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RETROSPECTIVA 2020
EM UM DOS MAIS DIFÍCEIS ANOS DA HISTÓRIA, O QUE PARECIA SER O FIM DOS TEMPOS
ACABOU NÃO ACONTECENDO. POR OUTRO LADO, REVELOU A INCRÍVEL CAPACIDADE DE
SUPERAÇÃO da humanidade. os governos, AS PESSOAS, AS EMPRESAS,
ASSIM COMO AS ENTIDADES representativas de classe,
PRECISARAM DE DOSES CAVALARES DE INOVAÇÃO,
CORAGEM E FORÇA PARA lutarem
contra A COVID-19.

12 MESES, 12 ROUNDS!
Tal qual um adversário peso-pesado dO boxe, a Covid-19 precisou
ser ENFRENTADA de maneira DESTEMIDA, constante e sistemática para
não VENCER.
As ações ADOTADAS rapidamente equivaleRAm a JABS E DIRETOS;
assim como as formas de NÃO NOS SUCUMBIRMOS ÀS INTEMPESTIVIDADES
de determinados dirigentes e governantes foram as esquivas.
E, SE Não nocauteamos a pandemia, HOJE ela sabe que encontrou
adversários muito mais fortes que imaginou no começo do combate.
Se AINDA não A LEVAMOS À LONA, NÃO DUVIDEM QUE O COMBATE ESTÁ
PERTO DO FIM.
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Aqui ESTÃO, COMO SE FOSSEM rounds, doze golpes certeiros QUE NÃO
NOS NOCAUTEARAM NESTE 2020.
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Desde 2017, possuíamos a plataforma Zoom,
imprescindível durante
a pandemia.

Estabelecemos interlocução com o Planalto, a
ponto de o presidente Bolsonaro aceitar sugestões,
como o veto ao ``PL do
Calote´´.
Aumentamos a arrecadação em relação ao
ano anterior.
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Nossa assessoria em
Brasília não parou de
trabalhar e trouxe resultados importantes,
rápidos e inéditos.

Nossa comunicação
implantou a versão
digital do jornal Acontece, com ainda mais
conteúdo útil à categoria.

Nossas assessorias
jurídica e técnica registraram recordes de consultas e orientações aos
associados.

Passamos a oferecer
cursos de interesse da
categoria e com valores subsidiados.

Nos aproximamos institucionalmente das
mais altas esferas do
poder, como o STJ e
TJSP, por exemplo.

Conseguimos o retorno do acesso da categoria ao Portal SISCOMEX.

Conseguimos ampliar
o prazo de validade
no Radar.

Aumentamos o número de associados, também graças à reaproximação com a
ALACAT e FIATA.

Conseguimos que 10
de maio fosse reconhecido oﬁcialmente como
o Dia do Comissário de
Despacho.

RETROSPECTIVA 2020

EDITORIAL

Que 2021 venha pleno, perante

LUIZ RAMOS
Presidente do
SINDICOMIS/ACTC/CIMEC

todas as dificuldades e desafios que tivemos em 2020
enhoras e senhores, uma coisa é
certa: neste 2020, tivemos de
desacelerar em todos os sentidos.
Aprendemos muito com a pandemia da
Covid-19, mas, talvez, o principal foi
descobrir que, sozinhos, não somos nada,
nem ninguém.

S

Pactos nas lideranças das nossas
propostas tiveram de ser revistos, assim
como tivemos que encontrar novas formas
de fortalecer nossa representação junto a
todos os órgãos dos poderes Legislativo,
Executivo e Judiciário, por meio de um
time competente das nossas entidades.

Por outro lado, tivemos de acelerar o
tempo para prestar mais atenção ao outro
e aos nossos negócios. Aprendemos a
lidar e identiﬁcar as nossas próprias
diﬁculdades de uma forma nunca vista em
nossas categorias econômicas e, inclusive,
em meio às teorias conspiratórias e à
desconﬁança, que se encontram em
ascensão desde as primeiras conturbações que vivenciamos.

É clichê dizer que a tecnologia une os
empresários, mas essa aﬁrmação nunca
foi tão real quanto será para 2021. As
empresas que eram resistentes ao método
home ofﬁce, por exemplo, tiveram de
ceder e acabaram descobrindo que ele
pode ser uma boa ferramenta de trabalho.
Descobrimos que aquelas reuniões
presenciais, com horas de duração, podem
ser feitas com muito mais efetividade por
videoconferência – por exemplo, pela
plataforma Zoom, como é o nosso caso –,
sem deslocamentos dispendiosos e
demorados.

Parece-me ser um ano sem ﬁm. Tivemos
de nos ausentar e, dentro de nossos lares,
nos reinventarmos; assumirmos de vez a
nossa versão alpha e inovarmos a cada
dia na nossa vida proﬁssional, pessoal e
social. Tivemos de encontrar novas formas
de demonstrar sentimentos, sem o toque,
tão habitual em nossas rotinas.
Fomos obrigados a reduzir e repensar o
nosso ritmo e modo de consumo. Com as
pessoas em suas casas, os índices de
poluição ao redor do mundo diminuíram.
Apesar de entendermos que essas
mudanças são temporárias e relacionadas
ao conﬁnamento, será que isso não
poderia nos ajudar a encontrar soluções
para questões e necessidades reais, sem
sermos obrigados a ﬁcar encarcerados?
Será que essa crise não veio, também,
para nos alertar e mostrar que somos
capazes, enquanto empresas, governos e
cidadãos, de implementar um novo marco
positivo e gerar novas oportunidades?
Penso que, sem compreensão e
cooperação coletiva das nossas
categorias, não sairemos desta crise.
Acredito que este seja o momento de nos
conectarmos, deixando nossas diferenças
de lado, olhando mais para os lados, para
o alto e para a frente.

Obviamente, esse esquema não funcionou
neste momento para todas as empresas e
negócios, mas, para muitas, sim – e muito
bem! Então, por que não trazer esse
formato para 2021 e aprimorá-lo? Não por
obrigação ou imposição de força maior,
mas como forma de trabalhar.

muitas inutilidades nesse contexto.
Entretanto, tudo isso serviu para nos
mostrar que, sem diálogo, não vamos nem
chegamos a lugar algum. Não importa sua
ideologia. Os empresários das nossas
categorias econômicas têm que participar
mais das agendas inerentes às nossas
atividades, apresentando sugestões para
nossas entidades.
Sem tolerância, participação efetiva e
respeito às propostas, o caminho será
nebuloso para todos em 2021. Temos que
nos unir e ter em mente que não podemos
nos deixar levar pela angústia, pela
ansiedade, pelo desespero, pelo medo e
pelas incertezas.
A exigência da inteligência emocional para
lidar com tantas pessoas, oriundas de
culturas diversas e com adversidades
diferentes (que é o caso deste paíscontinente) me faz reiterar que é
necessário saber ouvir mais do que falar e
dispor-se mais a entender do que a querer
ser entendido.
Ou seja: precisamos aprender mais e
mais, porque, quanto mais nos preparamos, mais nos damos conta de que não
sabemos de nada.

Outro aprendizado que devemos manter
para 2021 é saber ﬁltrar as informações
que recebemos de diversas fontes. As fake
news, por exemplo, chegaram para ﬁcar.
Este é um movimento que só tende a
crescer. Saber pesquisar a fonte da notícia
se tornou essencial para muitos que não
tinham o hábito de se aprofundar nos
assuntos. De fato, tivemos que agir desse
modo por uma questão de preservação.

Que este novo ano traga, primeiramente,
muita saúde e coragem. Assim, já teremos
o suﬁciente para conseguir todo o resto.
Que, também, nunca nos falte trabalho e
que as nossas empresas continuem, por
muitos anos, prezando sempre pelos
nossos negócios atuais e futuros!

