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O debate sobre esse documento foi 
moderado pelo diretor-geral da Agência, 
Mário Povia, que reuniu o advogado Osval-
do Agripino e o diretor-executivo do 
CENTRONAVA, Cláudio Loureiro. 

os dias 12 e 13 de junho, estivemos 
presentes no SIART (Seminário 
Internacional das Agências Regula-

doras de Transportes), uma iniciativa da 
ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), 
ANTAQ (Agência Nacional de Transportes 
Aquaviários) e ANTT (Agência Nacional de 
Transportes Terrestres).

O evento contou com a participação de 
palestrantes nacionais e estrangeiros, que 
abordaram temas como investimentos em 
concessões, experiência internacionais 
em ferrovias e rodovias, desregulamenta-
ção e liberalização do transporte aéreo 
brasileiro, serviço de segregação e entre-
ga, entre outros.

Os investidores internacionais no setor 
de infraestrutura ainda enxergam o Brasil 
como um mercado para “profissionais” e 
temem entrar no país contra concor-  
rentes que apostam em mudanças futuras 
de contrato para garantir a viabilidade de 

projetos.  

O setor com mais reclamações é o de 
rodovias. Essa visão foi corroborada por 
um analista do setor de infraestrutura do 
Credit Suisse, que apontou ser uma per-
cepção de risco também declarada por 
seus clientes. Segundo ele, por isso é 
importante passar a credibilidade de que o 
atual governo não venha a tomar decisões 
que possam ser vistas como adequadas 
num curto prazo, mas que gerem, no longo 
prazo, o aumento da percepção de risco.

Também foi debatida a Resolução 
Normativa nº 18, da ANTAQ,  que dispõe 
sobre os direitos e deveres dos usuários, 
agentes intermediários e das empresas 
que operam nas navegações de apoio 
marítimo, apoio portuário, cabotagem e 
longo curso, estabelecendo infrações 
administrativas - tema, diga-se de pas 
sagem, largamente discutido em nossos 
COMITECs pelos principais dirigentes da 

ANTAQ.

O diretor-geral da ANTAQ, Mario 
Povia, classificou a RN 18 como sendo de 
nível baixo de regulação e que tem como 
foco a abusividade. Disse, ainda, que 
ANTAQ não está preocupada com os bons 
prestadores de serviços, mas sim em coibir 
os abusos, que antes não tinham uma 
regulação.

Loureiro disse que a RN é excessiva - 
assim como a regra do enxofre, que, 
segundo informou, implicará para o seu 
cumprimento cerca de U$ 1 bilhão em 
investimentos, por parte das empresas de 
navegação. Já para  Agripino, a norma é 
necessária, haja vista que é preciso trazer 
para o setor a prestação de um serviço 
adequado por parte dos armadores, com 
base nos princípios de modicidade, previ-
sibilidade, entre outros. Ele mencionou o 
exemplo da China, que exerce uma forte 
regulação para prestação de serviços das 
empresas de navegação, mas movimenta 
200 milhões de TEUs por ano, enquanto o 
Brasil movimenta apenas nove milhões. 

Foi um SIART denso, e que merece ser 
analisado com profundidade, pois o futuro 
está chegando rapidamente e as nuvens 
ainda não se dissiparam como nós, e o 
mercado externo, esperávamos.

Luiz Ramos
Presidente do 

SINDICOMIS/ACTC

Um SIART 
denso

N
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pesar de o SINDICOMIS/ACTC ser 
fundador da Federação das Associ-
ações Nacionais de Agentes de 

Carga e Operadores Logísticos Internacionais 
da América Latina e Caribe (ALACAT), há 
mais de dez anos, houve um afastamento 
unilateral dessa importante associação 
multinacional, assim como da Federação 
Internacional das Associações de Transitários 

(FIATA).
E s s a 

r e a l i d a d e 
m u d o u  a 

partir de 25 de 
junho, quando o vice-presidente e o suplente 
da Diretoria Executiva do SINDICOMIS/ACTC 
(respectivamente, Wilson Braun e Alexander 
Georg Geng) participaram do 36º Congresso 
da ALACAT, realizado em Barcelona, Espa-
nha, e restabeleceram a aliança.

O presidente, Luiz Ramos, não pôde 
comparecer ao evento, mas enviou uma carta 
(em português e espanhol), que foi lida duran-
te a abertura (parcialmente reproduzida ao 
lado). 

“ N o s s a 
a s s o c i a-
ç ã o  e 

n o s s o 
sindicato foram 

readmitidos como membros plenos, inclusive 
com direito a voto em todas as decisões da 
Diretoria Executiva da entidade”, comemora 
Braun.

Com isto, o Brasil, que é a maior econo-
mia da área geograficamente representada 
pela ALACAT, volta a ter assento no órgão. 
“Como na maioria das associações, relacio-
namento pessoal e networking são muito 
importantes para podermos crescer e ocupar-
mos o nosso devido lugar na ALACAT”, obser-
va Alexander Geng. “Ninguém ficou esperan-
do o Brasil voltar durante os últimos 15 anos. 
Por esta razão, precisamos marcar presença 
e brilhar com contribuições produtivas, para 
reconquistar o status perdido”, orienta. 

