido
para o Estado no qual está estabelecida a
matriz. Nessa situação, o importador corre o risco de recolher para o Estado em
que se encontra localizado e ser autuado
pelo Fisco do Estado onde se encontra
a matriz A, desconsiderando-se a ocorrência de uma operação de importação
e uma operação de transferência entre
empresas da mesma titularidade.
Outro exemplo: em uma importação
por conta e ordem de terceiros, regulada
pela IN SRF no 225/02, sendo importadora a trading company C, situada em um
Estado X, e o real adquirente D, devidamente declarado e vinculado nos termos
da legislação aduaneira, situado no Estado Y, qual é o Estado credor do ICMS
devido na importação? Aquele em que
se situa a trading C, ou aquele em que se
situa o real adquirente D? Se essa mesma
importação for na modalidade por enco-
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menda, observando-se os requisitos da
IN SRF no 634/06, as perguntas seriam as
mesmas? E as respostas?
Observemos, desde logo, que falta
previsibilidade e impera a indesejável insegurança jurídica nessa temática. O importador não sabe a qual Estado deverá
recolher o imposto que nascerá quando
importar a mercadoria. Destacamos que
não se refere, no caso, ao quantum devido, mas a quem é devido. A dúvida se
instala exatamente porque o importador
quer recolher corretamente e sabe que
os Estados divergem na interpretação
das normas.
Vejamos o que diz a Constituição
(art. 155, II, § 2o, IX, letra “a”, CF/88): o ICMS
“IX – incidirá também: a) sobre a entrada
de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda
que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade,
assim como sobre serviço prestado no exterior, cabendo o imposto ao Estado onde
estiver situado o domicílio ou o estabeSem Fronteiras 19
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lecimento do destinatário da mercadoria, bem ou serviço.”
A Lei Maior define, portanto, o sujeito ativo do ICMS sobre as importações
como sendo aquele Estado onde estiver
situado o estabelecimento destinatário
da mercadoria importada. Aqui, segundo
já interpretou o STF, a Constituição da República refere-se ao destinatário jurídico
da mercadoria importada. Nesse sentido, diversos acórdãos, entre eles o Recurso
Extraordinário no 405.457, relator o Ministro
Joaquim Barbosa, julgado em 04/12/2009.
Destinatário jurídico da importação é
aquele que promove a entrada da mercadoria importada no território nacional,
ou seja, é o importador da mercadoria estrangeira. Tal definição é a que se encontra no Decreto-Lei no 37/66, em seu art. 31,
inciso I. É de se observar que o destinatário jurídico da importação pode não ser o
estabelecimento no qual a mercadoria irá
entrar fisicamente após seu desembaraço.
O importador pode revender a mercadoria importada e, por questões logísticas,
determinar que seja entregue na sede
de outra empresa. Teremos, na hipótese,
duas operações a serem devidamente
documentadas com as notas fiscais e os
recolhimentos pertinentes. Nessa hipótese, o destinatário jurídico é o importador,
mas a entrada física se deu em outro estabelecimento. Se cada um se situa em um
Estado, instaura-se a controvérsia.
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A dúvida tem reforço no texto da Lei
Complementar no 87/96, em seu art. 11,
inciso I, letra “d”, quando interpretada sem
sintonia com a Constituição. É que tal diploma prevê ser o estabelecimento onde
ocorre a entrada física da mercadoria importada quem define o Estado credor do
ICMS-Importação. Daí surge, principalmente para os Fiscos estaduais, a ideia
de que é o destinatário físico quem determina o credor do ICMS-Importação,
levando-os a lavrar um sem-número de
autos de infração contra adquirentes
de mercadorias já nacionalizadas.
O Supremo Tribunal Federal, após
ter acreditado solucionar a controvérsia,
sedimentando o entendimento de que
seria o destinatário jurídico da mercadoria importada quem definiria o Estado
credor do ICMS sobre as importações, já
percebeu que não bastou assim dizê-lo.
Nesse sentido, registrou o Ministro
Joaquim Barbosa: “… as autoridades fiscais e os Tribunais têm interpretado cada
qual a seu modo o que significa destinatário final. Ora rotulam-no como destinatário
econômico, ora partem da concepção de
destinatário jurídico.” (Trecho do voto do
Ministro no RE no 665.134/MG). Por tal
razão, nesse recurso, o Ministro Joaquim
Barbosa propôs a todos os ministros do
STF revisarem o tema, reconhecendolhe repercussão geral, visando a definir
quem é o sujeito ativo do ICMS-Importa-