Não posso deixar de comentar sobre a
importância das redes sociais e do
ambiente digital. Perdi a conta de quantos
webinars passaram pelas minhas redes,
trazendo os mais diversos assuntos. Os
temas variavam desde sobre como lidar
com o meio ambiente e com a pandemia,
até como formar e manter o negócio vivo,
ativo, eﬁciente, inﬂuente e lucrativo.
Evidentemente, também foram geradas

A palavra de ordem é: estamos juntos!
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Encerro este editorial agradecendo o apoio
que recebi ao longo do ano da Diretoria e
do Conselho destas entidades. Essa
sinergia foi essencial e determinante para
superarmos as adversidades de 2020.

Feliz ano novo a todos.
Luiz Ramos
Presidente do SINDICOMIS, ACTC e CIMEC
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VENCEMOS

BANCO MUNDIAL AGRADECE
COLABORAÇÃO DO SINDICOMIS
E DA ACTC

O

banco Mundial encaminhou ofício ao presidente
do SINDICOMIS e a ACTC, Luiz Ramos,
agradecendo pela contribuição na elaboração
do relatório Doing Business 2020, lançado em 24 de
outubro. ´´Estamos muito satisfeitos de poder enviarlhe uma cópia do relatório em retribuição pelo seu
empenho e tempo dedicado ao projeto``, destacou Rita
Ramalho, diretora do Grupo Global de Indicadores de
Desevolvimento Econômico do Banco Mundial.

A Receita Federal assumiu, frente à Justiça, o compromisso de que
as comissárias de despacho poderão operar no SISCOMEX, retirando a exclusividade dos despachantes aduaneiros.
Trata-se de um direito que começou a ser indevidamente alijado da nossa categoria em 1994, mas reconquistado, na prática e depois de muita
luta judicial, somente agora.
Vencemos. Comemore!

Conﬁra nas páginas 4, 5, 7 e 11.

SINDICOMIS E RFB ALINHAM
O RETORNO DO ACESSO
AO SISCOMEX

E
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ACTC - FMC

CONTINUAÇÃO
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Este informativo completa 300
edições.
Mesmo na Era Digital, mantemos
esta publicação, que é distribuída
aos nossos associados, parceiros
e entidades governamentais.

10 de maio:
dia do comissário
de despacho

Não raramente, observo esta publicação nos gabinetes e salas de
espera de vários órgãos intervenientes, em Brasília.
Sinto-me muito orgulho em ver
que nossa categoria também se
faz presente dessa maneira, no
centro do poder decisório do
comércio exterior brasileiro.
A você, leitor, nosso muito obrigado!
Luiz Ramos, presidente do
SINDICOMIS/ACTC e CIMEC.

O

Acontece comemorativo às 300 Edições trazia a
importante notícia de que o dia 10 de maio foi
oﬁcializado como o Dia Estadual do Comissário
de Despacho.
A matéria contava que as articulações nesse sentido
começaram em 2017, quando o presidente do
SINDICOMIS e a ACTC, Luiz Ramos, foi recebido em
audiência pelo então deputado estadual Cezinha de
Madureira (na foto ao lado e que, atualmente, cumpre
mandato como deputado federal). Durante a reunião, esse
assunto foi trazido à tona.
Após o encontro, mais precisamente em 17 de novembro
daquele mesmo ano, Ramos protocolou um ofício,
agradecendo pela acolhida e aceitando a proposta do
deputado em instituir o dia 10 de maio como a data oﬁcial
de reconhecimento aos comissários de despachos do
estado de São Paulo.
,
A iniciativa tornou-se o projeto de lei 1.152/2017. Após
tramitar e ser aprovado pelo Legislativo, foi sancionado
pelo governador, tornando-se a lei 17.126.
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Este informativo completa 300
edições.
Mesmo na Era Digital, mantemos
esta publicação, que é distribuída
aos nossos associados, parceiros
e entidades governamentais.
Não raramente, observo esta publicação nos gabinetes e salas de
espera de vários órgãos intervenientes, em Brasília.
Sinto-me muito orgulho em ver
que nossa categoria também se
faz presente dessa maneira, no
centro do poder decisório do
comércio exterior brasileiro.
A você, leitor, nosso muito obrigado!
Luiz Ramos, presidente do
SINDICOMIS/ACTC e CIMEC.

LUIZ RAMOS É RECEBIDO PELOS DIRIGENTES
de ÓRGÃOS
INTERVENIENTES

O

utra matéria da edição 300 foi o

registro de que o presidente do

SINDICOMIS e da ACTC, Luiz

Ramos, esteve novamente em Brasília
participando de diversas reuniões junto a
alguns dos principais órgãos intervenientes do comércio exterior. Em todas, esteve
acompanhado da assessora de Relações
Governamentais e Institucionais das
entidades, Tatiane Moura.

demurrage decorrente dA COVID-19

A

preocupação da ACTC e do
SINDICOMIS, representantes oﬁciais da
ALACAT/FIATA no Brasil, em relação à
demurrage decorrente da Covid-19 foi trazida à
tona na edição 300.
Informava a matéria de que a FIATA havia emitido
um comunicado oﬁcial dizendo-se preocupada
com os encargos de demurrage ocasionados por
possíveis impedimentos no desembarque de
contêineres, por conta do COVID-19, inclusive no
Brasil.
Para o presidente da ACTC e do SINDICOMIS,
Luiz Ramos, é preciso estabelecer uma postura
única para impedir que as empresas arquem com
esses encargos. “A China exporta anualmente
alguns trilhões de dólares em mercadorias. O que
pode acontecer se os países começarem a fechar
seus portos para o desembarque ou desembaraço desses produtos – temendo que a tripulação
oriunda de lá esteja infectada – será desastroso
para a economia mundial, tanto em termos de
escassez de produtos, de matérias-primas e
componentes, quanto pela demurrage
decorrente desse cenário”, expõe. “E isto não é
alarmismo: é uma possibilidade bastante
concreta”, aﬁrma.
Para Stéphane Graber, diretor-geral da FIATA, “a
decisão do governo e das províncias chinesas de
estender o ano novo chinês, bem como as novas
restrições à circulação de pessoas na China, têm
um efeito signiﬁcativo à jusante na circulação de
mercadorias, o que levanta questões para os
transitários internacionais - observando, especial
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mente, a postura que pode ser adotada pelas companhias de navegação quanto à sua posição sobre
encargos de demurrage ou detention de contêineres”.
Em relação ao movimento internacional de mercadorias,
o corte de voos para a China pelas companhias aéreas
afetará severamente as importações e exportações de
frete aéreo, uma vez que, essencialmente, esse frete é
levantado como carga de porão. Isso é um problema fora
do controle dos transitários internacionais em atender às
expectativas de seus clientes.
Observando a prática das companhias de navegação
sobre taxas de contêineres, a FIATA tem uma posição
que há muito sustenta sobre este aspecto, articulada na
sua recente apresentação durante o Inquérito da
Comissão Marítima Federal dos EUA sobre o assunto, e
está deﬁnida na “Declaração de Melhores Práticas da
FIATA” sobre a demurrage e detention de contêineres:
onde os eventos estão fora do controle do transitário de
carga internacional (o que está acontecendo na China),
as companhias marítimas precisam analisar sua postura
em relação à cobrança de tais encargos.
Graber declara: “O evento na China não deve ser visto
como uma oportunidade para as companhias marítimas
obterem lucros inesperados para compensar outras
despesas de operação. Este é um momento para essas
entidades exercerem a responsabilidade corporativa
que atende às expectativas da comunidade em
circunstâncias tão difíceis. A FIATA, seus membros em
particular e a comunidade comercial em geral
observarão com interesse a forma como essa
responsabilidade é exercida”.
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Este informativo completa 300
edições.
Mesmo na Era Digital, mantemos
esta publicação, que é distribuída
aos nossos associados, parceiros
e entidades governamentais.
Não raramente, observo esta publicação nos gabinetes e salas de
espera de vários órgãos intervenientes, em Brasília.
Sinto-me muito orgulho em ver
que nossa categoria também se
faz presente dessa maneira, no
centro do poder decisório do
comércio exterior brasileiro.
A você, leitor, nosso muito obrigado!
Luiz Ramos, presidente do
SINDICOMIS/ACTC e CIMEC.