“Nossa reinserção na ALACAT e, em 
seguida, na FIATA, obedece a uma visão 
estratégica de futuro”, destaca Braun. Esse 
novo cenário permitirá aos associados uma 
área significativa de negócios, que vai além do 
Mercosul, com países de pujante crescimento 
econômico, como Peru, Equador e Colômbia. 

Para demonstrar o interesse da ALACAT 
nos assuntos do Brasil, um dos painéis (dias 
26, 27 e 28) foi apresentado por John Mein, 
diretor PROCOMEX Brasil/WCO. “Seria no 
mínimo contraditório ter uma apresentação 
sobre a PROCOMEX num evento ALACAT 
sem contar com a ACTC como associada”, 
disse ele, na ocasião. 

“O Brasil está muito atrasado e defasado 
em termos de reconhecimento jurídico da 
profissão de agente de carga, NVOCC e 
despachante aduaneiro (pessoa jurídica). 
Assim, muitos países vizinhos, associados à 
ALACAT, podem oferecer valiosas dicas de 
como podemos progredir”, destaca Geng.
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“Nesse sentido, 
nossa reinserção na ALACAT 

e, em seguida, na FIATA, obedece a
uma visão estratégica de futuro” 

“O Brasil está muito
 atrasado e defasado em termos de 

reconhecimento jurídico da profissão 
de agente de carga, NVOCC e 
despachante aduaneiro PJ”

Saudação ao Presidente da ALACAT, 
Direção Geral SIL Barcelona 2019, 
Integrantes do Congresso e demais 
Presentes.

Não poderia iniciar esta saudação sem 
saudar o Presidente da ALACAT, 
Senhor Galo Molina Aguilar, e a dire-
ção geral da Sil Barcelona, na pessoa da 
Senhora Blanca Sorigué, assim como 
os demais presentes nesta solenidade, 
que abre oficialmente o XXXVI 
Congresso.

Desejamos sucesso ao evento, em 
nome das nossas entidades (a ACTC e o 
SINDICOMIS), aqui representadas 
pelo Vice-Presidente, Wilson Braun, e 
pelo Diretor, Alexander Georg Geng. 

Pensando no mercado internacional, 
aquele momento era fundamentado no 
fortalecimento democrático, já que não 
se faz mudança sem igualdade substan-
tiva. 

Entendemos que a missão de concreti-
zar a relevância institucional das nos
sas entidades nasce no comércio exte-
rior, o qual, hoje, é exemplo prático de 
desenvolvimento que pode ser explica
do pela palavra globalização. 

O Brasil está incluído neste processo. 
As empresas que as nossas entidades 
representam (nacional e internacional
mente) formalizam esse processo de 
relacionamento global todos os dias, 
envolvendo as companhias congêneres 
do mundo todo.

Tal evolução, penso eu, somente é 
alcançável pelo fortalecimento da 
importância do diálogo que se estabele-
ce em congressos como este, promovi-
do por organizações sólidas e de credi-
bilidade, a exemplo da ALACAT.

Aproveito o ensejo para, como mensa-
gem de despedida, lembrar que num 
mundo cheio de tensões, em que as 
mudanças são grandes demais e cujo 
ritmo acelerado supera qualquer expec-
tativa, só o poder da fé nos confere a 
força da resistência para confiar e sentir 
que não estamos sós no nosso trabalho 
profissional.

Muito obrigado a todos!

Luiz Ramos
Presidente do SINDICOMIS/ACTC
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O acordo entre Mercosul e União 
Europeia representa um marco. É 
segundo maior tratado assinado pelos 
europeus – perde apenas para o 
firmado com o Japão – e o mais 
ambicioso já acertado pelo Mercosul, 
que reúne Brasil, Argentina, Paraguai e 
Uruguai.

O tratado permitirá que a maior 
parte dos produtos seja comercializada 
entre os blocos com tarifa zero. Haverá 
um calendário para que isso ocorra. Os 
europeus eliminarão mais rapidamente 
as tarifas, mas manterão cotas de 
importação em alguns produtos 
agrícolas. Para o Mercosul, pode levar 
até uma década para que boa parte das 
alíquotas seja zerada.

O Mercosul e a União Europeia 
finalizaram, no último 28 de junho, as 
negociações para o acordo entre os 
dois blocos. O tratado, que abrange 
bens, serviços, investimentos e 
compras governamentais, vinha sendo 
discut ido há duas décadas por 
europeus e sul-americanos.

“As mudanças são substanciais e 
deverão ter grande repercussão junto 
aos clientes dos nossos representa-
dos”, complementa.

“Era uma reivindicação antiga da 
nossa categoria. Pressionamos muito 
os órgãos competentes nos últimos 
anos e tivemos mais receptividade a 
partir da posse do governo Bolsonaro”, 
diz Luiz Ramos.

A edição de 26 de junho do Diário 
Oficial da União publicou a Portaria 
309 do Ministério da Economia, 
sobre importantes mudanças nos 
Ex-tarifários. Uma das principais diz 
respeito à inclusão dos bens usados 
importados neste regime.