ção. Ao proferir seu voto nesse sentido, o
Ministro referiu-se às modalidades de
importação indireta – por conta e ordem
e por encomenda – previstas na legislação aduaneira pátria, aduzindo que precisam ser consideradas e analisadas para
se definir o credor de tal exação.
A nosso ver, o Estado credor do ICMSImportação é aquele em que se localiza
o destinatário jurídico da importação, assim entendida a pessoa que realiza o fato
gerador do ICMS-Importação, ou seja, o
importador, conforme definido pela própria legislação federal. Importador, nesse
sentido, é aquele que promove, em seu
nome, a entrada do produto estrangeiro
no território nacional, ainda que o faça
por conta e ordem de terceiro. Nesse
sentido, acreditamos devam seguir os
ministros do STF no julgamento do RE
no 665.134/MG.
Enquanto isso, como, sabidamente,
o STF leva alguns anos entre o reconhecimento de repercussão geral e o seu
julgamento, persistirá para o importador
a insegurança e a falta de previsibilidade,
correndo sempre o risco de, após ter recolhido o ICMS para desembaraçar as mercadorias importadas ao Estado onde se situa,
ser autuado por outro Estado da Federação
para onde sejam revendidas as mercadorias, sob a alegação de que é para lá que tal
imposto deveria ter sido recolhido.
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Operador Econômico
A implantação do Operador Econômico
Autorizado no Brasil
“Simple is perfect!”
Jack Welch 1

A

o escutar Lars Karlsson comentando sua obra, temos a impressão
de que é realmente algo óbvio selecionar as empresas pelo grau de
riscos aduaneiros que oferecem, direcionando os recursos da fiscalização aduaneira para as operações incertas e conferindo
facilitação para as empresas que comprovadamente se esmeram em cumprir as exigências regulatórias. Tão óbvio que antes
dele ninguém havia pensado nisso. A modéstia do sueco, que aos 30 anos de idade
criou o instituto do Operador Econômico
Autorizado (OEA) ao implantar o “Stairway
Concept” em seu país ainda nos anos 1990,
reflete a sua genialidade.
Pois é simplesmente este o conceito de
OEA: separar as empresas certificadas como
“confiáveis” do universo de importadores e
exportadores. O racional do 80%-20%
aplica-se no comércio internacional, demonstrando que uma pequena fração do
total das empresas é responsável pela grande maioria das operações de importação
e exportação. A administração aduaneira, portanto, estabelece um programa
de cumprimento voluntário de requisitos
e controles internos para que essas grandes empresas possam se certificar e assim
obter a benesse da maior agilidade nos
procedimentos aduaneiros. Dispensando
da atenção integral da fiscalização 80% das
operações, poderão os principais recursos
da fiscalização aduaneira ser destinados ao
volume de comércio restante, que conterá
as transações de maior risco.
Inicialmente, o OEA compreendia
apenas requisitos de customs compliance,
que consistem basicamente no cumprimento das normas aduaneiras que
regulam classificação tarifária, valoração
aduaneira, regras de origem, documenno 496 – Junho de 2014

