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EDITORIAL

A conscientização da categoria
sobre a Contribuição Sindical e
sua importância na construção de
um sindicalismo forte e atuante

M

eus estimados representados, no exercício
do papel representativo, o Sindicato defende
– junto às categorias dos laborais – os interesses dos empregadores e empregados, bem como
os direitos e as conquistas de um contingente amplo
(literalmente, formado pelos agentes da cadeia produtiva).
Toda vez que um Sindicato negocia com as diversas
categorias laborais, as vantagens obtidas por meio
da negociação não ficam restritas aos seus associados. Por força de lei, elas são estendidas, indistintamente, a todos os seus representados, mesmo
àqueles que não são sindicalizados.
É sabido ser a Contribuição Sindical exigível por todos de determinada categoria, independentemente
de filiação sindical e da condição da empresa. Todo
exercente dentro do estado de São Paulo – em qualquer setor, seja ele público, privado ou liberal/autônomo – é representado por um Sindicato. Sendo assim,
todos ganham com a representação sindical.
O Sindicato cumpre um importante papel social. Além
de negociar, ele estabelece acordos coletivos, buscando melhores condições de trabalho para os seus
representados. Ele luta pela ampliação dos benefícios ao trabalhador e acaba estendendo sua ação sobre as próprias necessidades das diversas empresas
que representa.
Oferece, inclusive, serviços indispensáveis aos seus
associados, como assistência jurídica trabalhista; assessoria e consultoria técnica aduaneira, tributária e
jurídica; seguros em todos os ramos; planos de assistência médica; cursos de qualificação profissional,
entre muitos outros.

Mas, sem investimentos, nada disso seria possível. É
por isso que todos os representados (sindicalizados
ou não) recolhem, uma vez por ano, a chamada Contribuição Sindical. Ela serve para manter e fortalecer
o Sindicato, além de garantir que ele continue exercendo o seu papel primordial e institucional.
Sindicato é garantia de defesa de todos os seus direitos. A partir do conhecimento das particularidades
das distintas categorias, das suas necessidades e da
proteção legal específica garantida pela regulamentação das atividades econômicas próprias de cada
uma delas, torna-se possível ao Sindicato ser uma
forte organização na luta pelos interesses da sua
categoria.
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Contribuição destinada aos Sindicatos da categoria
patronal.
Lembre-se de que o pagamento da Contribuição Sindical efetuado para o Sindicato representante de sua
categoria econômica é instrumento de fortalecimento
do trabalho diário de representatividade das categorias perante os empregados, o Governo e a própria
sociedade.
Para que seu Sindicato seja representativo, é preciso
que tenha força para implementar as políticas necessárias à sua defesa. Somente com seu apoio e união
da classe será possível alcançar todos os objetivos
da sua categoria profissional.

Um movimento sindical forte, como temos no Brasil,
é essencial para a organização coletiva da sociedade
civil e para a defesa dos princípios éticos e democráticos.
Você poderia imaginar eventos como a atual crise
que estamos enfrentando sem uma Assembleia
Nacional Constituinte? Ou a movimentação pelas
eleições diretas para Presidente da República, assim
como outros fatos da nossa história recente, sem a
participação interiorizada do movimento sindical?
Meus Caríssimos, eu lhes afirmo: sem a Contribuição Sindical, nada disso seria possível! É necessário
reiterar o vosso compromisso com o Sindicato representativo da sua categoria econômica, honrando com
o pagamento da Contribuição Sindical.
Uma coisa é a Contribuição Sindical devida pela
empresa e outra é a Contribuição devida pelo profissional liberal. A Contribuição Sindical da empresa
é devida com base no seu capital social, sendo a
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CONQUISTA

Justiça garante
agilidade nos
desembaraços
aduaneiros
Em menos de 15 dias, o
SINDICOMIS obteve duas
vitórias frente à greve dos
auditores ﬁscais que atuam na
Aduana Brasileira

DRIBLE A GREVE
DOS AUDITORES

N

o dia 10 de agosto, o juiz federal Márcio Martins
de Oliveira, da Justiça Federal de Primeiro Grau
do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, concedeu liminar acatando o mandado de segurança de
caráter coletivo impetrado pelo Sindicato dos Comissários de Despacho, Agentes de Carga e Logística do
Estado de São Paulo (SINDICOMIS), em favor de um
grupo de empresas por ele representadas.

FISCAIS

DESEMBARAÇO
Porto de Santos

Na decisão do juiz, estabeleceu-se que as Estações
Aduaneiras do Interior (EADIs) – também conhecidas
como portos secos – das cidades de São Paulo, Barueri, Santo André e São Bernardo do Campo ficam
obrigadas a realizar todos os despachos e conferências aduaneiras (ou qualquer outro ato relacionado à
importação ou exportação de bens) num prazo de até
dez dias, independentemente da greve.
Os auditores fiscais estão paralisados há alguns meses e isto tem prejudicado os desembaraços da Aduana em todo o País. Esta foi a segunda derrota dos
auditores em menos de 15 dias. Em 27 de julho, uma
decisão do desembargador Fábio Prieto, da 6ª turma
do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, deferiu
o pedido de liminar/antecipação de tutela, também
requerida pelo SINDICOMIS, concedendo o prazo
de oito dias a todos os desembaraços aduaneiros no
Porto de Santos.

ATÉ 8 DIAS
EADIS

(São Paulo, Barueri, Santo André,
São Bernardo do Campo)

ATÉ 10 DIAS
O empresário Luiz Ramos, presidente do SINDICOMIS,
está confiante na vitória de outros nove mandados de
segurança de caráter coletivo impetrados nesse mesmo sentido. “Acreditamos que serão concedidas novas
liminares, assegurando que os desembaraços em outras alfândegas do estado de São Paulo sejam feitos
dentro de um prazo razoável e independentemente
da greve deﬂagrada pelos auditores fiscais da Receita
Federal, que tem travado toda a Aduana Brasileira e
causado enormes prejuízos à economia nacional.”