Novamente, o Sistema S foi alvo 
de notícias negativas em junho. Um 
inquérito civil em São Paulo apura se 
integrantes da cúpula estadual da 
entidade, cujos gastos têm sido 
questionados pelo ministro Paulo 
Guedes (Economia), usaram o Sebrae 
como cabide de empregos para 
parentes e aliados.

A investigação envolve também 
pessoas que comandam outras 
entidades e cujos recursos vêm de 
contribuições compulsórias sobre as 
folhas de pagamento da indústria.

Enquanto a maior parte do Sistema 
S é composta de entidades ligadas a 
uma única federação (de indústria, 
comércio ou agricultura, por exemplo), 
o Sebrae, que é o serviço de apoio à 
micro e pequena empresa, tem um 
modelo de gestão compartilhada.

O cerco ao Sistema S apertou ainda 
mais  com a edição do decreto 
9.781/2019, que obriga a divulgação de 
informações relativas ao recebimento e 
destinação de recursos financeiros.

NOTÍCIA, DE NOVO

RFB TEM 

NOVA 

ESTRUTURA

BONS VENTOS 1 BONS VENTOS 2

  A nova estrutura das superintendências, delegacias e 
alfândegas terá apenas cinco regiões fiscais: a primeira será 
em Brasília; a segunda, em Recife; a terceira, no Rio de 
Janeiro; a quarta, em São Paulo; e a quinta, em Porto Alegre.     Os portos de Santos, Manaus, Salvador, Vitória, Rio de 

Janeiro e Itajaí terão Alfândegas Especiais, com equipe de 
atividades locais e regionais. Já os de Itaguaí, Paranaguá, 
São Francisco do Sul, Rio Grande, Belém, Fortaleza, Recife 
terão alfândegas cujas atividades, executadas pelas equipes 
locais, se limitam a Atendimento, Vigilância, Conferência 
Física (Aduaneira) e Operador Econômico Autorizado (OEA).

   Haverá doze unidades descentralizadas: Superintendência, 
Delegacia de Maiores Contribuintes, Delegacia de 
Administração Tributária, Delegacia de Fiscalização, 
Delegacia de Operações Especiais de Fiscalização, 
Delegacia de Fiscalização de Comércio Exterior, Delegacia de 
Repressão ao Contrabando e Descaminho, Delegacia 

Estadual (em sede de SRRF e fora de sede de SRRF), 
Delegacia, Alfândega Especial, Alfândega e Delegacia de 
Julgamento.
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“Estamos dando um passo muito significati-
vo rumo ao que há de mais avançado e segu-
ro, em termos tecnológicos, para as nossas 
ent idades” ,  define o pres idente do 
SINDICOMIS/ACTC, Luiz Ramos. “Na 
sequência dessa implantação, também 
deveremos criar nossa própria criptomoeda, 
que poderá ser utilizada por nossos associa-
dos junto aos seus clientes e órgãos interve-

nientes em qualquer parte do mundo. Isso 
propiciará redução de custos, ganho de 
tempo operacional e segurança financeira”, 
antecipa. 

O desenvolvedor da assinatura digital e 
eletrônica será a empresa B2 Ledger, que, 
em parceria com a NES Tecnologia, execu-
tou projetos de blockchain* para a adminis-
tração pública de Dubai. Inicialmente, os 
associados do SINDICOMIS/ACTC poderão 
utilizar o serviço sem nenhum custo.

Após implantada, a tecnologia permitirá aos 
associados do SINDICOMIS/ACTC o aces-
so a uma plataforma personalizada para 
esses tipos de assinaturas, obedecendo 
integralmente à legislação vigente e, conse-
quentemente, assegurando validade jurídica 
aos atos feitos por esse meio.

SINDICOMIS/ACTC oferecerá aos seus 
associados a possibilidade de assinar, 
digital e eletronicamente, todos os seus 

documentos junto a órgãos públicos, ban-
cos, fornecedores e clientes, entre outros, 
com um adicional: o registro dessas opera-
ções utilizará a tecnologia blockchain, a 
mesma que hospeda as transações das 
criptomoedas e que é totalmente à prova de 
fraudes, violações e ataques de hackers. 

O serviço poderá ser acessado por dispositi-
vos móveis e computadores. Ele possui 
diversos recursos, como a assinatura digital 
no formato A3 no padrão ICP-Brasil, quanti-
dade ilimitada de signatários nos dossiês, 
opção de assinatura de documentos por 
pessoas não cadastradas na plataforma, 
assinatura eletrônica via smartphone, opção 
de download do documento original e do 
assinado digitalmente, registro de trilha de 
auditoria de todas as ações do assinante 
(geolocalização, IP de rede, data e hora da 
assinatura, e-mail e identificação do navega-
dor), funcionamento ininterrupto 24 horas 
por dia, 7 dias por semana, entre outros.