DESPACHO ADUANEIRO: REPRESENTADOS SUGEREM
PROPOSTAS À PORTARIA

SINDICOMIS
e a ACTC
HOMENAGEIAM
MARIO POVIA

O

utro destaque foi
o c o m p a r e c imento do
presidente do
SINDICOMIS e a
ACTC, Luiz Ramos, à
comemoração dos 18
anos da Agência
Nacional de Transportes Aquaviários
(ANTAQ), em Brasília (DF). Na ocasião,
Ramos entregou uma placa em
homenagem ao diretor-geral da Agência,
Mário Povia, cujo mandato seria
encerrado em 18 de fevereiro.

Na ocasião, Ramos aﬁrmou: "Povia foi o

diretor da ANTAQ com maior proximidade
com o SINDICOMIS e a ACTC".
Na placa estava gravada a seguinte
mensagem: “Palavras, nem sempre são
suﬁcientes para expressar a gratidão e o
respeito, pelas lições, pelo exemplo, pela
dedicação, pela paciência e
principalmente, pela amizade. Na
cabeça, os ensinamentos
borbulham e impulsionam a
seguir em frente, superando
limites. No coração, a saudade que
faz crer que nos encontraremos várias
outras vezes, com a mesma alegria de
sempre. A você, o nosso muito obrigado.”
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A N O S

EXTRA:

Bolsonaro acolhe e encaminha aos órgãos
responsáveis as propostas do SINDICOMIS
para mitigar a crise, enviadas em março.
Pág.:

SINDICOMIS IDENTIFICA
INCONGRUÊNCIAS NA
PORTARIA 344 E PEDE
RETIFICAÇÃO À RFB

A

portaria 344, editada pela Receita Federal no dia
24 de março, regulamentando o retorno do direito
das comissárias de despacho representarem os
importadores e exportadores no Portal Siscomex,
apresentava incoerências agudas frente à decisão da
Justiça, já transitada em julgado, e que serviu de base para
o SINDICOMIS elaborar uma minuta (sugestão) para a
redação da portaria.
Por outro lado – e isso é importantíssimo para a categoria
das comissárias de despacho - a Portaria 344 já traz em
sua redação oﬁcial (logo no seu início) o reconhecimento

expresso de que o mandado de segurança coletivo proposto pelo
SINDICOMIS em 1994 já havia transitado em julgado desde 2009: “...considerando haver transitado em julgado decisão judicial proferida nos autos...”.
Em função disso, no dia 2 de abril, o SINDICOMIS enviou ao superintendente
regional da 8ª Região Fiscal da Receita Federal do Brasil, Giovanni Christian
Nunes Campos, ofício solicitando a retiﬁcação da portaria.
Nesse ofício, Luiz Ramos, presidente do SINDICOMIS, destacou que uma
simples análise superﬁcial já revelava dissonâncias daquilo que a Justiça
havia determinado; que a Portaria 344, praticamente, não contemplava
nenhuma das sugestões encaminhadas anteriormente e que, na verdade,
instituiu uma obrigação aos representantes das comissárias de despacho não
prevista na decisão judicial.
Além de apontar outros pontos destoantes, o ofício do SINDICOMIS pede
enfaticamente à Receita Federal que sejam alteradas as redações do inciso II,
do artigo 2º; do inciso I, do artigo 4º, do inciso V, do artigo 4º e, alternativamente, em relação a este último, se dê apenas a mera revogação do inciso V do
artigo 4º.
A íntegra do ofício encaminhado pelo SINDICOMIS à 8ª Região Fiscal da
Receita Federal pode ser consultada no site do SINDICOMIS/ACTC.
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A N O S

EXTRA:

Bolsonaro acolhe e encaminha aos órgãos
responsáveis as propostas do SINDICOMIS
para mitigar a crise, enviadas em março.
Pág.:

Bolsonaro acolhe
propostas do
sindicomis/actc

Posicionamento da FIATA
está alinhado ao que o

O

utra pauta dessa edição foi o
ofício que o SINDICOMIS /
ACTC enviaram à Presidência
da República em março foi por ela
segmentado por áreas e as propostas,
encaminhadas aos ministérios da
Economia e Infraestrutura.

SINDICOMIS/ACTC propuseram
à ANTAq durante a

Estes, por sua vez, os enviaram aos
órgãos competentes para análise e
providências.

elaboração da RN18

A

No dia 15 de maio, a Secretaria do SINDICOMIS/ACTC recebeu a devolutiva, com
as cópias de todos os respectivos ofícios
aos órgãos envolvidos.

edição 301 contava que
a FIATA tinha publicado
um importante

documento, informando sobre o

O alerta do SINDICOMIS/ACTC foi
acionado quando poucos agentes
econômicos, especialistas e os famosos
“jornalistas especializados” davam conta
da rapidez com que o mundo – e,
sobretudo, o Brasil – caminhava para um
dos mais profundos precipícios da
economia.

posicionamento ﬁnal do FMC
(instituto americano, equivalente à
ANTAQ) sobre os deveres e as
responsabilidades dos usuários em
relação aos custos de detention e
demurrage.

Se não houvesse o fenômeno Covid-19,
as propostas enviadas a Bolsonaro
soariam como descabidas, mas, diante
do que o SINDICOMIS/ACTC visualizava
- e de fato está ocorrendo - eram mais do
que necessárias e factíveis.

Ele está alinhado a uma das
diversas sugestões que o
SINDICOMIS/ACTC fez à ANTAQ (e
que foram aceitas), durante a
elaboração da RN18. Neste caso

Em 7 de maio, a Cheﬁa de Gabinete da
Presidência do BNDES já havia
encaminhado ao SINDICOMIS/ACTC um
longo posicionamento sobre as principais
ações do governo e colocou-se “aberta
para discutir novas iniciativas de apoio à
recuperação da atividade econômica do
país e ao combate à pandemia do
coronavírus”.

especíﬁco, é sobre o fato de os
i m portadores , ex portadores ,
intermediários e caminhoneiros não
serem penalizados por custos de
demurrage e detention, quando as
circunstâncias não permitem
recuperar ou devolver containers

“Não entendo esta atenção como um
sinal de deferência e respeito exclusivo
às entidades, mas sim ao seu coletivo –
ou seja, a todos os associados”, diz Luiz
Ramos, presidente do SINDICOMIS /
ACTC e da CIMEC.

para os terminais marítimos. Aﬁnal,
nessas circunstâncias, as taxas não
podem servir de incentivo de ganho
para os armadores.
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A N O S

SUGESTÕES DE MEDIDAS
ECONÔMICAS PARA VENCER
A CRISE GERADA PELA
PANDEMIA E DE VETO AO
PL 675, ENCAMINHADAS
PELO SINDICOMIS/ACTC À
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA,
SÃO ACEITAS POR BOLSONARO