MAIS INFORMAÇÕES:

(11) 3255-2599
sindicomis@sindicomis.com.br

Rua Avanhandava, 126, 6º andar - Bela Vista
CEP: 1306-901 - São Paulo - SP
Filiado à FecomercioSP
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CAMEX propõe
ao SINDICOMIS/
ACTC o envio de
sugestões

“Entendemos que a política de comércio exterior
deve ser setorial. A Aduana Brasileira tem que sair da
Receita Federal, pois fica sob a bandeira da arrecadação, aumenta a insegurança jurídica e desestabiliza todo o setor”, alertou.
Marcela informou que a CAMEX está tirando a Receita Federal do processo de Ex-Tarifários. Ramos
parabenizou o órgão por mais essa iniciativa e indicou os problemas advindos dos processos de Ex-Tarifários da Receita. Citou as soluções de consultas e
a demora para se obter as classificações, abordando
também a questão dos processos desembaraçados
por via judicial.

N

o dia 9 de agosto, em Brasília (DF), a secretária executiva da Câmara de Comércio Exterior
(CAMEX), Marcela Santos de Carvalho, e o
assessor do órgão, Henrique Martins, receberam o
presidente e a assessora de Relações Governamentais do SINDICOMIS/ACTC – respectivamente, Luiz
Ramos e Tatiane Moura.
O objetivo da audiência foi apresentar o Comitê Técnico de Comércio Exterior e Fiscal (COMITEC), que
busca propiciar o intercâmbio de discussões para
promover o desenvolvimento do setor com os representados pelo SINDICOMIS/ACTC e a participação
de órgãos intervenientes no comércio exterior.
Na ocasião, foi protocolado ofício convidando Marcela a proferir palestra na sede do SINDICOMIS/ACTC,
em São Paulo. O convite foi aceito.
Durante a audiência, Ramos narrou a trajetória do
Sindicato, fundado há 70 anos. O SINDICOMIS/
ACTC foi destacado como uma entidade que atua

Presidente do
SINDICOMIS/
ACTC é
recebido em
audiência na
COSIT/RFB

E

m 10 de agosto, o presidente do SINDICOMIS/ACTC, Luiz Ramos, e a assessora de
Relações Governamentais dessas entidades, Tatiane Moura, estiveram em Brasília (DF), na
Coordenação Geral de Tributação (COSIT), órgão
da Receita Federal do Brasil (RFB). Eles foram
recebidos pela auditora fiscal, Cláudia Pimentel,
e pelo coordenador substituto da COSIT, Fausto
Vieira Coutinho.
A audiência foi decorrente do ofício encaminhado
pelo coordenador geral de Administração Aduaneira, Jackson Aluir Corbari, em 13 de julho, ao
SINDICOMIS/ACTC, em resposta ao comunicado
SI/039/17, protocolado em 3 de maio de 2017, na
Coordenação Geral de Administração Aduaneira
(Coana) e RFB.
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perante os órgãos intervenientes no comércio exterior, sempre em prol do reconhecimento das classes
que representa.
O presidente ainda entregou à secretária executiva
da CAMEX um exemplar do livro “SINDICOMIS 70
anos – Início de um novo ciclo”, publicado para celebrar seu Jubileu de Vinho.
Ramos também tratou da proposta do SINDICOMIS/
ACTC sobre a transferência da Aduana Brasileira
para o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e
Serviços (MDIC) e comentou sobre a criação de uma
Secretaria de Controle Aduaneiro.

Um dos pleitos tratava sobre a possibilidade jurídica
de as Comissárias de Despachos e Operadores de
Transporte Multimodal (OTMs) realizarem atividades
plenas de importação e exportação, além de serem
responsáveis pelo despacho aduaneiro. Isto tornaria
necessária a criação de um perfil eletrônico próprio
para as categorias, no programa SISCOMEX – perfil
esse inexistente até o momento.
Ramos citou o histórico das legislações que norteiam o
pleito do SINDICOMIS/ACTC, bem como os gargalos
que impedem as categorias de atuar de forma plena no
comércio exterior. Diante disso, ele destacou o acórdão do TRF-3, que reconheceu o direito das Comissárias de Despacho, e aduziu a inconstitucionalidade do
Decreto 2472/88.
O presidente do SINDICOMIS/ACTC ressaltou que o
pleito das entidades que ele preside visa ao cumprimento dessa mesma decisão judicial: “Não admite-se
que essas categorias, que fazem parte da cadeia logística de comércio exterior, não possam ser reconhecidas com a possibilidade de ser Operador Econômico
Autorizado (OEA)”.
Fausto Vieira sugeriu duas saídas possíveis para
os pleitos reivindicados pelo SINDICOMIS/ACTC.
A primeira é realizar uma consulta externa, usando
como base a Instrução Normativa RFB nº 1396, de

A secretária executiva propôs ao SINDICOMIS/
ACTC o encaminhamento de sugestões de políticas
de atuação da CAMEX, “principalmente quanto à
questão de redução na ponta, para que possamos
estudar e melhorar esse procedimento”. Ela ressaltou: “Estamos abertos para ouvi-los”.
Finalizando a reunião, Ramos discorreu sobre os
prejuízos causados à economia nacional, decorrentes da greve dos auditores fiscais da Receita Federal.
Destacou, ainda, as liminares conseguidas, acatando
o mandado de segurança de caráter coletivo impetrado pelas entidades que preside, as quais garantem
agilidade nos desembaraços aduaneiros.