ASSOCIADOS 

TERÃO ACESSO 

GRÁTIS A

ASSINATURAS 

DIGITAIS E 

ELETRÔNICAS

O

* O que é blockchain?
É uma espécie de grande “livro 

contábil” que registra vários tipos de 
transações e possui seus registros 

espalhados por vários computadores. 
Para facilitar, pode-se fazer a 

seguinte analogia: as "páginas" desse 
"livro contábil" estão armazenadas 
em várias "bibliotecas" espalhadas 

pelo mundo; por isso, apagar o 
conhecimento presente nele é uma 

árdua tarefa.
Este sistema é formado por uma 

“cadeia de blocos”. Um conjunto de 
transações é colocado dentro de 
cada um desses blocos, que são 

trancados por uma forte camada de 
criptografia. 
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Os jornalistas (sérios) têm uma fór-
mula para evitar cair no ridículo de reper-
cutir fake news. Eles costumam perguntar 
a si mesmos: “Quem pode confirmar se o 
fato é verdadeiro?” e “Se eu publicar, 
quem ganha o que com isso?”. O filtro não 
é infalível, mas ajuda a eliminar quase 
todas as falsas notícias que chegam a 
todo instante. 

or que algumas pessoas acredi-
tam nas mais absurdas fake 
news? Uma das explicações é a 

tendência que elas têm – sobretudo as 
menos racionais e, consequentemente, 
mais emotivas – a só querer ouvir ou ler 
aquilo que desejam, por conveniência. 

E é nesse nicho que agem os criado-
res de fake news. Além da perversidade e 
do mau-caratismo que os caracteriza, 
sempre há um interesse por trás dessa 
ação. Na absoluta maioria das vezes, é de 
ordem financeira. 

É como aquele paciente que recebe o 
diagnóstico de uma doença grave e pro-
cura tantos médicos quantos forem 
necessários, até que um lhe diga que 
todos os outros estavam errados e ele (o 
paciente) não tem problema algum – está 
plenamente saudável.

Ao contrário de quem dissemina 
informações verdadeiras, um produtor 
de fake news é uma pessoa que, além 
da deficiência de caráter, não tem 
compromisso algum com a verdade, 
nem o senso de responsabilidade de 
saber que seu ato pode influenciar e 
prejudicar as pessoas. Isso também se 
aplica (só que em menor grau) a quem 
repercute as fake news, seja por ingenu-
idade, conveniência ou pura má-fé. De 
um jeito ou de outro, eles são, legal e 

juridicamente, corresponsáveis pelo 
compartilhamento.

Contextualizando o assunto à nossa 
realidade, nos vemos diante da questão 
sobre a obrigatoriedade do pagamento 
das contribuições sindicais patronal e 
laboral. Mesmo havendo sólidas decisões 
judiciais indicando essa exigibilidade, 
tanto pela Primeira Instância, quanto pelo 
Tribunal Regional do Trabalho (TRT) 2 - 
inclusive do seu Pleno -, até o Supremo 
Tribunal Federal (STF), em 29 de junho 
de 2018, manteve a facultatividade (já 
que nunca se falou em  extinção),   res-
saltando que elas deveriam ser delibera-
das por cada categoria, como ocorreu 
com o SINDICOMIS, em 2018. 
Mesmo com todas essas decisões sendo 
divulgadas pela mídia nacional e por 
nossos veículos de comunicação própri-
os, muitos defendiam a náufraga tese de 
que ninguém deveria fazer esses paga-
mentos. Quem eram essas pessoas? 
Advogados interessados em gerar cau-
sas – algo eticamente punível pela Ordem 
dos Advogados do Brasil –, pessoas que 
desejavam evitar o desembolso e conta-
bilistas mal informados, com vocação a 
falar   somente  o  que   seus   superiores

desejam ouvir. Portanto, não causou 
surpresa alguma o fato de que, mesmo 
após o Pleno do TRT 2 publicar o acórdão 
mantendo a decisão anterior, surgirem 
pessoas tentando ressuscitar a questão. 
Esses incautos, usam de argumentos 
distorcidos   da  realidade   ou   atempo-

O Brasil ainda não tem uma legislação específica para punir quem produz e 
compartilha notícias falsas ou sem embasamento (as chamadas fake news), 
mas isso não quer dizer que quem não checa a veracidade das informações 
compartilhadas está livre de ser responsabilizado. Existem instrumentos 
legais para acionar produtores e divulgadores de fake news nas justiças 
civil e criminal. Revista Exame, 24 de março de 2018

Luiz Ramos - Presidente do SINDICOMIS/ACTC

Fake news 
sobreviVem porque 
algumas pessoas

preferem a crença 
à realidade

’’ ’’

P
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Tempos atrás, alardeou aos quatro ventos que 
havia autos de infração de multas relativos ao 
SISCOSERV (Sistema Integrado de Comércio 
Exterior de Serviços, Intangíveis e outras Opera-
ções que Produzam Variações no Patrimônio). 
Lamentavelmente, conseguiu engambelar algu-
mas pessoas para representá-las juridicamente, 
cobrando, evidentemente, honorários por essa 
desnecessária prestação de serviços. Até hoje, 24 
de junho de 2019, não existe qualquer auto, recur-
so, impugnação ou defesa desses supostos autos, 
tanto na Receita Federal quanto no CARF (Conse-
lho Administrativo de Recursos Fiscais). 

rais, omitem o que se chama de “o outro lado da questão” (no 
caso, ouvir juristas e magistrados) e não citam as fontes das 
informações que relatam como verdadeiras.