N

o dia 2 de julho, o site do SINDICOMIS/ACTC
trouxeram, em primeira mão, o veto do
presidente Bolsonaro ao projeto de lei 675 – que
acabou sendo conhecido como o “PL do calote” –
sugestão que havia sido enviada pelas entidades à
Presidência da República. O projeto pretendia estabelecer o impedimento à negativação dos consumidores
inadimplentes durante a pandemia.
O ofício enviado pelo SINDICOMIS/ACTC trazia, em seus
dois primeiros parágrafos, o seguinte posicionamento:
“As entidades representativas do segmento econômico
de comércio exterior têm a honra de se dirigir ao senhor
para respeitosamente manifestar-se pelo VETO TOTAL
ao Projeto de Lei nº 675, de 2020, da Câmara dos
Deputados, que 'Suspende retroativamente e impede
novas inscrições nos cadastros de empresas de análises
e informações para decisões de crédito enquanto vigente
a calamidade pública decorrente da pandemia da Covid19'.
No entendimento técnico destas entidades, ao beneﬁciar
indistintamente empresários honestos e empresários
sem qualquer comprometimento com a ética, o projeto
camuﬂa sérios perigos de promover ainda maior
inadimplência, com potencial para produzir males ainda
mais signiﬁcativos em intensidade superior aos supostos
benefícios que possa trazer...”
O veto foi noticiado pelos principais veículos de comuni-

sindicomis/actc
sugerem
e Bolsonaro
veta o PL do calote
cação do Brasil, como O Globo, R7, Pequenas
Empresas e Grandes Negócios, Yahoo
Finanças, entre outros.
O Planalto justiﬁcou o veto seguindo o mesmo
raciocínio da sugestão do SINDICOMIS/ACTC,
porque, segundo as argumentações oﬁciais, o
projeto criaria insegurança jurídica ao possibilitar
revisão de atos já consolidados, e contrariaria o
interesse público, por prejudicar o funcionamento do mercado de crédito. O governo também
alegou que haveria incentivo à inadimplência.
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A N O S

SUGESTÕES DE MEDIDAS
ECONÔMICAS PARA VENCER
A CRISE GERADA PELA
PANDEMIA E DE VETO AO
PL 675, ENCAMINHADAS
PELO SINDICOMIS/ACTC À
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA,
SÃO ACEITAS POR BOLSONARO

SINDICOMIS/ACTC continuarÃO
COM cadeira efetiva no CONFAC

N

o auge da pandemia, a edição 302 trazia a informação que, com
base de sustentação no decreto de reinstalação do Comitê
Nacional de Facilitação de Comércio (CONFAC), o
SINDICOMIS/ACTC continuarão como membros efetivos desse órgão.
“Trata-se de mais uma demonstração clara da importância que estas
entidades têm junto às instâncias federais, por representar categorias
essenciais ao sustento e desenvolvimento econômico do país”, aﬁrma
Luiz Ramos, presidente as entidades.

importações e exportações.
O órgão tem por objetivo cumprir a implementação das
políticas e das diretrizes interministeriais determinadas pelo Conselho da CAMEX, a execução do Acordo
sobre a Facilitação do Comércio da Organização
Mundial do Comércio (OMC) e a redução dos custos
de cumprimento para com exigências da
Administração Pública Federal.
O CONFAC é composto pela Presidência da
República, Ministério da Economia (SECINT, RFB e
SE/CAMEX), MRE (Secretaria COMEX e Assuntos
Econômicos e Secretaria de Neg. Bilaterais e
Regionais nas Américas), Ministério da Defesa (Sec.
Produtos de Defesa) MAPA (DAS) e ANVISA.

O CONFAC foi recriado no âmbito da Câmara de Comércio Exterior
(CAMEX), do Ministério da Economia, e representa um signiﬁcativo
instrumento governamental de apoio às iniciativas de facilitação do
comércio, além de ser uma das exigências do Acordo de Facilitação de
Comércio da Organização Mundial do Comércio (OMC) e um canal para
reduzir os entraves nesta área, por meio da articulação entre órgãos
governamentais e o setor produtivo.

A estrutura do CONFAC conta com o Subcomitê de
Cooperação, instância consultiva com o objetivo de
propiciar o diálogo entre todas as partes interessadas
nas operações de comércio exterior para o encontro de
soluções comuns; e com as Comissões Locais de
Facilitação de Comércio (COLFACS), encarregadas
da execução local de soluções de facilitação de
comércio nas áreas alfandegadas.

Nesse sentido, Ramos também destaca que todos os associados do
SINDICOMIS/ACTC já podem encaminhar suas demandas, as quais
serão apresentadas ao Comitê. Aﬁnal, compete ao CONFAC orientar,
coordenar, harmonizar e supervisionar as atividades operacionais dos
órgãos e das entidades da Administração Pública Federal relativas às

É nesse espaço (Subcomitê de Cooperação) que o
SINDICOMIS/ACTC se insere no contexto do
CONFAC, o qual é composto pela APEX, CNA, CNC,
CNI (órgão gestor determinado pelo governo), CNT e
SEBRAE.

Por sugestão do
SINDICOMIS e ACTC,
prazo do Radar
deverá ser
estendido

E

m março, assim que o SINDICOMIS e a ACTC identiﬁcaram na epidemia da Covid-19 uma gravíssima
ameaça ao comércio exterior brasileiro e mundial,
encaminharam à Presidência da República um ofício contendo uma série de observações e propostas para aliviar os
impactos que viriam.
Em 24 de junho, o SINDICOMIS /ACTC receberam o comunicado oﬁcial do Ministério da Economia de que uma dessas
proposituras (a que trata da ampliação da validade do Radar)
encontra-se em análise junto à Receita Federal do Brasil
(RFB).
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Veto de Bolsonaro,
sugerido pelo SINDICOMIS
e ACTC, foi aprovado
pela Câmara

A N O S

A

Câmara dos Deputados manteve por
295 votos a 160, durante sessão virtual
do Congresso Nacional, o veto integral
imposto pelo presidente Jair Bolsonaro à proposta
que suspenderia, por 90 dias, a partir de 20 de
março, a inclusão de devedores em cadastros
negativos, como Serasa e SPC. Com a manutenção do veto na Câmara, o texto não será
analisado pelo Senado. Em março, assim que a
pandemia atingiu o Brasil, o SINDICOMIS e a
ACTC haviam enviado essa proposta à
Presidência da República, juntamente a uma série
de outras.
E foi nessa mesma linha de raciocínio que o
Planalto justiﬁcou o veto, porque, segundo as
argumentações oﬁciais, o projeto criaria
insegurança jurídica ao possibilitar revisão de atos
já consolidados, e contrariaria o interesse público,
por prejudicar o funcionamento do mercado de
crédito. O governo também alegou que haveria
incentivo à inadimplência.
O texto era oriundo do Projeto de Lei 675/20, de
autoria dos deputados Denis Bezerra (PSB-CE) e

Vilson da Fetaemg (PSB-MG). Segundo
Bolsonaro, ao prever a suspensão de novas
inscrições nesses cadastros durante todo o
período da pandemia, o projeto prejudica o
funcionamento do mercado de crédito e a
eﬁciência dos sistemas de registro.
Na sessão virtual do Congresso, quando os
deputados decidem pela derrubada de vetos,
esses itens são necessariamente votados pelos
senadores. Isso porque, para que um veto seja
derrubado, é necessário o apoio mínimo de 257
votos na Câmara e de 41 no Senado. De outro
lado, os vetos mantidos pela Câmara nem sequer
são analisados pelo Senado.
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Sugestões são
custodiadas

E

m março, assim que a
pandemia foi declarada, o
SINDICOMIS e a ACTC
enviaram à Presidência da República
uma série de propostas no sentido de
mitigar seus reﬂexos na economia
nacional, principalmente no contexto do
comércio externo.
Em julho, essas proposituras foram
registradas no Fala.BR, plataforma
integrada de ouvidoria e acesso à
informação da Controladoria-Geral da
União (CGU), no campo “Acesso à
Informação”, onde as informações
produzidas ou custodiadas pelo
Governo Federal ﬁcam registradas para
consulta pública.

o fim do SISCOSERV foi
COMUNICADO EM 1a MÃO

N

a tarde de 12 de julho (domingo), o site do SINDICOMIS e
da ACTC trazia a notícia da
desativação do SISCOSERV.
Depois disso, a notícia que foi divulgada
por outros veículos de comunicação,
informando que as Secretarias
Especiais de Comércio Exterior e
Assuntos Internacionais (SECINT) e a
Receita Federal do Brasil (RFB), após a
conclusão de processo de avaliação
sobre o modelo brasileiro de coleta de
dados relativos ao comércio exterior de
serviços, farão o desligamento deﬁnitivo
do SISCOSERV.
Porém, para quem acompanha as
notícias divulgadas pelo nosso site, isso
já não era novidade.