16/09/2013, que dispõe sobre o processo de consulta relativo à interpretação da legislação tributária
e aduaneira e à classificação de serviços intangíveis
e outras operações que produzam variações no patrimônio, no âmbito da RFB.
A segunda sugestão seria um estudo detalhado
sobre a legislação vigente – Decreto-Lei 2472/88
e Regulamento Aduaneiro – para despacho do assunto com a Subsecretaria de Administração Aduaneira e Relações Internacionais (SUANA).
Ele ainda pontuou que o mundo se modernizou e
que as Comissárias de Despacho são predominantes. “Com toda essa modernização, vieram o Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX),
as Comissárias e os Operadores. “Em princípio, não
me parece justificável deixar somente o despachante aduaneiro atuar e não conceder esse perfil aos
demais”, observou.
Fausto defendeu a alteração do arcabouço jurídico
brasileiro para proporcionar maior segurança jurídica e, consequentemente, melhorias no ambiente de
negócios. Segundo o posicionamento do coordenador, alterar via regulamento não oferecerá a segurança jurídica necessária, sendo, portanto, necessária uma lei específica por via de trâmite legislativo.
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Proposta de
emissão de
Certificados
de Origem foi
apresentada ao
DEINT/CGRO

N

o dia 9 de agosto, o presidente do SINDICOMIS/
ACTC, Luiz Ramos, e a assessora de Relações
Governamentais destas entidades, Tatiane
Moura, estiveram na Coordenação Geral de Regimes
de Origem e Departamento de Negociações Internacionais do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e
Serviços (MDIC), em Brasília (DF).

BRASÍLIA
subsidiadas e abaixo daquelas cobradas pelas outras
instituições credenciadas.
Serran demonstrou apoio à iniciativa do SINDICOMIS/ACTC, principalmente pela facilitação que gerará para o comércio exterior, no sentido de reduzir
custos dos serviços e proporcionar celeridade aos
processos. “Nos anos anteriores, havia diversas
entidades autorizadas”, disse. “Entretanto, esse alto
número dificultava o acompanhamento por parte do
Governo Federal.”
De acordo com ele, uma das medidas adotadas recentemente pelo governo foi, justamente, trabalhar
no processo de redução. Houve uma diminuição de
88 para 57 no número de empresas credenciadas a
emitir Certificados de Origem. “Trata-se de uma recomendação de alto nível do Ministério, para limitar e
continuar reduzindo o número de empresas credenciadas”, pontuou.
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Por sua vez, Rafael Laurentina falou sobre a nova
política do Ministério em relação ao Certificado de
Origem Digital (COD). Ele apontou que o MDIC está
implementando uma política junto a parceiros comerciais, como a Argentina, e pretende, nos próximos
meses, discutir o assunto com os governos do Paraguai, da Colômbia e do Chile.
Os representantes do MDIC discorreram sobre a necessidade de adaptação – para a qual já foram feitos
investimentos pesados, sobretudo em compras de
sistemas e ferramentas digitais – e que essa iniciativa
é uma política de governo voltada para a facilitação
do comércio exterior.
Serran esclareceu que, por isso, muitas empresas
não conseguiram se adequar ao novo sistema, ocasionando a redução no número de entidades credenciadas a emitir Certificados de Origem. “Essa medida
reduzirá a zero a falsificação desses documentos.”

Um dos temas em pauta era apresentar a intenção do
Sindicato em emitir os Certificados de Origem Digital.
Participaram da reunião Rodrigo Serran e Rafael
Laurentina – respectivamente, coordenador da Coordenação Geral de Regimes de Origem e coordenador
substituto do Departamento de Negociações Internacionais e da Coordenação Geral de Regimes de Origem (DEINT/CGRO).
Ramos destacou o alto custo para obtenção desses
certificados atualmente e a importância de reduzir esses valores, deixando claro o intuito de praticar taxas

Reunião na
ANTAQ

E

m seu último dia de compromissos oficiais
em Brasília (DF), o presidente do SINDICOMIS/ACTC, Luiz Ramos, e a assessora
de Relações Governamentais destas entidades,
Tatiane Moura, se encontraram com a alta cúpula
da Agência Nacional de Transportes Aquaviários
(ANTAQ). Uma das questões colocadas em pauta foi a transferência da Aduana para o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
(MDIC).
Ramos e Tatiane estiveram reunidos com Mário
Povia, Alber Furtado, Renato Borges e Rodrigo
Trajano – respectivamente, diretor geral, superintendente de Outorga, gerente de Portos Organizados e gerente de Regulação.
Pela proposta do SINDICOMIS/ACTC, a transferência da Aduana Brasileira para o MDIC geraria
a necessidade de reformular o organograma do
Ministério, assim como incluir a Secretaria de
Controle Aduaneiro (SCAD) nesse contexto. O
objetivo seria tratar somente das questões rela-

cionadas ao desembaraço e verificação de mercadorias.
Mário Povia demonstrou pleno apoio ao SINDICOMIS/
ACTC ao afirmar: “Vemos com bons olhos tudo o que
for em prol da celeridade e da eficiência. Será uma briga
dura, porém, o tema é oportuno, tendo em vista as eleições que se aproximam”.

Outra alteração importante é que, no texto anterior, a
ANTAQ utilizava a expressão “na data anterior do pagamento da fatura”. Agora, esta foi modificada para “a
data do fechamento da fatura”. Nesse mesmo ponto,
a Agência também melhorou diversos detalhes redacionais, sugeridos pelo SINDICOMIS/ACTC e por
outras entidades.

Ramos destacou o avanço da Instrução Normativa nº
1.800/2018 da Receita Federal, fruto, também, de contribuições enviadas pelo SINDICOMIS/ACTC. Ele indicou
que a referida norma trouxe equilíbrio, pois eram cobrados laudos abusivos, elevando o chamado custo Brasil.