Um desses geradores de fake news é uma 
pessoa peculiar, que sempre tenta gravitar na área 
técnica do comércio externo. É um notório criador 
de fatos artificiais, que tem o único intuito criar 
pânico dentre pessoas do bem. Assim, nas entreli-
nhas, é claro, induzi-las a imaginar que pode ser o 
grande salvador da pátria. Ao sabor dos ventos e 
dos seus interesses pessoais, torna-se, da noite 
para o dia, um expert em tudo quanto é assunto. 

Ele e outros, sabendo que muitas pessoas 
querem ler exatamente aquilo que lhes convêm, 
aproveitam para atrair os emotivos e ingênuos para 
uma irresponsável e inconsequente cilada jurídica. 

Afinal, serão essas pessoas que assumirão o prejuízo, com as 
custas, sucumbências e os honorários advocatícios, caso a deci-
são final seja desfavorável – jamais eles! 

Trecho do artigo assinado pelo advogado e 
professor da USP José Rogério Cruz e Tucci

’’ ’’
Em primeiro lugar, no relacionamento com o seu cons-
tituinte, a teor do disposto no artigo 8º do Código de 
Ética e Disciplina da OAB, o advogado tem o dever de 
‘informar o cliente, de forma clara e inequívoca, quan
to a eventuais riscos da sua pretensão, e das consequên
cias que poderão advir da demanda’.
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Os dissídios coletivos podem 
ter natureza jurídica ou econô-
mica. Os de natureza jurídica, 
também chamados de dissídios 
coletivos de direito, são aqueles 
que visam interpretar uma 
norma legal já existente - seja 
ela legal (lei), costumeira 
(baseada em costumes), ou 
proveniente de acordo, conven-
ção ou sentença normativa 
(nome dado à decisão de um 
dissídio coletivo).

Compareceram a FEAAC e o 
SINDICOMIS, que manifesta-
ram concordância  com a 
liminar concedida, a qual 
deveria valer para as negocia-
ções futuras. O presidente da 
audiência, desembargador Davi 
Furtado, e o Ministério Público 
do Trabalho (também presente 
na ocasião) com o acordo 
manifestado pelas partes.

assistencial e sindical para 
toda a categoria

A decisão consolida, inequivocamen-
te, que os empregados dessas categorias 
devem pagar suas contribuições 
sindicais mediante desconto em 
folha de pagamento e, no caso das 
empresas representadas pelo 
SINDICOMIS, via pagamento 
bancário. A não quitação e/ou o 
não recolhimento infringe a 
legislação, gera multa, permite a 
inscrição do inadimplente nos 
órgãos de proteção ao crédito e, 
consequentemente, execução 
judicial da dívida.

O desembargador Dr. Rafael 
Puglliesi concedeu Tutela de 
Urgência, por entender que a 
Convenção Coletiva firmada 
entre as Entidades (Suscitante e 
Suscitada) constitui um ato 
jurídico perfeito e, que, portan-
to, deve ser cumprida por todos 

os integrantes das categorias 
Laboral e Patronal, designando 
audiência de conciliação para o 
dia 28 de maio.

Como já informamos anteri-
ormente, a FEAAC – Federação 
dos Empregados de Agentes 
Autônomos do Comércio do 
Estado de São Paulo, represen-
tando 11 sindicatos laborais 
fil iados,  a juizou Diss ídio 
Coletivo de Natureza Jurídica, 
que são aqueles que visam à 
interpretação de norma legal já 
existente. Nesse caso, as cláusu-
l a s  5 1 ª  ( C o n t r i b u i ç ã o 
Assistencial) e 57ª (Contribui-
ç ã o  S i n d i c a l  L a b o r a l  e 
Patronal) da nossa Convenção 
Coletiva ainda estão em vigor.

o último dia 5 de junho, o Pleno do 
Tribunal Regional do Trabalho da 
Segunda Instância (TRT 2) 

homologou, por maioria, o acordo firmado 
em 28 de maio, impondo a obrigatorieda-
de do pagamento das contribuições 
sindicais laborais e patronais para todos 
os onze sindicatos laborais representa-
dos pela Federação dos Empregados de 
Agentes Autônomos do Comércio do 
Estado de São Paulo (FEAAC) e pelo 
S i n d i c a t o  d o s  C o m i s s á r i o s  d e 
Despachos, Agentes de Carga e Logística 
do Estado de São Paulo (SINDICOMIS).

É válida a cláusula 

da CCT que dispõe sobre 
cobranças das contribuições 

Leia, a seguir, alguns trechos 
do acórdão emitido pelo TRT 2.

N

ACÓRDÃO DO 
TRT 2 REAFIRMA A
OBRIGATORIEDADE
DAS CONTRIBUIÇÕES
SINDICAIS PATRONAL 
E LABORAL
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Durante a audiência, Ramos fez a apre-
sentação institucional do SINDICOMIS/ACTC, 
da Câmara de Mediação de Conflitos (CIMEC) 

e do Comitê Técnico de Comércio Exterior e 
Fiscal (COMITEC), do qual Pessanha deverá 
ser um dos próximos palestrantes. Além disso, 
também apresentou um dos projetos da Pirati-
ninga Bandeirantes. 