O Fala.BR foi desenvolvido pela CGU e
permite aos cidadãos fazer pedidos de
informações públicas e manifestações
de ouvidoria, em conformidade com a
Lei de Acesso à Informação e o Código
de Defesa dos Usuários de Serviços
Públicos.

INTERMODAL
2020
NAS DUAS PRÓXIMAS PÁGINAS, VOCÊ
RELEMBRA A LETÁRGICA DECISÃO DOS
ORGANIZADORES SOBRE A REALIZAÇÃO
DO EVENTO, GERANDO DOR DE CABEÇA NOS
EXPOSITORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS
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actc ofereceu
rodada de negócios
internacional

N

os dias 17 e 18 de
setembro, a ACTC
promoveu a 1ª Rodada
Internacional de Negócios Virtual,
destinada aos players ligados às
áreas de logística, agenciamento
de carga e transitários dos cinco
continentes.
A realização foi da Alacat (Federación de Asociaciones Nacionales
de Agentes de Carga y Operadores
Logísticos Internacionales de
América Latina y el Caribe), Fiata
(International Federation of Freight
Forwarders Associations),
Sindicato dos Comissários de
Despacho, Agentes de Carga e
Logística do Estado de São Paulo
(SINDICOMIS) e da Associação
Nacional das Empresas
Transitárias, Agentes de Carga
Aérea, Comissárias de Despachos
e Operadores Intermodais (ACTC).

ANO 35 - N 303 - SETEMBRO / OUTUBRO - 2020

ACTC continua sendo a única
representante oﬁcial da
FIATA no Brasil

A N O S

Tendência é que ações contra os organizadores da
Intermodal 2020 inundem a Justiça brasileira

D

esde março, os veículos de comunicação do SINDICOMIS e da ACTC
trazem à tona aspectos da confusão
envolvendo a Intermodal 2020.
Ao que tudo indica, esta matéria não deverá ser
a última, dado o desdobramento do caso no
âmbito judicial.
O SINDICOMIS e a ACTC têm se pronunciado
baseados no fato de que, como entidades
representativas da classe patronal de uma
expressiva parte do complexo que envolve o
comércio exterior, ambos têm a obrigação
moral de defender os interesses dos seus
representados, sobretudo quando estão arcando com prejuízos e sentindo a lapidação dos
lucros das suas empresas por razões alheias
às suas vontades.
Indubitavelmente, o comércio exterior é um dos
principais vetores que sustentam a economia
mundial. Ao longo de mais de 20 anos, players
dos principais países reuniam-se aqui, no
Brasil, na Feira Intermodal, por conﬁarem em
seu potencial e em sua organização. Por isso,
quando foi aberta a comercialização dos espaços para o evento deste ano, eles aderiram
quase imediatamente, fazendo os pagamentos
necessários aos organizadores e começando a
providenciar toda a infraestrutura e operacionalização necessárias, como a contratação de
agências especializadas na montagem e decoração dos estandes, recepcionistas, garçons,
buffets, material gráﬁco, publicidade, entre
outros, para exporem com sucesso os seus
negócios.
Porém, desde março, uma série de condutas
aparentemente atabalhoadas, incoerentes e
inconsequentes dos organizadores do evento
deixou atônitos os expositores e causou prejuízos substanciais. O que se comenta no meio é
que a maioria deles recorrerá à Justiça, no
sentido de ter o ressarcimento das despesas e
dos eventuais lucros cessantes decorrentes da
não realização da Intermodal 2020. Isso ocorrendo, haveria uma verdadeira inundação de
processos dessa natureza na Justiça.

A feira, segundo o seu site oﬁcial (intermodal.com.br), é deﬁnida da seguinte maneira: “A
Intermodal South America é o maior evento das
Américas direcionado para os setores de logística, intralogística, transporte de cargas e
comércio exterior. Realizada há mais de 20
anos, a feira é considerada uma plataforma de
negócios que reúne, em três dias, os principais
players do setor com o objetivo de fomentar
negócios e parcerias e dar suporte ao desenvolvimento e aprimoramento tecnológico dos
segmentos que congrega. Em sua última edição, reuniu mais de 400 marcas expositoras,
de 22 países e atraiu mais de 38 mil proﬁssionais” (sic).
O problema todo, na opinião dos expositores,
foi o desarranjo organizacional diante da pandemia, causado, principalmente, por uma
inexplicável sucessão de comunicados oﬁciais
que os desorientaram. Uns reaﬁrmavam a
realização da feira; outros, sua prorrogação e,
ﬁnalmente, o melancólico cancelamento.
A organização da Intermodal foi funesta. Por
reiteradas vezes, informou que teria se empenhado ao máximo para que a feira ocorresse na
data marcada – mesmo tendo amplo e total
conhecimento da gravidade da pandemia pela
mídia nacional e internacional, inclusive sobre
o status da mesma; do potencial de contágio e
dos maciços comunicados feitos pelo governo
federal.
Mesmo assim, conforme diversos relatos de
representados do SINDICOMIS e ACTC, em
nenhum momento eles foram consultados ou
ouvidos a esse respeito, apesar de dezenas
deles (muitos, representantes dos grandes
setores que exporiam no evento) terem cancelado suas participações.
Aparentemente, com essa atitude, os organizadores não somente ofuscaram irremediavelmente o brilho da feira, como também deixaram
a impressão de menosprezarem os expositores que haviam conﬁado neles e investido –
vários deles, a duras penas – no evento.
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CONTINUAção
No contraponto, está o fato de o lucro obtido
pelos organizadores da Intermodal 2020 ter
sido altamente expressivo e atraente, chegando à casa dos milhões de reais.

do de adiar a Intermodal. Nessas ocasiões,
eles [os organizadores] aﬁrmaram que era
impossível atender a tais pedidos, alegando,
para isto, diversos motivos.

Dias atrás, chegou ao conhecimento das entidades o fato de que os organizadores da Intermodal 2020 estão aﬁrmando que não devolverão ou indenizarão os participantes que reivindicam os valores pagos antecipadamente.

Esta situação tem sido letal aos expositores.
Os prejuízos são enormes e têm por origem a
aparente falta de comprometimento, sensibilidade e visão por parte dos organizadores, que
não tomaram as medidas assertivas no tempo
adequado e, agora, se recusam a dizer como
devolverão os valores pelo evento não realizado.