Trajano anunciou uma medida simples adotada pela
instituição: “No caso de supressão de escala, a ANTAQ inseriu na nova norma que os transportadores
marítimos efetivos deverão adotar as medidas com as
transportadoras marítimas”.

Durante a reunião, foi divulgada em primeira mão ao
SINDICOMIS/ACTC a proposta compilada das alterações na Resolução Normativa da ANTAQ nº 18/2017.
O gerente de Regulação da Agência, Rodrigo Trajano,
fez uma breve apresentação, ressaltando as mudanças
que se referem ao conceito de frete aquaviário e taxa
de câmbio.

Ao final do encontro, Mário Povia colocou-se à disposição do SINDICOMIS/ACTC para realizar uma nova
reunião – desta vez, na sede do Sindicato –, com o
objetivo de detalhar com mais clareza aos associados
e filiados todas as alterações na Resolução Normativa da ANTAQ nº 18/2017.

Neste sentido, a ANTAQ utilizará a taxa de referência
do câmbio do Sistema de Informações do Banco Central (Sisbacen). Será considerado abusivo o frete com
taxa diferente do mercado de referência (no caso, o
Sisbacen).

Aproveitando a ocasião, Luiz Ramos solicitou ao diretor geral da Agência para que encaminhe um ofício
aos secretários de Comércio Exterior e da Receita Federal, bem como para que dê conhecimento a todas
as Aduanas e Delegacias da Receita, a fim de que
todos observem essa norma.
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Presidente do
SINDICOMIS/
ACTC
compareceu ao
ENAEX 2018 e
solicitou audiência
com o ministro
Marcos Jorge

Ao se encontrar com o titular do Ministério da
Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC),
Marcos Jorge de Lima, Ramos solicitou uma audiência: “Temos vários assuntos da área do comércio exterior a tratar com ele; em especial, a
autorização para que nossas entidades possam
emitir o Certificado de Origem”.
O ministro Marcos Jorge enalteceu a importância
de entidades como o SINDICOMIS/ACTC contribuírem para uma maior competitividade e fortalecimento do comércio exterior.
O ENAEX 2018 contou com vários palestrantes
ligados à área do comércio exterior, como, por
exemplo, da Câmara de Mediação e Arbitragem
(CAMES), da Secretaria de Comércio Exterior
(SECEX), da Agência Nacional de Transportes
Aquaviários (ANTAQ), entre outros.

Luiz Ramos aproveitou sua participação para estreitar a relação com esses órgãos intervenientes
do setor, tendo em vista as várias demandas já
levadas a conhecimento deles, durante audiências realizadas na semana passada, na capital
brasileira.
O chamado custo Brasil – conjunto de dificuldades estruturais, burocráticas e econômicas que
encarecem o investimento no País e tiram competitividade no comércio exterior – foi um dos temas principais da abertura do evento.
O presidente da AEB elencou esse fator, estimado em 30% em estudo da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos
(ABIMAC), como uma das principais razões do
pessimismo.
Castro disse que o único caminho é promover
reformas (tributária, previdenciária, entre outras)
urgentemente, reduzir a burocracia, investir em
infraestrutura e acabar com a insegurança jurídica que assustaria os mercados nacional e internacional.
O presidente de honra da AEB, Ernane Galvêas,

que também é consultor econômico da CNC, observou que, apesar do cenário atual, o comércio
exterior está ajudando o Brasil a enfrentar a crise.
“Vivemos um dos piores períodos de recessão da
história. O comércio exterior, sobretudo o setor
agroexportador, vem sendo de grande importância para o País”, ressaltou Galvêas, ao saudar os
participantes da 37ª edição do ENAEX.
Nova plataforma de consulta de dados
O ministro Marcos Jorge apontou os desafios
para tornar o comércio exterior mais competitivo.
O diálogo e o fortalecimento das relações com
mais de 15 países (entre eles, China e Estados
Unidos, importantes parceiros comerciais do Brasil) oferecem a possibilidade de melhor acesso
para as exportações brasileiras a países que representam metade do PIB mundial.
Ele citou as ações que vêm sendo realizadas em
relação à agenda regulatória de comércio exterior
e promoveu o lançamento do COMEX STAT, a
nova plataforma que substitui o Aliceweb – atual
sistema para consultas online de estatísticas de
comércio exterior do governo brasileiro.

Nuno Ferreira conquista Certificação OEA
e garante ainda mais agilidade e segurança

I

magine como seria ter ainda mais agilidade e
segurança nos processos logísticos, atuando
com uma empresa transparente, que possui
integração direta com o Estado e a Receita
Federal para assuntos do segmento. Com a
Nuno Ferreira isso é possível, pois a empresa
conquistou a certificação OEA (Operador Econômico Autorizado). Essa certificação contribui
ainda para a simplificação de acordos de reconhecimento mútuo global.

A certificação OEA não é obrigatória, mas a Nuno
Ferreira, que preza sempre pela precisão e qualidade
de ponta a ponta, fez questão de garantir ainda mais
benefícios aos seus clientes. Há mais de 40 anos no
mercado, a empresa faz parte do Grupo Fracht AG,
grupo suíço reconhecido mundialmente pela experiência e qualidade de seus profissionais, com sedes
próprias em 39 países.

Temporária para utilização econômica; e Canal
Verde na Admissão Temporária. Na exportação
também são várias vantagens, como: redução do
percentual de canais na exportação; prioridade
de conferência das Declarações de Exportação
(DE); e dispensa de garantia no trânsito aduaneiro cujo beneficiário seja transportador OEA.

Na importação, alguns benefícios da certificação
OEA são: resposta à consulta de classificação fiscal
em até 40 dias; dispensa de garantia na Admissão

Contate a Nuno Ferreira, conheça mais sobre os
processos logísticos e seus benefícios. Acesse:
www.nunoferreira.com.br.