Sobre o projeto da Piratininga Bandeiran-
tes, que trata de uma linha de transmissão de 
energia por uma das empresas associadas ao 
SINDICOMIS/ACTC, Ramos ressaltou a 
aprovação do governo da alíquota zero do 
Imposto de Importação. Pessanha se compro-
meteu a encaminhar a apresentação desse 
projeto ao CONFAZ e sublinhou a importância 
de o mesmo passar pelo GT13 (grupo especia-
lizado em energia elétrica), relatando que 
diversos projetos semelhantes a esse tiveram 

seus convênios aprovados. 

o último 26 de junho, Luiz Ramos, 
presidente do SINDICOMIS/ACTC, foi 
recebido em audiência por Bruno 

Pessanha Negris, que ocupa a Diretoria do 
Conselho Nacional de Política Fazendária 
(CONFAZ) e a Presidência da Comissão 
T é c n i c a  P e r m a n e n t e  d o  I C M S 
(COTEPE/ICMS). As assessoras Sheyla 
Roberta Epifânia de Souza e Tatiane Moura 
( respect ivamente,  do CONFAZ e do 
SINDICOMIS/ACTC) acompanharam o 
encontro.

O diretor do CONFAZ admitiu a possi-
bilidade de o SINDICOMIS/ACTC - ou da 
própria empresa Piratininga - apresentar 
formalmente esse projeto durante a reu-
nião do grupo de trabalho do Conselho, 
para que sejam detalhados todos os seus 
pontos básicos.

Diante desses argumentos, Pessanha 
observou que o Conselho aprova o caráter 
subjetivo e mencionou que o grande problema 
da subjetividade são as diversas interpreta-
ções: “É um desconforto para o contribuinte e 
para o fisco”, pontuou. 

Durante a reunião, Luiz Ramos levantou a 
questão sobre o caráter objetivo e subjetivo 
dos ex-tarifários e relembrou a antiga compe-
tência do Conselho de Política: “Solicitava-se 
a redução do imposto e, quando aceita, era 
assinado um termo de responsabilidade pela 
Receita Federal. No governo Collor, o CPA 
(Conselho de Política Aduaneira) deixou de 
existir, surgindo, em seu lugar, o CTT (Comitê 
Técnico de Tarifa)”. 

N

LUIZ RAMOS FOI 
RECEBIDO EM
AUDIÊNCIA NO
CONFAZ

ACTC ENTREGA 
PROPOSTAS À
ANTAQ

Durante audiência com o diretor geral da Agência Nacional de Transportes Aquaviários 
(ANTAQ), Mario Povia, no último 27 de junho, o presidente do SINDICOMIS/ACTC, Luiz 
Ramos, apresentou uma série de propostas elaboradas pelas equipes técnica e jurídica da 
ACTC, relacionadas aos termos e condições gerais de agenciamento de carga. O encontro 
aconteceu na sede da agência, em Brasília (DF). 

P R E S E N Ç A
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SUPERIOR
TRIBUNAL
FEDERAL

TRIBUNAL
SUPERIOR DO
TRABALHO

A audiência no STF foi realizada no dia 
29, às 15 horas. A pauta principal con-
sistia na apresentação oficial da CIMEC 
junto a Márcio Boscaro, juiz-auxiliar da 
Presidência do STF, que parabenizou a 
iniciativa. O ministro Toffoli é uma das 
autoridades aguardadas para a cerimô-
nia de inauguração da Câmara.

Em audiência com o ministro Ives Gan-
dra Martins Filho, Ramos posicionou-o 
sobre o atual estágio da CIMEC (Câma-
ra Intersindical de Mediação de Confli-
tos), sobretudo da posse da Diretoria 
Executiva, e os acertos finais da sua 
inauguração oficial. Também entregou 
cópia da minuta do Código de Ética e 
Conduta da Câmara e informou sobre o 
emprego de inteligência artificial nessa 
entidade. Ao término da audiência, ele 
entregou, para conhecimento e análise 
do ministro, documentos do dissídio 
coletivo, no qual o TRT da 2º Região 
confirma como lícita a cobrança da 
contribuição sindical e assistencial. 

Durante a reunião, também foi informa-
da a entrega de oito propostas de alte-
rações na Legislação Aduaneira, formu-
ladas pelo SINDICOMIS/ACTC ao 
secretário-especial da Receita Federal, 
Marcos Cintra.

Na SECEX, Ramos foi recebido por 
Herlon Alves Brandão, secretário-
substituto de Comércio Exterior, e 
Flávio Scorza, coordenador-geral de 
Facilitação de Comércio. 

Na pauta principal, estavam o ofício 
SI/005/2019 e a questão dos certifica-
dos de origem. Ramos também anunci-
ou a eles a criação da CIMEC e apre-
sentou o pleito de o SINDICOMIS pas-
sar a emitir diretamente os certificados 
de origem. 

No encontro, Ramos expôs o ofício 
SI/005/19, protocolado no último 29 de 
março junto ao Ministério da Economia 
e destinado a Marcos Troyjo, solicitan-
do o reconhecimento das comissárias 
de despacho e operadores de transpor-
te multimodal a realizar atividades 
plenas de importação e exportação, 
bem como a criação de um perfil eletrô-
nico para essas categorias no progra-
ma do SISCOMEX. 