Procuramos a assessoria de imprensa da
Intermodal e ﬁzemos dois questionamentos:
como os organizadores se posicionam em
relação aos expositores que tiveram despesas
com a feira que não foi realizada e como farão
para ressarci-los. Em resposta, enviaram um
comunicado datado de 24 de agosto deste ano,
no qual aﬁrmam que a 26ª edição da feira será
realizada de 31 de agosto a 2 de setembro de
2021, no São Paulo Expo, na capital paulista, e
outras informações. Infelizmente, não se pronunciaram sobre o cerne da questão: como
ﬁcam os expositores que pagaram pela participação e arcaram com diversas despesas?
É importantíssimo destacar que o contrato
ﬁrmado entre as partes (expositores e organizadores) expressamente prevê o cancelamento do evento no caso de força maior ou caso
fortuito, e não a mera suspensão, como tentam
impor os responsáveis pelo evento. É o que se
extrai, inclusive, da cláusula 7 desse instrumento. Esta condição embasa muitas empresas a protocolar ações judiciais buscando seus
direitos, ﬁrmados expressa e bilateralmente em
contrato. Ao que pode ser apurado, esta condição está muito próxima de ser reconhecida
pela Justiça.
É bastante claro o entendimento de que a
suspensão do contrato somente poderia ocorrer mediante acordo bilateral, já que a regra,
previamente estabelecida, é a do cancelamento com a devolução de todos os valores pagos
pelo contratante, com correção monetária pelo
IGPM/FGV até o efetivo pagamento em retorno
aos expositores.
Também temos relatos de diversos associados
aﬁrmando que, muito antes dessa intempestiva
decisão ser oﬁcialmente comunicada, ﬁzeram
reiterados apelos aos organizadores no senti-

Não obstante, as jurisprudências existentes
têm se posicionado no sentido de que, em
decorrência do adiamento e cancelamento de
eventos, as despesas ocorridas aos expositores devem ser ressarcidas, desde que sejam
amplamente comprovadas, inclusive no que
tange o “lucro cessante”.
Um esclarecimento claro, objetivo e transparente por parte dos organizadores responderia
a uma dúvida que tem sido levantada por expositores: o organizador tinha como objetivo
auferir vantagem econômica e, ao invés de
seguir a regra contratual - cancelamento em
caso fortuito ou força maior -, suspendeu o
evento de forma unilateral, alegando que,
mesmo sendo este de natureza anual, poderia
ser realizado no ano de 2021?
Os expositores que se sentiram prejudicados
deverão esperar que a Justiça julgue os pedidos de ressarcimento, relacionados aos prejuízos decorrentes do intempestivo adiamento, o
que signiﬁcaria o pagamento de indenizações.
Na hipótese de que uma conduta arbitrária e
abusiva não representa ato ilícito, capaz de
impor, injustiﬁcavelmente, danos aos expositores, o que estes precisariam ter feito para que
fossem responsabilizados pelos prejuízos?
O SINDICOMIS e a ACTC estão à disposição
para prestar aos seus associados todo o apoio
necessário, além das orientações legais, visando resguardar o direito ao ressarcimento dos
valores pagos e não restituídos pela organizadora da Intermodal South America 2020.
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Homenagem
A

edição 303 trazia uma triste notícia. Milton
Lourenço Dias Filho, diretor do SINDICOMIS e da
ACTC e presidente do Grupo Fiorde, havia
falecido em 21 de agosto.
Desde 1967, quando começou sua carreira no comércio
exterior, Milton construiu uma carreira ímpar. Tornou-se
um profundo e respeitado conhecedor do setor. E foi por
isso que, em 2001, passou a produzir artigos que foram
publicados em veículos de comunicação do Brasil,
Portugal e outros países de Língua Portuguesa, inclusive
nos do SINDICOMIS e ACTC, sempre com temas
pontuais e pontos de vista sólidos e bem estruturados.
Bastante entristecido com a perda do amigo, colega e
parceiro de diretoria, no dia do falecimento o presidente
do SINDICOMIS, da ACTC e da CIMEC, Luiz Ramos,
publicou a nota abaixo no site das entidades:
“As nossas entidades, SINDICOMIS e ACTC, estão de
luto pela perda do grande empreendedor, empresário,
amigo e companheiro Milton Lourenço Dias Filho.
Milton Lourenço sempre trouxe inovações e dinamismo
às nossas instituições, buscando maior valorização para
os pequenos e médios empresários de toda a nossa
categoria. Esse é grande legado que ele deixa e que,
seguramente, será seguido.
Ele era um homem muito determinado e, mesmo
enfrentando o tratamento para combater sua doença,
sempre manteve o dinamismo e a dedicação ao trabalho.
Nossas condolências à família, aos amigos e aos
integrantes do Grupo Fiorde.”
Vai com Deus, Milton!
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MEMBROS DO SINDICOMIS/ACTC
SÃO NOMEADOS DELEGADOS

O

s diretores do SINDICOMIS / ACTC, Maria
Itália Piniano e Fernando Diniz, assim como o
consultor jurídico das entidades e membro
efetivo do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), Oswaldo Castro, foram nomeados como
delegados da International Federation of Freight
Forwarders Associations (FIATA).
Fernando Diniz assumiu na esfera de AFI (Airfreight
Institute); Maria Itália, no MTI (Multimodal Institute) e
Oswaldo Castro, no CAI (Customs Affairs).
A notícia foi publicada na edição 302.

actc esteve presente na primeira
REUNIÃO DA do cai - FIATA

A

ACTC, representada por Oswaldo
Castro Neto, participou da primeira
reunião do Customs Affairs Institute
(CAI) da International Federation of Freight
Forwarders Associations (FIATA).
A atividade aconteceu no último dia 30 de
junho e foi dividida em duas partes. Na
primeira, John Edwin Mein, chair do Private
Sector Consultative Group (PSCG) na World
Customs Organization (WCO), discorreu
sobre a função consultiva desse órgão e
como ele se posiciona como interlocutor do
setor privado.
Mein apontou a necessidade de expansão do
OEA, com a devida harmonização de proce-

dimentos, assim como os benefícios desse
programa ao redor do globo.

tais como a redução do contato físico com
os ﬁscais, o aumento da transparência e a
digitalização de documentos.

Em sua apresentação, ele fez observações
acerca de um documento denominado
Lessons Learned. Trata-se de um artigo com
destaque para possíveis melhorias nos
setores público e privado, observados em
tempos de pandemia, como a manutenção
na tributação de produtos importados e
exportados e a criação de um órgão único
para controle em situações de calamidade.

Ela também fez observações acerca do ecommerce no mundo e os desaﬁos para
padronização de procedimentos neste
tipo de operação. Por ﬁm, foi citado um
trabalho da FIATA sobre a Convenção de
Quioto Revisada (RKC) e a necessidade
de maior controle da WCO em seu
cumprimento.

Na sequência, Katarina Ekaterina
Stoyanova, representante da FIATA, falou
sobre as contribuições da entidade junto à
WCO em termos de melhorias das aduanas,

A próxima reunião, apenas para
delegados da FIATA, foi realizada no dia
14 de julho e terá como pauta justamente
a Convenção de Quioto Revisada.
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ACTC PASSA A EMITIR FBL PARA
OS SEUS ASSOCIADOS

N

a edição 303 trouxemos mais uma boa notícia aos
associados, ao informarmos que a ACTC já estava
licenciada pela FIATA para emitir o FBL (FIATA Bill of

Lading).