INFORME PUBLIEDITORIAL

O

presidente do SINDICOMIS/ACTC, Luiz
Ramos, participou da 37ª edição do Encontro Nacional de Comércio Exterior
(ENAEX). O evento foi promovido pela Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), em 15
e 16 de agosto, no Centro de Convenções SulAmérica, no Rio de Janeiro (RJ).

BRASÍLIA
Porto Seguro

Porto
Seguro
Transporte
Internacional.
Transporte
Internacional.
Sua carga segura e sem fronteiras.
Sua carga segura e sem fronteiras.

O Porto Seguro Transporte Internacional é feito sob medida para importadores, exportadores,
despachantes aduaneiros e trading. Com ele, sua carga estará protegida em todas as etapas da
viagem, seja operação aquaviária, aérea ou terrestre.
Na
hora de
garantir
o transporte
internacional
da sua
conte
um seguro exportadores,
O Porto
Seguro
Transporte
Internacional
é feito
sobcarga,
medida
paracom
importadores,
completo
e com
o padrão edetrading.
atendimento
dasua
Porto
Seguro.
despachantes
aduaneiros
Com ele,
carga
estará protegida em todas as etapas da

viagem,
sejacaminho
operação para
aquaviária,
aérea ou terrestre.
O
melhor
sua carga.

Na hora de garantir o transporte internacional da sua carga, conte com um seguro
BASKA
completo e com o padrão de atendimento
da PortoDE
Seguro.
CORRETORA
SEGUROS

Para mais informações, consulte-nos:

(11) 3255-2599 – Ramal 1010
timeseguro@sindicomis.com.br

O melhor caminho para sua carga.

Informações reduzidas. Consulte condições gerais. Processos Susep: Internacional (Aquaviário, Aéreo e Terrestre) - 15414.001108/2010-13.
O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização.

Para mais informações, consulte-nos:

BASKA
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auditório do
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N

o último dia 29 de agosto, no auditório do
SINDICOMIS/ACTC, foi realizado o evento
“Seja um Operador Econômico Autorizado
(OEA) e abra suas portas para o mundo”. Elaine
Costa, analista tributária, membro da Equipe OEA
e responsável pela comunicação deste programa
da Receita Federal do Brasil (RFB); e Wagner
Ferreira Moreira Klein, Manager Brazil Inbound
Logistics – Global Planning da Avon, proferiram
palestras e esclareceram dúvidas dos presentes
sobre o tema em pauta.
Elaine Costa explicou que, dependendo do comportamento do contribuinte, há uma ação da
Aduana. “Se esse comportamento for o de decidir
não cumprir a legislação, a estratégia da Receita
Federal é usar toda a força da lei para persuadi-lo
a cumpri-la”, disse. No outro extremo, estão os
operadores que desejam cumprir, ou já cumprem
a legislação. “A estes, a Receita Federal facilita os
processos.”
A analista tributária da RFB deixou claro que todo
o procedimento de certificação OEA se baseia na
comprovação de que a lei está sendo respeitada.
Trata-se de um controle aduaneiro moderno e que
vai além da simples concessão. “O importante são
os benefícios concedidos, como a agilidade da
carga, diminuição do tempo de despacho, despachos sobre águas, entre outros”, detalhou.
Ela também explicou que o enfoque do certificado OEA não é feito por transação, mas sobre o
controle da gestão – ou seja, como as empresas

Luiz Ramos, Elaine Costa e Wagner Ferreira Moreira Klein

fazem a classificação dos produtos, a segurança
física da carga, entre outros requisitos. “Deve-se
comprovar a execução correta dessas tarefas,
com base em processos robustos, organização e
segurança interna”, enfatizou.
Elaine alertou que, cada vez mais, a RFB tornará mais amplo o monitoramento dos OEA. “Não
esperamos empresas perfeitas, mas dispostas
a aprimorar continuamente seus processos, de
forma a estar sempre reduzindo os seus riscos”,
afirmou.
Por sua vez, Wagner Ferreira iniciou sua apresentação contando um pouco sobre a multinacional
Avon, empresa norte-americana com sede no
Reino Unido, e como foi a preparação até conseguirem a certificação OEA. “Esse processo exige o
engajamento das pessoas”, ressaltou.
Ele detalhou que, na fase final, os auditores da

RFB passaram dois dias dentro da empresa, conferindo os processos e identificando pontos de melhoria. Àqueles que imaginam que é essencial à
empresa não apresentar falha alguma nessa etapa, Wagner disse: “Pregar a perfeição não garante
a certificação”.
O executivo da Avon também fez referência a
outros pontos importantes. “Este projeto exige
transparência.” Assim, e segundo ele, para fazer o
gerenciamento dos riscos, é necessário identificar,
analisar, monitorar, tratar e melhorar. “É um ciclo
que acontece a todo instante, porque os procedimentos, as legislações e exigências para as áreas
de comércio exterior, controladoria financeira, entre outras, mudam a todo instante. Este processo
deve garantir o cumprimento de tudo aquilo que foi
assumido como compromisso para obtenção da
certificação OEA”, finalizou.

SINDICOMIS
SINDICOMIS
A CAT CC T C

JURIDIQUÊS

Despachante
Aduaneiro:
contratação CLT
ou prestação de
serviços?