Flávio Scorza concordou com o pleito e 
esclareceu que a ideia é expandir as 
categorias. Em seguida, ressaltou sua 
pretensão de encaminhar esse pleito à 
Receita Federal, quando o Comitê 
Nacional de Facilitação do Comércio 
Exterior (CONFAC) for restituído.

SECRETARIA 
DE COMÉRCIO 
EXTERIOR

MINISTÉRIO
DA 
JUSTIÇA

Nos dias 29 e 30 de maio, Luiz Ramos, 
presidente do SINDICOMIS/ACTC, 

cumpriu extensa agenda em 
Brasília. Ele foi recebido em audiências 

privadas pelo ministro do Tribunal 
Superior do Trabalho (TST), Ives 

Gandra Martins Filho, e, no 
Supremo Tribunal Federal (STF), 

por Márcio Antonio Boscaro, 
juiz-auxiliar direto do presidente 

desse poder, Dias Toffoli.  

Já no Ministério da Justiça e 
Segurança Pública, Ramos foi 
atendido por Alexandre Rabelo 
Patury, coordenador-geral de 
Registro Sindical; Maria Hilda 
Marsiaj, titular da Secretaria 

Nacional de Justiça; e Annalina 
Trigo, diretora do Departamento 

de Promoção de Políticas de Justiça. 

A diretora do Departamento de Promo-
ção de Políticas de Justiça, Annalina 
Trigo, sugeriu que seja apresentada por 
meio de audiência formal para a atual 
coordenação da Escola Nacional de 
Mediação e Conciliação. 

No Ministério da Justiça e Segurança 
Pública, Ramos apresentou a CIMEC e 
t r a t o u  d a  n a c i o n a l i z a ç ã o  d o 
SINDICOMIS. 

Esse tema, disse, já havia sido tratado 
junto ao ex-ministro Caio Vieira de Mello 
e ao então secretário de Relações do 
Trabalho, Mauro de Souza. 

O coordenador-geral de registro sindi-
cal, Alexandre Patury, por sua vez, 
ratificou o apoio do Ministério da Justiça 
a essa iniciativa. 
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Durante o 
evento, Luiz 
Ramos esta-
b e l e c e u 
d i v e r s o s 
c o n t a t o s 
institucionais, 
c o m o ,  p o r 
exemplo, com 
João Carva-

lho, presidente da Autoridade da Mobilida-
de; Mário Povia, Adalberto Tokarski e 
Bruno Pinheiro (respectivamente, diretor-
geral, diretor e superintendente de regula-
ção da ANTAQ); Bruno Burini, advogado 
da Marimex; Osvaldo Agripino,  advogado  
da  Agripino  e Ferreira; e Mariana Polidó-
rio, gerente da Uber.uiz Ramos e Tatiane Moura – res-

pectivamente, presidente e asses-
sora de Relações Governamentais 

do SINDICOMIS/ACTC – estiveram 
presentes durante o Primeiro Seminário 
Internacional das Agências Reguladoras 
de Transportes (SIART), realizado nos 
dias 12 e 13 de junho, na sede da Agência 
Nacional de Transportes Terrestres 
(ANTT), em Brasília. 

O evento foi uma iniciativa conjunta 

entre a Agência Nacional de Aviação Civil 
(ANAC), a Agência Nacional de Transpor-
tes Aquaviários (ANTAQ) e a ANTT.  
Participaram diversas autoridades públi-
cas do setor de transportes; palestrantes 
nacionais e estrangeiros; representantes 
de entidades e executivos desses seto-
res. 

O lançamento contou com a presença 
de diversas autoridades, representantes 
dos setores privado e público (como o 
ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes 
de Freitas; a ministra da Agricultura, Tere-

za Cristina; os diretores da ANTAQ, Mário 
Povia, Adalberto Tokarski e Francisval 
Mendes; o diretor-geral da ANTT, Mário 
Rodrigues Júnior; o ex-ministro do Traba-
lho, Caio Vieira de Mello; e o ex-
presidente da República, Fernando Henri-
que Cardoso), além de deputados e sena-
dores.

A Frente Parlamentar será composta 
por 193 deputados e por 31 senadores e 
presidida pelo senador Wellington Fagun-
des (foto). O objetivo principal desse 
grupo será trabalhar com uma agenda 
positiva, com foco na desburocratização 
de projetos de concessões de ferrovias, 
rodovias e portos, bem como no setor de 
armazenagem. 

o último 29 de maio, Luiz Ramos 
participou do lançamento da 
Frente Parlamentar Mista de 

Logística e Infraestrutura (FRENLOGI). 

O evento foi realizado pelo Instituto 
Brasil Logística (IBL), entidade privada 
sem fins  luc ra t i vos ,  v incu lada  à 
FRENLOGI e presidida por Clythio Van 
Buggenhout (que também é executivo da 
Cargill). Na ocasião, ele ressaltou a 
necessidade de investimentos em infraes-
trutura, desburocratização e segurança 
jurídica para o desenvolvimento do setor 
nacional de transportes e infraestrutura. 
Isto, por sua vez, proporcionará a evolu-
ção da economia brasileira. 