tação, regimes aduaneiros especiais, tributação e outros elementos. Entretanto,
depois dos atentados em Nova York em
11 de setembro de 2001, exsurgiu uma
grande preocupação com o controle da
segurança da cadeia de fornecimento, de
maneira a evitar que embarques internacionais provenientes de negócios lícitos
sejam utilizados por grupos terroristas e
pelo crime organizado para atentados
e tráfico internacional de armas e drogas.
Essa mudança de paradigma resultou
na revisão de 2005 do “SAFE Framework
of Standards”, da Organização Mundial das
Aduanas, e o OEA passou a ser o principal
elemento para consecução da finalidade
de controle da segurança da cadeia internacional de fornecimento. Os principais
players do comércio mundial, como União
Europeia, Estados Unidos, Japão e China,
prontamente estabeleceram seus programas de OEA. Mais uma excelente ferramenta foi criada, que foram os acordos de
reconhecimento mútuo entre Administrações Aduaneiras para que prestigiem os programas de OEA umas das outras. Pelo acordo de reconhecimento mútuo, o desembaraço aduaneiro de importação proveniente
de cadeia de fornecimento certificada como
OEA é facilitado, uma vez que a aduana de
destino confia no trabalho de certificação
dos OEAs pela aduana de origem.
Países em desenvolvimento têm buscado implantar programas de OEA, de
maneira a se tornar compatíveis com os
padrões internacionais, mais convidativos
para investimentos externos e favorecer
as suas exportações. Na América Latina,
México, Chile, Colômbia, Peru e Argentina
têm programas de OEA em funcionamento, com maior ou menor grau de eficácia.
O Brasil vem abordando o tema há bas-
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tante tempo, tendo sido a primeira iniciativa de implantação de um programa de
OEA feita em 2005 pela Camex. O tema
voltou à tona em 2011, quando a Receita
Federal do Brasil apresentou ao setor privado uma minuta de instrução normativa
estabelecendo o OEA. Recentemente, o
assunto voltou à tona com a resolução da
Receita Federal do Brasil em levar adiante
a implantação do OEA, com o estabelecimento de um projeto piloto voltado a um
grupo de empresas exportadoras a ser
posto em funcionamento ainda em 2014.
O alcance do programa brasileiro de
OEA ainda não foi definido, mas o ideal é
que seja ambicioso, traçado a partir de um
plano de metas de implantação gradual,
que abranja, sim, no primeiro momento
exportações, mas que tenha como finalidade a acreditação dos maiores players
brasileiros do comércio exterior, tanto
nas importações quanto nas exportações.
Reais benefícios devem ser ofertados,
como, entre outros, os benefícios de desembaraço aduaneiro expresso e a redução de custos de armazenagem que existem no Linha Azul, e a possibilidade de registro de uma declaração de importação
mensal, como é feito hoje no Recof. Agindo dessa maneira, nossa aduana logrará
êxito ao credenciar os 20% das empresas
brasileiras que são responsáveis por 80%
do fluxo de comércio exterior nacional
e assim otimizar recursos da fiscalização
aduaneira para que possam controlar as
operações que apresentam maiores potenciais de riscos aduaneiros.
_________________
1 Determinando esta lei, Jack Welch revolucionou a administração de empresas, tornandose referência mundial como o maior executivo
do século 20.
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Enaserv apresenta balanço
do comércio exterior de serviços

N

o mês de maio, foi realizada
a 5a edição do Enaserv – Encontro Nacional de Comércio
Exterior de Serviços, que apresentou um balanço desde a implantação do Siscoserv e discutiu medidas e
perspectivas para o segmento que tem
previsão de movimentar, globalmente,
US$ 5 trilhões por ano.
A briga pela maior participação no
mercado internacional exigirá do Brasil
a adoção de políticas adequadas para
o setor. A implantação do Siscoserv e

Mauro Borges
Ministro do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior
“Sabemos que o comércio de serviços
é uma parte importante do comércio
exterior no mundo e que ganhou
escala. A participação do Brasil é
pequena, mas vem crescendo a taxas
superiores à média mundial. Porém,
o esforço terá de ser grande para ter
escala e é importante ter isso no radar.
[…]
Temos de aprender a vender nosso
país; isso vai ajudar a melhorar nossa
balança. Vejam o exemplo de outros
países, como os Estados Unidos, que
aproveitam qualquer evento para melhor
posicionar a sua imagem. Participar das
cadeias globais de produtos também é
um instrumento para aumentar nossas
exportações de serviços.”
Sergio Paulo Gallindo
Presidente da Brasscom
“O custo para investimentos é muito
alto e isso acaba por prejudicar o
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a criação da nomenclatura para o comércio de serviços (a NBS) são ferramentas que conferem qualidade para
o registro das informações e que permitirão medidas e ações específicas na
opinião do diretor de Políticas de
Comércio e Serviços da SCS/MDIC,
Maurício Lucena do Val.
A apuração dos dados lançados
no Siscoserv possibilitará a divulgação da balança comercial de serviços,
que deve acontecer a partir de agosto.
Hoje, é possível ter informações impor-

tantes sobre o setor. Dados preliminares apontam o registro de quase 11 mil
empresas que exportam serviços e de
6.600.000 operações realizadas. Por sua
vez, a NBS possibilita saber, por exemplo, quantos itens contam com programas de financiamentos.
Diante de um cenário de expectativas favoráveis, autoridades e representantes do setor privado que participaram do Enaserv questionaram propostas e lançaram opiniões.