P

rimeiramente, é importante esclarecer que o
exercício da profissão de Despachante Aduaneiro somente é permitido à pessoa física,
autônoma, cuja nomeação e inscrição de registro
profissional são de competência da Secretaria da
Receita Federal do Brasil. A profissão é regulamentada pelo Decreto n° 7.213/2010. Este alterou o Decreto n° 6.759/2009, inserindo-o no Regulamento
Aduaneiro e revogando o Decreto n° 646/1992.
Como profissional liberal, o Despachante Aduaneiro
recebe sua remuneração (honorários) pelo serviço
prestado na exportação e importação de bens ou
mercadorias, de onde conclui-se que o SDA (Sindicato dos Despachantes Aduaneiros) é honorário
profissional.
Esta entidade está fundamentada em legislação federal, no art. 5º, § 2º do Decreto-Lei n° 2.472/1988
(que altera disposições da legislação aduaneira
consubstanciada no Decreto-Lei n° 37/1966) combinado com o art. 719 do Decreto n° 3.000/1999
(que dispõe sobre a tributação na fonte – imposto
de renda).
Se o despachante for sindicalizado, o recolhimento
do IRPF (Imposto sobre a Renda da Pessoa Física)
se dará via SDA.
A pessoa jurídica – seja qual for a sua atividade
mercantil – NÃO PODE, por força da legislação
vigente, fazer despacho aduaneiro. Como já dissemos, é uma atribuição exclusiva de pessoa física: o
Despachante Aduaneiro.
Desta forma, a pessoa jurídica é a empresa prestadora
de serviços em comércio exterior, seja de assessoria,
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de consultoria ou de serviços administrativos. Ela
deve receber sua remuneração por intermédio de
NF (nota fiscal) de prestação de serviços, efetuando as retenções dos tributos exigidos em
legislação vigente, com base na NF emitida.
Por sua vez, a contratação dos serviços de um
Despachante Aduaneiro se dá por outorga de poderes específicos, mediante procuração, e também
compulsoriamente, com a vinculação de seu CPF
junto ao código CNPJ do cliente no RADAR.
Logo, podemos concluir que o pagamento do honorário profissional SDA em razão da contratação dos
serviços de profissional autônomo Despachante
Aduaneiro é legítimo, proporcionando ao seu contratante uma segurança civil (responsabilidade fiscal) e até uma segurança trabalhista, dependendo
da situação.
É necessário um alerta: caso as empresas que
prestam serviços de comércio exterior (seja Comissária de Despachos, Agente de Carga, Trading,
entre outras) optem por contratar um Despachante Aduaneiro pela CLT, há duas decisões do TST
(Tribunal Superior do Trabalho) sobre ação movida
por despachante aduaneiro contra a pessoa jurídica
contratante de seus serviços.
Outro assunto que merece ser esclarecido é a participação do Despachante Aduaneiro como sócio
de empresa (Comissária de Despachos, Agente de
Carga, Trading, entre outras). A Receita Federal já
se manifestou sobre o assunto, por meio da Solução de Consulta COSIT nº. 67, de 10/03/2015.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
EMENTA: DESPACHANTE ADUANEIRO. AJUDANTE DE DESPACHANTE ADUANEIRO. OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO E DE EXPORTAÇÃO.
COMÉRCIO INTERNO DE MERCADORIAS ESTRANGEIRAS. VEDAÇÃO.
A vedação constante da alínea “e” do inciso II do art.
735 do Regulamento Aduaneiro (RA/2009) impede
que os despachantes aduaneiros e os ajudantes de
despachantes aduaneiros sejam sócios de pessoas

jurídicas que atuem na exportação ou importação
de quaisquer mercadorias ou no comércio interno
de mercadorias estrangeiras.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Decreto nº 6.759, de
2009, art. 735, II, “e” (Regulamento Aduaneiro RA/2009); Decreto nº 7.213, de 2010, arts. 1º e 11.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
EMENTA: CONSULTA SOBRE A INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Não produz efeitos a consulta quando formulada
por quem não reveste a condição de sujeito passivo.
Como podemos observar, a matéria é controversa. Mas, por todo o exposto, recomendamos que
as empresas Comissárias de Despachos, Agentes
de Carga, entre outras, façam um contrato de prestação de serviços com o despachante aduaneiro,
além de recolherem o IRPF junto ao Sindicato dos
Despachantes Aduaneiros. Isso porque temos conhecimento de que Sindicatos de Despachantes
Aduaneiros estão recorrendo à Justiça quanto a
esse recolhimento. Em alguns casos, a Justiça tem
reconhecido esse direito.
Dra. Maristela Moreira – 29/06/2018
Assessora Jurídica – Parlamentar – SINDICOMIS-ACTC
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EXCLUSIVAS PARA OS ASSOCIADOS
Relacionamento
Corporativo

Time
Seguro

A

U

equipe de Relacionamento Corporativo do
SINDICOMIS/ACTC começou a visitar as
empresas das regiões de São Bernardo do
Campo, Guarulhos e Campinas. A ação faz parte da
política de reaproximação com todas as empresas
representadas por essas entidades.
Durante os encontros, a equipe apresenta a nova
forma de agir do SINDICOMIS/ACTC, que passa
por uma série de profundas e importantes mudanças estruturais desde o ano passado, quando o empresário Luiz Ramos assumiu a presidência.
Alguns dos benefícios e conquistas descritos pela
equipe são:
• o Time Seguro, que oferece vantagens em todos os tipos de seguro para pessoas jurídicas e
físicas, inclusive colaboradores;
• a assessoria e consultoria jurídicas, que agem
com extrema rapidez sempre que algo de novo e
relevante surge nos complexos assuntos que regulamentam as operações do comércio exterior;
• as recentes vitórias que o SINDICOMIS conseguiu na Justiça frente à greve dos auditores fiscais na Aduana Brasileira, obrigando-os a efetuar
os desembaraços aduaneiros em poucos dias
(fato repercutido por importantes órgãos de comunicação nacional);
• os resultados obtidos pela assessoria que fica
permanentemente em Brasília;
• as novidades sobre a emissão dos Certificados
de Origem, as quais deverão reduzir substancialmente o valor atualmente cobrado e
• as articulações e preparativos para que o SINDICOMIS se torne um sindicato nacional.