Luiz Ramos entregou ao diretor-geral 
da ANTAQ, Mário Povia, e ao diretor Adal-
berto Tokarski cópia do ofício protocolado 
no Ministério da Infraestrutura, no último 
28 de maio, e direcionado ao ministro 
Tarcísio Gomes, que dispõe sobre o enca-
minhamento e sugestão das entidades 
pela manutenção do status quo das agên-
cias reguladoras ANTAQ e ANTT.

O evento aconteceu na Confederação 
Nacional do Transporte (CNT), em Brasí-

lia (DF). O objetivo desta nova entidade 
será estimular, dentro do Congresso 
Nacional, projetos de lei que desenvolvam 
o setor de transportes, além de promover 
ações, junto ao Executivo federal, visando 
ao desenvolvimento de políticas públicas 
que contribuam para a integração dos 
sistemas de transportes e infraestrutura 
no Brasil.

P R E S E N Ç A

LUIZ RAMOS 
PARTICIPOU
DA SIART

FREnLOGI
NASCE PARA
DESENVOLVER
OS TRANSPORTES

N

L
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No DAC, o Conheci-
mento de Depósito 
Alfandegado (CDA) 
deve ser emitido em 
quantas vias?
O depositário deverá 
emitir o CDA com tantas 
v ias  quantas  fo rem 
necessárias para aten-
der às finalidades fiscais 
e comerciais.

Em quais situações o CDA pode 
ser substituído em uma opera-
ção de DAC?

- divisão da partida em lotes;

 

- extravio, furto, inutilização aci-
dental ou ocorrência de outro fato 
fortuito que prive o comprador da 
posse do CDA ou da possibilidade 
de utilizar o documento.

O CDA poderá ser substituído por 
outro, com nova numeração, nas 
seguintes situações:

 

- transferência do mandatário, 
desde que admitidos os requisitos 
para o credenciamento;
- transferência de mercadoria sub-
metida ao regime entre depositári-
os, mediante autorização do com-
prador;

Em uma exportação via DAC, o 
Conhecimento de Depósito 
Alfandegado (CDA) tem numera-
ção específica?

- alteração do destino original;

No DAT, a entrega da mercadoria 
ocorre  no terminal de destino 
nomeado (no exterior).

Nessa condição de venda, o expor-
tador brasileiro completa suas 
obrigações e responsabilidades no 
momento em que a mercadoria é 
colocada à disposição do importa-
dor em um terminal de destino 
nomeado, descarregada do veícu-
lo transportador, mas não desem-
baraçada para importação. A única 
condição de venda em que o 
exportador brasileiro assume os 
riscos e custos para o desembara-
ço no exterior é DDP.

Diretoria de Fiscalização de Produ-
tos Controlados do Exército Brasi-
leiro.

Na hipótese de mercadorias que, 
em razão de sua dimensão ou 
peso, não possam ser depositadas 
nos recintos autorizados, poderá 
ser autorizado pelo titular da unida-
de da Receita Federal de jurisdi-
ção, a pedido do depositário, o 

armazenamento em 
outros locais, inclusive 
no próprio estabeleci-
mento do exportador.

É necessário selo de controle 
nas exportações de bebidas a 
países não limítrofes com o Bra-
sil?
O selo de controle não será aplica-
do nas bebidas destinadas à 
exportação para países que não 
sejam limítrofes com o Brasil.

Os CDAs terão numeração própria 
e o controle produzido pelo admi-
nistrador do recinto os segregará 
dos demais conhecimentos de 
depósito.

O pagamento referente às 
exportações em reais somente 
poderá ocorrer via SML?

Como a mercadoria será entregue 
no terminal antes de cruzar a fron-
teira (no Brasil), deverá utilizar o 
Incoterm FCA.

  

 

O selo de controle não será aplica-
do nas bebidas objeto de amostras 
comerciais gratuitas destinadas à 
exportação.

Podemos utilizar o Inco-
term DAT na exportação 
com entrega da merca-
doria no terminal locali-

zado na fronteira? Nessa opera-
ção, não arcaremos com o frete 
internacional.

O produto a ser exportado está 
sujeito à anuência prévia do 
DFPC. Que órgão é esse?

Utilizando o regime de DAC, na 
exportação, a mercadoria pode-
rá ficar depositada no estabele-
cimento do exportador?

Não, o Sistema de Pagamentos 
em Moeda Local (SML) é uma 
alternativa criada para as opera-
ções com a Argentina Paraguai e o ,  
Uruguai. Fora do SML, o pagamen-
to será efetuado pelo importador 
por meio de uma ordem de paga-
mento em reais, via transferência 
bancária, para o exportador brasi-
leiro.

 

Na exportação utilizando a con-
dição de venda DAT, somos obri-
gados a desembaraçar a merca-
doria no exterior?

É necessário selo de controle na 
exportação de amostra de bebi-
d a  c l a s s i fi c a d a  n a  N C M 
2208.90.00?

Contato: Roberta Cristina da Silva
roberta@aduaneiras.com.br

11 | 4862-0498
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