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Às nove horas da manhã do dia treze de março  de dois mil e dezesseis foi realizada a 

septuagésima sexta reunião dos Intervenientes no Comércio Exterior do Complexo 

Portuário de Itajaí, no auditório da Superintendência do Porto de Itajai, com a participação 

do Inspetor-Chefe da Alfândega da RFB no Porto de Itajaí, Sr. Klebs Garcia Peixoto 

Junior; do Chefe da SADAD da Alfândega da RFB no Porto de Itajaí, Sr. Leandro Luiz 

Cypriani;  Representante do Recinto  Porto, Sr. Heder Cassiano Moritz; do Representante 

do MAPA/VIGIAGRO, Sr. Ricardo do Prado Pereira; do representante da Anvisa, Sr. 

Marcos Fernando Galves da Silva; do representante da Secretaria de Estado da Fazenda,  

Sr. Carlos Antonio Quaresma; da representante do Banco do Brasil, Sr. Paulo Ricardo 

Mendonça Fraga; Representante do IMETRO; Sr.Alvair Ricardo Pegorini;  Representantes 

do SINDAESC, SINDASC, dos Recintos Braskarne, Infraero, Portonave, APM Terminals, 

Multilog, Teporti, Poly Terminais e Itazem, também de Despachantes Aduaneiros, 

importadores  e demais interessados. O Sr. Klebs Garcia Peixoto Junior, abriu a reunião 

agradecendo a presença de todos. Começando aos assuntos da pauta: Receita Federal: O 

edital de aprovação do exame de qualificação técnica para avaliação da capacitação técnica 

de Ajudantes de Despachantes Aduaneiros – ADA (vàlido para certificação do 

Despachante Aduaneiro como operador econômico autorizado – OEA). Foi divulgada no 

dia 29 de abril de 2016. Após o resultado, os aprovados entraram com o processo para seu 

registro como Despachante Aduaneiro na Receita Federal de Itajaí. Decorridos 7 (sete) 

meses do resultado da Prova de Despachante OEA e ainda não houve credenciamento dos 

aprovados. A informação que consta é: “Em andamento”. Nenhuma informação adicional 

foi fornecida para a efetiva qualificação. Quais iniciativas deverão ser tomadas pelos 

aprovados? Sr. Klebs Peixoto Junior respondeu que ocorreu um atraso em decorrência da 

mobilização dos Auditores e analista na RFB, mas que já está sendo regularizado. Quem 

quiser alguma informação pode encaminhar a sua dúvida para o 

gabinete@receita.fazenda.gov.br. Outro assunto para a Receita Federal:  As últimas Atas 

das reuniões dos Intervenientes não trouxeram as estatísticas de quantidade de DI’s, 

Percentual de Parametrização e Tempo líquido, além da Evolução do número total de DI’s 

com o respectivo percentual de liberação. Solicitamos que as mesmas sejam 

disponibilidades objetivando estabelecer estudos e comparativos junto a Câmara de 

Comércio Exterior da ACII. Da mesma forma, da possibilidade de sua periodicidade ser 

mensal e demonstrada por recinto. Sr. Klebs informou sobre os percentuais de 

parametrização, quantidade e tempo líquido dos canais verde, amarelo, vermelho e cinza 

dos despachos de importação registrados durante o mês de Fevereiro de  2017. Os dados 

informados estão em anexo à Ata. Para as próximas reuniões vai demonstrar os índices 

através de planilha no data show. Último assunto da pauta para a ANVISA : TEMPO em 

dias. Se houve alguma mudança de processo que tem originado aumento do tempo? Sr. 

Marcos informou que não houve mudança de procedimento de análise dos processos de 

importação que tenha causado aumento do prazo de análise, mas sim um acúmulo de 

processos causados por diminuição do número de fiscais e aumento do número de 

processos. Chamou a atenção ao fato de que o prazo tornou-se extremamente variável e 

imprevisível visto que não há uniformidade de número de protocolo de processos por dia, 

devido ao fato de que este ocorre atualmente de maneira totalmente eletrônica, causando 

acúmulo de processos em determinados dias e diminuição em outros. Passada a palavra 

para representante do Banco do Brasil, Sr. Paulo Ricardo M. Fraga, este comentou sobre o 

cumprimento dos prazos para análise dos documentos de comércio exterior pelo Banco do 

Brasil, em nome do MDIC. Informou que o BB tem organizado seminários com o tema 



Mecanismos de Apoio às Exportações, onde o Banco do Brasil e outros parceiros falam 

sobre a forma como estão trabalhando e quais ferramentas podem ser utilizadas para o 

apoio aos exportadores brasileiros. Colocou-se à disposição para a realização de evento em 

parceria com as entidades ligadas ao comércio exterior em Itajaí e Navegantes.  Passada 

palavra para Sr.Heder Cassiano Moritz,  representante  da  Superintendência do Porto de 

Itajaí,  apresentou  relatórios do Complexo Portuário do 1º bimestre de 2017. Falou 

também da  real situação da dragagem de recuperação das profundidades, informou dá 

retomada das obras dos berços 03 e 04. Sr. Klebs Peixoto Junior, passou a palavra para o 

Sr. Marcelo Petrelli, para informar real situação referente a greve dos caminhoneiros, onde 

este fez uma explanação sobre o assunto em voga  Por fim, Sr. Klebs Garcia Peixoto 

Junior,  informou que a próxima reunião de Intervenientes será a 77ª, marcada para o dia 

21 de junho de 2017 no Auditório do Recinto PolyTerminais. Sr. Klebs Garcia Peixoto 

Junior, agradeceu a presença de todos, ao Recinto Porto pela hospitalidade e ao Recinto 

Teporti por oferecer o coffee-break, não tendo mais nada a tratar, o Sr. Klebs Garcia 

Peixoto Junior,  finalizou a reunião.  Eu, Cristiane de Lourdes Carneiro de Souza, lavrei a 

presente Ata. 

 

 