A equipe de Relacionamento Corporativo cumpre uma agenda pré-estabelecida. Contudo, as
empresas que desejam antecipar o encontro
podem entrar em contato com Renê pelo e-mail
rene.actc@sindicomis.com.br ou pelos telefones
(11) 3255-2310 e 3255-2599 e reservar um dia e horário.

ma recente parceria do Sindicomis/ACTC
possibilitou a criação do Time Seguro, grupo
exclusivo para os associados que precisam
contratar os mais diferentes tipos de seguros.
O Time Seguro é uma equipe criada com a única
função de encontrar soluções para todos os seguros e benefícios, tanto para os associados quanto
para os seus colaboradores.
Serão muitas vantagens. Algumas não têm paralelo no mercado, justamente porque o Time Seguro
tem firmado parcerias junto às grandes companhias de seguros presentes no Brasil.
O foco principal é prestar aos associados um atendimento dedicado e personalizado, objetivando a
redução de custos e melhorias nas coberturas,
benefícios e garantias.
À frente do Time Seguro está um experiente profissional da área, com mais de 17 anos de atuação
em indústrias e empresas prestadoras de serviços
em logística, comércio internacional, seguros para
embarcadores internacionais, garantias e demandas de responsabilidade civil.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 3255-2599, ramal 1010, ou pelo e-mail
timeseguro@sindicomis.com.br

Contenciosos
Trabalhistas

A

partir de 1º de setembro, o SINDICOMIS/
ACTC passa a oferecer uma ampla e sólida assessoria jurídica voltada aos contenciosos trabalhistas. Esse era um dos pontos que
constavam no projeto de gestão da atual Diretoria
destas entidades.
Será responsável pelo novo serviço o gestor jurídico e advogado sênior doutor Marcos Preter Silva,
especialista em Contratos Internacionais pela Universidade de Harvard. Sua experiência abrange
a gestão das áreas cível e trabalhista de departamentos jurídicos, estando à frente de questões
civis e contratuais, coordenação de assuntos relacionados com marcas e patentes junto ao CADE,
direito societário, regulatório e administrativo, entre outros pontos relevantes.
A assessoria jurídica conta com uma equipe de
profissionais com grande experiência na área e
toda a retaguarda operacional do SINDICOMIS/
ACTC. O apoio técnico dos especialistas poderá
ser utilizado sem a cobrança de honorários.
“Mais do que auxiliar nossos associados, este
novo serviço terá um importantíssimo papel estratégico para toda a nossa categoria”, destaca
Luiz Ramos, presidente do SINDICOMIS/ACTC.
“Tendo este amparo técnico, evitaremos formar
jurisprudência contrária aos nossos interesses,
que, na maioria das vezes, surge por defesas mal
sustentadas juridicamente”, completa.
Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail:
marcos.actc@sindicomis.com.br ou pelo telefone:
(11) 3255-2599, ramal 1005.
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CONTRIBUIÇÃO
SINDICAL

Assembleias
gerais decidem
se a contribuição
sindical patronal
deve ou não ser
cobrada
“Infelizmente, a raiz de toda esta
confusão está na forma atabalhoada
pela qual a reforma trabalhista foi
imposta à sociedade”

Q

uando a reforma trabalhista do Governo
Temer foi proposta e, posteriormente,
aprovada pelo Congresso, muitos entenderam que as contribuições sindicais estavam,
de fato, extintas – tanto para os trabalhadores
quanto para a classe patronal.
Em 29 de junho, a questão foi discutida no Supremo Tribunal Federal (STF). Este manteve a
facultatividade (já que nunca se falou em extinção), mas ressaltou que elas deveriam ser deliberadas por cada categoria.
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esse assunto. “A maioria aprovou a manutenção
do recolhimento anual”, conta Ramos. “Isso
nos proporcionou respaldo jurídico para manter
a principal fonte de renda da entidade”, revela.

A questão já era clara segundo a Nota Técnica
número 1, de 27 de abril deste ano, da Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade
Sindical (Conalis), órgão do Ministério Público
do Trabalho.
Contudo, o advogado Oswaldo Gonçalves de
Castro Neto, assessor jurídico do Sindicato,
explica que há reforço jurídico sobre a soberania das assembleias gerais. “É ela quem decide pela manutenção ou não das contribuições
sindicais”, afirma.
Além dessa prerrogativa, ele cita o enunciado
38, da 2ª Jornada de Direito Material e Processual do Trabalho: “A contribuição sindical é lícita, desde que haja autorização coletiva prévia
e expressa, mediante assembleia geral, nos
termos do estatuto”.
“A decisão da assembleia geral será obrigatória para toda a categoria – no caso das convenções coletivas – ou para todos os empregados
das empresas signatárias do acordo coletivo
de trabalho”, complementa Gonçalves.

“Na verdade, o Supremo decidiu que a cobrança da contribuição sindical depende da vontade
dos filiados da categoria. Esta vontade é exercida por meio da assembleia geral”, diz.

Ramos menciona que, mesmo com a decisão
do STF, nem todos os filiados recolheram a
contribuição neste ano. “Temos realizado inúmeros esforços no sentido de explicar que ela
deve ser feita, sob pena de execução. Paulatinamente, aqueles que tinham dúvidas estão se
convencendo e quitando suas pendências com
o Sindicato.”

Antes mesmo da celeuma, em novembro do
ano passado, o SINDICOMIS convocou uma
assembleia geral extraordinária para discutir

“Infelizmente, a raiz de toda esta confusão está
na forma atabalhoada pela qual a reforma trabalhista foi imposta à sociedade”, finaliza.