Consulte valores e condições para emissão por meio do telefone
(11) 3255-1671 ou pelo e-mail gabriela.actc@sindicomis.com.br

Acontece é uma publicação bimestral do Sindicato dos Comissários de Despacho, Agentes de Carga e Logística do Estado de São Paulo (SINDICOMIS) e da
Associação Nacional Das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais (ACTC), com sede na Rua
Avanhandava, 126, 6º andar, conjuntos 60 e 61, bairro Bela Vista, São Paulo, CEP 01306-901, tel.: (11) 3255-2599, site: www.sindicomis.com.br, e-mail:
actc@sindicomis.com.br | Produção: SZS Comunicação | e-mail: redacao@szscomunicacao.com.br | Editor: Sérgio Said Mtb 36.000 | Revisora: Nathália
Said | Versão digital | As opiniões expressas nos artigos assinados são de inteira responsabilidade de seus autores.
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Negociações sobre a convenção coletiva estão em curso

A

s negociações envolvendo a
convenção coletiva para o
período 2020-2021 estão
sendo discutidas entre o SINDICOMIS, a
FEAAC e o EAA/SP. Abaixo, segue um
resumo das propostas das entidades
laborais e as contrapropostas da
patronal.
A Federação dos Empregados de
Agentes Autônomos do Comércio do
Estado de São Paulo (FEAAC)
apres entou um a ex tens a pauta
reivindicatória, que incluía piso salarial
de R$ 2.500,00; reajuste salarial de 6%
sobre os valores de 30 de junho de 2020,
com acréscimo de 4% a título de
aumento real para repor perdas salariais
e como forma de valorização da
categoria; intervalo remunerado aos
trabalhadores para, durante a jornada de
trabalho, irem aos bancos sacar os
salários, PIS ou benefícios previdenciários; vale-refeição de R$ 35,00/dia, valealimentação de R$ 25,00/dia ou 6% de
reajuste sobre os valores pagos
atualmente, na hipótese destes já
perfazerem os propostos; reembolsocreche de R$ 189,00; estabilidade de
cinco meses à funcionária que der à luz;
entre outros pontos.

Além de solicitar o agendamento de uma
reunião para avançar nas negociações,
o SINDICOMIS posicionou-se claramete, aﬁrmando que, por conta da atual
conjuntura econômica, não há condições de efetivar reajuste salarial ou
mudanças nas cláusulas econômicas.
A entidade patronal mostrou-se
esperançosa que o compromisso das
negociações coletivas se torne um
compromisso social, para que a
superação da crise neste período de
quarentena seja perfeitamente factível e
espontânea entre as partes.
O SINDICOMIS também trouxe à luz da
negociação o argumento que, por conta
do elevado nível de incerteza, a única
possibilidade de manutenção da
categoria e superação da crise
pandêmica é a busca pela parceria e
negociação, destacando que o
segmento encontra-se totalmente parali-

Já o Sindicato dos Empregados de
Agentes Autônomos do Comércio e em
Empresas de Assessoramento,
Perícias, Informações e Pesquisas e de
Empresas de Serviços Contábeis no
Estado de São Paulo (EAA/SP)
reivindicou, entre outros, 5% de
aumento real (acima dos índices que
medem a inﬂação); piso salarial de R$
2.500,00; vale-refeição R$ 51,00;
auxílio-alimentação de R$ 550,00;
reembolso-creche equivalente a 50% do
piso salarial, não podendo ser inferior a
um salário mínimo; e multa diária de 10%
do salário mensal do empregado,
revertido a seu favor, no caso de
descumprimento de qualquer uma das
reinvindicações.
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sado.
Outro alicerce da argumentação do
SINDICOMIS – senão o principal – é a
aplicação do bom senso das partesneste
momento, buscando garantir o equilíbrio
econômico-ﬁnanceiro da categoria, bem
como a manutenção dos empregos dos
colaboradores, evitando que apenas
uma das partes suporte integralmente os
prejuízos decorrentes da pandemia que
assola nosso segmento.
O SINDICOMIS não descarta a
possibilidade de, caso o impasse
persista, levá-lo ao TRT da 2ª Região,
em sua Seção de Mediação PréProcessual, criado com a ﬁnalidade de
ser utilizada toda a estrutura da Justiça
Laboral, sem ainda haver a distribuição
de dissídio coletivo, para que, pelo
intermédio de um mediador isento (mas
sem caráter judicioso), chegue-se a uma
composição às negociações coletivas.
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Luiz Ramos conversa
com o presidente
do STJ sobre prazo prescricional
para cobrança de demurrage

A

edição 304 estampou em sua capa a
aproximação do SINDICOMIS, ACTC e
CIMEC com a Presidência do STJ.

No decorrer da matéria, informava-se que, no
último 14 de setembro, o presidente do
SINDICOMIS, ACTC e CIMEC, Luiz Ramos, teve
uma audiência com o presidente do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), ministro Humberto
Martins (foto). Na pauta, foi discutido o prazo de
prescrição para a cobrança de demurrage, tanto
pelo credor quanto pelo devedor.
Anteriormente, o SINDICOMIS e a ACTC já
haviam se manifestado nesse sentido, e o
assunto vinha sendo analisado pela ministra
Laurita Vaz. Com a troca do titular da Presidência
dessa instância (sai o ministro João Otávio de
Noronha e assume Humberto Martins), Luiz

Ramos considerou apropriado reforçar o
assunto, que é um dos temas – senão o principal
– que mais gera insegurança jurídica aos agentes
de carga dentro do Direito Marítimo.
Segundo Ramos, a receptividade do ministro
Martins em relação ao problema apresentado foi
muito boa e, por solicitação do próprio presidente
do STJ, um novo ofício será enviado pelo
SINDICOMIS / ACTC ao ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, presidente da Terceira Turma do
STJ, especializada em Direito Privado. Após seu
despacho, o tema será levado a julgamento da
Corte.
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PROPOSTA DE DISSÍDIO É APROVADA

D

urante a Assembleia Geral
Extraordinária e a Assembleia Geral
Ordinária do SINDICOMIS e da ACTC,
realizadas em 30 de outubro, a proposta de
conceder 2,76% a partir de 1º de outubro a
título de dissídio foi aprovada pela maioria
dos participantes. O índice corresponde ao
INPC do período de junho de 2019 a julho de
2020 e não é retroativo, ou seja, incide sobre
os salários de outubro.
O índice representa apenas a correção
monetária e não houve nenhuma mudança
nas cláusulas sociais. Para o presidente do
SINDICOMIS e da ACTC, Luiz Ramos, as
negociações foram bastante intensas.
Inicialmente, os laborais propunham 6,6% de
reajuste. “Semana passada, recebemos o
aceite oﬁcial da Federação dos Empregados
de Agentes Autônomos do Comércio do
Estado de São Paulo (FEAAC), que
representa os sindicatos laborais (SEAACs)
das cidades de Americana, Araçatuba,
Araraquara, Campinas, Marília, Osasco,
Santo André, Santos, Sorocaba, Taubaté e
respectivas regiões e do Sindicato dos
Empregados de Agentes Autônomos do
Comércio e em Empresas de
Assessoramento, Perícias, Informações e
Pesquisas e de empresas de Serviços
Contábeis no Estado de São Paulo (EAA-SP)
à nossa proposta [2,76% a partir de 1º de
outubro]”, destacou.

alterações, adequações e atualização do
Estatuto Social do SINDICOMIS [assunto que
os participantes aprovaram para que seja
deliberado na próxima assembleia]; a
renúncia de membro da Diretoria, vacância de
cargo e consequente remanejamento de
cargos diretivos vagos, seguindo as normas
estatutárias; leitura do parecer do Conselho
Fiscal em relação ao balanço do exercício de
2019, apresentação do balanço do exercício
de 2019 juntamente ao relatório da auditoria
externa.

Outras pautas das assembleias foram: leitura
e aprovação da ata da assembleia anterior;

LUIZ RAMOS RECEBE Vice de Russomano

O

ex-presidente da OAB-SP, Marcos da
Costa (na foto, usando máscara), foi
recebido em 20 de outubro por Luiz
Ramos, presidente do SINDICOMIS, ACTC e
CIMEC, na sede das entidades.
Marcos concorreu à vice-prefeitura de São
Paulo na coligação com o PRB, com Celso
Russomano como candidato a prefeito.
Marcos esteve acompanhado pelo
coordenador da campanha do PTB, Hector
Gomes (de paletó azul marinho) e pelo
assessor Osmário de Vasconcelos (de
camisa lilás).