setor. Precisamos harmonizar políticas
tributárias sobre a prestação de serviços.”

suas questões e há concentração
de políticas para grandes empresas,
mas será que se as médias empresas
sentissem segurança em relação às
políticas governamentais não estariam
dispostas a seguir no comércio exterior?
Se olharmos para o Canadá, mais da
metade das exportações é de pequenas
empresas.”

José Augusto de Castro
Presidente da AEB
“Serviço nada mais é que um produto
invisível que sustenta uma economia
visível e é o produto no mundo que mais
cresce. É preciso criar condições para que
possamos desenvolver mais e mais o
setor.”
Laércio Oliveira
Deputado Federal
“Precisamos ser proativos nas ações e que
elas sejam imediatas para melhorar o
ambiente de negócios. Para isso, é preciso
que os empresários estejam dentro do
Congresso Nacional.”
Ricardo Caldas
Professor do Instituto de Ciências Políticas
da UnB
“Temos de fazer mais reflexões e traçar
estratégias integradas. Atuamos
muito caso a caso. Muitas empresas
preocupam-se em resolver somente

Maurício Lucena do Val
Diretor da SCS/MDIC
“Se buscarmos parceiros ao invés de
identificarmos defeitos vamos construir
grandes propostas. O setor privado
deve ter participação mais objetiva e
não apenas crítica, o que também é
válido, mas não é o melhor caminho.”
Fernando Camargo
Economista da LCA Consultores
“É bom ressaltar que o que se exporta
é o conhecimento, mas com ele
geralmente segue uma ampla gama
de bens.”
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Sua melhor opção na hora de
classificar mercadorias
Sistema atualizado diariamente

DESKTOP | MOBILE | TABLET
Treinamento • Suporte Técnico • Consultoria Especializada • 6 milhões de acessos/ano
O TECwin é um sistema facilitador de pesquisas sobre
classificação de mercadorias, em que você encontra
a Tarifa Externa Comum (TEC) e todas as demais
informações para a sua importação. De modo rápido e
simples, o usuário realiza buscas pelo código NCM ou
mesmo por uma combinação de palavras.

•

A legislação mencionada na base está
disponível na íntegra e possibilita o acesso
às normas correlatas.

•

Manual de Classificação de Mercadorias
com pesquisa por palavras, por meio do
nome científico, técnico ou comercial
da mercadoria. O sistema permite
ainda a pesquisa da íntegra de solução
de consulta, solução de divergência,
pareceres da OMA e outros normativos.

•

Maior destaque para a vigência dos extarifários.

•

Planilha de cálculo com rateio das
despesas item a item.

•

Informações detalhadas sobre o Siscoserv.

Tributação, nomenclaturas, legislação, acordos
internacionais, tratamentos administrativos são os
destaques do TECwin.

Benefícios para assinantes TECwin:
•

Treinamento gratuito do produto.

•

Suporte técnico para navegação no sistema.

•

Consultoria completa nas áreas de importação,
exportação, tributária, fiscal, contábil, societária,
trabalhista e previdenciária.*

•

30% de desconto em nossos cursos.

•

20% de desconto nos livros da Aduaneiras.

* De acordo com o perfil contratado.

Belo Horizonte-MG: 31 3259 3838 • Campinas-SP: 19 3254 2000 • Cerquilho-SP: 15 3288 4610
Curitiba-PR: 41 2169 1570 • Goiânia-GO: 62 3941 0210 • Lauro de Freitas-BA: 71 3289 7600
Manaus-AM:
92 3633 1618 ou 92 3656 8990 • Porto Alegre-RS: 51 4009 6103 • Rio de Janeiro-RJ: 21 2132 1314
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Santos-SP: 13 3222 2093 • São Paulo-SP: 11 3545 2500 • Vila Velha-ES: 27 3063 9672
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www.aduaneiras.com.br
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