“A decisão foi clara e apropriada”, observa Luiz
Ramos, presidente do SINDICOMIS/ACTC.
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Perguntas e Respostas
O SINDICOMIS e a ACTC se propõem, neste espaço, a abordar temas atuais e oportunos do comércio exterior
e a resolver questões das empresas associadas e representadas, com base nas perguntas mais frequentes da
consultoria Aduaneiras, parceira da iniciativa.
Se a empresa associada tiver interesse em esclarecer algum assunto específico, basta enviar as perguntas
para a redação, na sede do Sindicato.
Em uma exportação, sabemos que, para
a habilitação à redução a zero do imposto
de renda incidente sobre os valores pagos
a residentes ou domiciliados no exterior
relativos a despesas com comissão de agente
no exterior, deve ser preenchido o campo
correspondente da DU-E (Declaração Única Exportação). Essa mesma redução se aplica
se o agente estiver em um país considerado
paraíso fiscal?
Não. Os rendimentos recebidos do Brasil, por
pessoa jurídica domiciliada em país ou dependência com tributação favorecida, sujeitam-se ao
imposto sobre a renda na fonte à alíquota de 25%,
conforme determina o § 2º do artigo 3º da Instrução Normativa RFB nº 1.455/2014. O percentual
pode ser reduzido para 17% nos termos estabelecidos no artigo 1º da Portaria MF nº 488/2014.
No pedido de Drawback Integrado Isenção,
como deve ser informado o número da DI
(tributada)?
Deve-se informar o número da DI (com ou sem
barra e traço) adicionando-se o número da adição.
Utilizando o Ato Concessório de Drawback
Integrado Isenção, podemos realizar uma
importação por conta e ordem, com isenção
dos tributos para repor o estoque?
Sim. Conforme orientações do DECEX, mesmo
que a importação original não tenha sido realizada por conta e ordem, não há impedimento para
que a reposição assim seja realizada, desde que
atendidos os requisitos junto à Receita Federal do
Brasil e que os dados do importador por conta e
ordem sejam informados no Ato Concessório.
Neste caso, deverá assinalar a opção “Reposição”
da tabela “Importador por Conta e Ordem”.

Realizamos uma exportação com cobertura
cambial para uma empresa A no exterior. Como
temos de pagar uma importação para essa
mesma empresa A, podemos compensar com
essa exportação?
De acordo com o artigo 10 do Decreto-Lei nº
9.025/1946, é vetada a realização de compensação privada de créditos ou valores de qualquer
natureza, ou seja, os contratos de câmbio referentes aos pagamentos e recebimentos ao/do
exterior, respectivamente, devem ser fechados
separadamente. Alternativamente, se ambos os
contratos tiverem a liquidação na mesma data, a
movimentação dos recursos poderá ser efetuada
pelo valor líquido, desde que sejam respeitadas as
condições de legítimos credor e devedor.
Utilizando o Sistema de Pagamentos em
Moeda Local (SML) em uma exportação para
a Argentina, há prazo máximo para pagamento
antecipado?
Conforme determina a legislação (§ 2º, artigo
2º, da Circular Bacen nº 3.707/2014), não serão
admitidos os registros relacionados a recebimentos antecipados de receitas de exportação com
prazo superior a 360 dias.
Temos uma operação Back-to-Back, em
que compraremos uma mercadoria da China e
venderemos para a Argentina, sem que transite
pelo Brasil. Porém, em vez de a empresa na
Argentina efetuar o pagamento, sua filial no
Brasil é quem irá pagar. Isso é possível?
Não há previsão legal. O parágrafo único do
artigo 2º da Circular Bacen nº 3.691/2013 estabelece: “O disposto no caput aplica-se, também, às
compras e às vendas de moeda estrangeira por
pessoas físicas ou jurídicas, residentes, domiciliadas ou com sede no País, para fins de constituição
de disponibilidade no exterior e do seu retorno,
bem como às operações de back-to-back.” Ou
seja, no Back-to-Back deve ocorrer a compra e a
venda de moeda estrangeira, o que não ocorrerá
se o pagamento for realizado por uma empresa
estabelecida no Brasil.

Há
previsão
legal
para
enviar,
temporariamente, uma máquina para substituir
outra, objeto de exportação definitiva, que
apresentou problema e deve retornar ao Brasil
para conserto?
Sim, com base no inciso VIII do artigo 91 da Instrução Normativa RFB nº 1.600/2015, a empresa
poderá solicitar o regime de exportação temporária para enviar a máquina que será destinada a
substituir (temporariamente) outra máquina objeto
de exportação definitiva que apresentou problema
e deve retornar ao Brasil para reparo.
Há valor mínimo anual para exportar
utilizando o Recof-Sped?
A manutenção da habilitação no regime fica
condicionada ao cumprimento pela empresa
habilitada, dentre outras obrigações, a exportar
produtos industrializados resultantes no valor mínimo anual equivalente a 80% do valor total das
mercadorias importadas ao amparo do regime, no
mesmo período, e não inferior a US$ 5.000.000,00
(cinco milhões de dólares dos Estados Unidos da
América).
Há algum requisito para uma empresa utilizar
o Recof-Sped para importar, com suspensão do
pagamento de tributos, mercadorias a serem
submetidas a operações de industrialização de
produtos destinados à exportação?
A aplicação do regime dependerá de prévia habilitação da empresa interessada pela Receita Federal e deverá atender a uma série de requisitos,
listados no artigo 5º da Instrução Normativa RFB
nº 1.612/2016.
Existe NCM específica para a exportação a
título de doação?
O código especial NCM 9997.00.00 foi excluído
do sistema, conforme Notícia Siscomex – Exportação 0010, de 22/04/2016. Nesse caso, as DU-Es
deverão ser emitidas informando-se os códigos
dos produtos com base na NCM/SH.