21

Marcos da Costa propôs estreitar uma
parceria privada e pública e ouvir dos
representados das entidades, sobretudo do
SINDICOMIS e da ACTC, sugestões para
agregar valor à área de logística e tributos da
cidade de São Paulo.
O SINDICOMIS, a ACTC e a CIMEC são
entidades apolíticas, como explica seu
presidente, “mas sempre abertas a receber
todo e qualquer candidato a cargos públicos,
independentemente do seu partido ou
tendência ideológica; ouvir suas propostas e
oferecer nossa contribuição”, pontua.
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comitec:
eficiência
logística portuária

O

SINDICOMIS e a ACTC realizaram o
COMITEC “Eﬁciência Logística
Portuária” no ﬁnal da manhã deste 3
de novembro. O evento contou com a
participação dos palestrantes Nilson
Datoguia, Oswaldo Castro Neto, Osvaldo
Agripino de Castro Júnior, Sidinei Lostado e
Walter Thomas Júnior.
A abertura foi feita pelo presidente do
SINDICOMIS, da ACTC e da CIMEC, Luiz
Ramos. Ele relembrou que o COMITEC foi
criado há oito anos com a ﬁnalidade de
debater assuntos de interesse dos
associados e representados. “Por aqui, já
passaram convidados ilustres – como os
senhores –, que debateram temas
importantíssimos, a exemplo do que
acontecerá aqui, hoje”, destacou.
Antes de passar a palavra aos palestrantes,
Ramos fez uma reﬂexão: “Não é nenhuma
novidade que o Brasil tem uma costa
marítima bastante ampla, mas será que esse
litoral é bem aproveitado? Aﬁnal, segundo
estudos dos órgãos ligados à logística, até
2042 a demanda para portos deverá crescer
92%”, ponderou.
O primeiro a falar foi Sidnei Lostado, que
abordou a regulamentação da demurrage de
contêiner. Ele contou que tudo começou no
início dos anos 90; que, àquela época, as
agências de navegação não pertenciam aos
armadores, eram avulsas e independentes,
mas que, hoje, os valores cobrados são
estratosféricos, “chegando ao ponto de
alguns armadores ganharem mais com a
demurrage do que com o frete”, disse. O
palestrante é advogado aduaneiro e
tributário; sócio do escritório Lostado &
Calomino Sociedade de Advogados;
conselheiro de Direito Aduaneiro da
Comissão da OAB-SP; professor de Direito
Marítimo e Aduaneiro; e CEO do canal Papo
de Comex.
Na sequência, o professor universitário e da
Edições Aduaneiras, consultor especializado
em Comércio Exterior e diretor da Portorium

Consultoria
Internacional e da
Thomaz Logística,
Walter Thomaz Junior,
falou sobre o Programa
OEA Brasileiro como
ferramenta de eﬁciência
portuária. Entre outras observações importantes, ele defendeu que, em
vez de cinco anos, o prazo de prescrição da
demurrage de contêiner deveria ser de um
ano, apenas.
Em continuidade, foi a vez de Osvaldo
Agripino de Castro Junior discorrer sobre a
importância da regulação setorial para a
logística do comércio exterior. Sócio do
Agripino & Ferreira; tem pós-doutorado em
Regulação de Transportes e Portos na
Kennedy School – Harvard University;
escritor de diversos livros da Editora
Aduaneiras; e professor de Direito Marítimo
na IMO (International Maritime
Organization), ele abordou vários pontos,
dentre os quais os principais aspectos
jurídicos e técnicos para a regulamentação
setorial, seu impacto na eﬁciência logística e
possíveis soluções para serviços adequados.
O próximo a falar foi Nilson Datoguia,
formado em Logística e Transporte
Multimodal, com MBA em Gerenciamento de
Portos e diretor comercial do Terminal
Eudmarco S/A & FCA Log NVOCC/Concais,
Pier Maua e Contermas. Ele abordou os
impactos dos terminais retroportuários com
as mudanças do PDZ e retomada das
atividades dos terminais de passageiros
após a pandemia.

Após o espaço aberto para as
.perguntas dos presentes ser concluído, Luiz
Ramos encerrou a atividade. Agradeceu aos
palestrantes, participantes e a Wilson Braun
e Fernando Diniz (diretores do
SINDICOMIS/ACTC), assim como elogiou a
qualidade dos assuntos discutidos e reforçou
o papel das entidades como elemento
condutor de novas proposituras ao governo.
“Elas sempre estiveram dispostas a levar
propostas e trabalhar, institucional e
politicamente, junto ao governo e às
agências, no sentido de mudar os cenários
que nos cercam”, aﬁrmou.

RECORDE
DE CONSULTAS

D

esde janeiro, as
Assessorias
Técnica e Jurídica

do SINDICOMIS / ACTC
produziram 155 pareceres,

Fechando o ciclo das palestras, Oswaldo de
Castro Neto, membro efetivo do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) e
delegado para assuntos aduaneiros junto ao
C u s t o m s A ff a i r s I n s t i t u t e ( C A I ) d a
International Federation of Freight
F o r w a r d e r s A s s o c i a t i o n s ( F I ATA ) ,
apresentou o cenário da jurisprudência atual
do CARF no Comércio Exterior.
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em resposta às consultas
formuladas por associados
e à gestão das entidades. É
um recorde histórico e
importante.

PRESIDENTE DO STJ PARTICIPOU
DE WEBINAR DA CIMEC
No dia 17 de novembro, o presidente do STJ, ministro
Humberto Martins, participou do webinar ``Validade e
segurança jurídica de acordos formalizados perante
instituições privadas de mediação´´. O evento foi
promovido pela CIMEC, após a aproximação do
SINDICOMIS e da ACTC junto a essa corte.

Luiz Ramos conversou
com presidente da ANTAQ

Ministério da Justiça retoma
contato com a CIMEC

O

diretor-geral da ANTAQ, Eduardo Nery Machado
Filho, conversa com o presidente do SINDICOMIS,
ACTC e CIMEC, Luiz Ramos por videoconferência,
tratando de assuntos de interesse das categorias.

A

pós o novo diretor da Escola Nacional de Prevenção e Solução
de Conﬂitos do Ministério da Justiça, Luiz Alberto Matos dos
Santos, manifestar interesse em conhecer a CIMEC, no sentido
de dar prosseguimento ao Acordo de Cooperação, interrompido desde
o início do ano, ele e Luiz Ramos, presidente da Câmara, conversaram
por videoconferência no dia 15 de dezembro.

UM ANO DE MUITAS
ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO

G

raças à plataforma Zoom, cujo
acesso foi adquirido em 2017 pelo
SINDICOMIS e ACTC, foi possível
que as entidades realizassem uma série de
webinars ao longo de 2020, assim como
cursos e workshops (a valores subsidiados),
que já haviam sido reivindicados pela
categoria às gestões anteriores.
Conﬁra abaixo algumas dessas atividades:
* Workshop OEA: O papel e a importância de
se tornar um OEA.

* Curso: Controle de carga e trânsito (CCT)
na DU-E e na DUIMP (três turmas).
Curso: Regimes aduaneiros especiais.
Curso: Formação de gestores em OEA Módulo segurança.
Curso: Transporte aéreo de baterias de lítio
(três turmas).
Curso: Artigos perigosos – DGR / Categoria 3
inicial (duas turmas).
Curso: Eﬁciência logística portuária, com
ênfase nas mudanças na desativação do
Siscarga e implantação do CCT no modal
marítimo.
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