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Novas perspectivas
Estamos acompanhando através dos 
meios de comunicação do nosso esta-
do, os investimentos previstos para o 
Espírito Santo nos próximos anos, mes-
mo tendo outros locais como opção, o 
nosso estado ao lado de Rio de Janeiro, 
Goiás , Pernambuco e Bahia está entre 
os estados mais procurados por investi-
dores do Brasil.

O Petróleo e o Gás são realidade, in-
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dependente das questões políticas em 
discussão,  e principalmente pela pro-
ximidade com grandes centros do país, 
sobrepondo as evidentes deficiências da 
infra-estrutura e se apresentam os maio-
res diferenciais competitivos .

Mais uma gama de investimentos em 
projetos de Norte a Sul  que vem por ai 
, que se deve muito aos fatores da ace-
leração nos investimentos da explora-
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Esperança por um futuro melhor
ção do petróleo e do próprio gáz, que 
perpassa praticamente toda extensão 
do litoral, e expansão do complexo mí-
nero metalúrgico, com novas plantas em 
implantação(O.C.).

Alguns  em andamento, caso da Weg e 
outros  :
Ainda, encontra-se em processo de licita-
ção e estudo de viabilidade técnica para 
definir o local que será construído o Su-

per porto, com algumas cidades em dis-
puta , como Vitória, Vila Velha, Anchieta 
e Aracruz.

E ainda a Nutripetro, do Grupo AMBITEC, 
que irá construir em Aracruz(Barra do Ria-
cho) um retroporto multimodal para o re-
cebimento, armazenamento e expedição 
de produtos para o comércio exterior e ati-
vidades aquaviária. Bem como a amplia-
ção do cais comercial do Porto de Vitória.
Contudo,  colegas Despachantes Aduanei-
ros, mais do nunca, precisamos de uma 
entidade forte, profissionais atualizados, 
unidos, preparados e adequados com as 
novas modificações e normas legais que 
estarão a vigir, e atentos ao futuro com 
todos os projetos, pois trar-nos-á com cer-
teza um enorme leque de oportunidades 

para aqueles que estão preparados, mes-
mo, quando o momento é delicado face a 
disputa entre o governo federal e o nosso 
governo, com nossos Deputados e Senado-
res visando á  manutenção do FUNDAP ou 
uma fórmula  que venha a contemplar em 
igual forma o  “carro chefe” sem dúvidas 
nenhuma da economia capixaba  que em 
seus últimos 40 anos foi o aliado para o de-
senvolvimento da nossa atividade.

Sendo o Despachante Aduaneiro peça fun-
damental nas operações de comércio exte-
rior , e o elo imprescindível entre o Importa-
dor/Exportador e as autoridades aduaneiras 
contribuindo em grande escala para o au-
mento das divisas do Estado e do País. 

Luis Kleber da Silva Brandão

                                              

1)   Oitava Usina de Pelotização da Vale                                                                   
2)WEG(Motores Elétricos) ,primeiro módulo inaugurado                   
3)   Itatiaia ( Fogões, Geladeiras e Cozinhas de Aço                                                  
4)   CN - Auto (Montadora de veículos)                                                                   
5)   Cervejaria Colônia                                                                                               
6)   Paranapanema (Semi-elaborados de cobre                                                       
7)    Estaleiro Jurong Aracruz                                                                                    
8)    Edison Chouest (Base de Apoio Logístico Plataforma)                                  
9)    Porto da Petrobrás (Terminal de Apoio a Offshore)                                       
10) Ferrous (Porto em Águas profundas)                                                                
11) Odfjell (Terminal p/armazenagem de líquidos e granéis)                               
12) Imetame – Apoio ás operações offshore e atracação de plataformas              
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 - breves comentários

Oportuno observar, inicialmente, 
que o presente artigo não preten-
de esgotar a análise da IN RFB nº 
1.169/11, mas destina-se a tecer 
breves comentários sobre algumas 
características desta norma, desta-
cando algumas de suas inovações 
em relação à sua antecessora (a re-
vogada IN nº 206/2002).

A IN RFB nº 1.169/11, em todo o 
seu texto, traz regras mais rigoro-
sas do que a sua antecessora. Para 
a instauração do procedimento es-
pecial fiscalizatório regulamentado 
em seu texto, mencionada IN exige 
a mera “suspeita de irregularidade 
punível com a pena de perdimento”, 
conforme consta em seu Art. 1º. A 
IN nº 206/2002, por sua vez, exigia, 
para a realização de procedimento 
especial de controle, que a suspei-
ta de irregularidade fosse fundada 
(conforme Art. 65). Assim, havia 
maior rigor a se observar para fins 
de início de procedimento especial 
de fiscalização.

Destaca-se, além disso, que a nova 
Instrução Normativa determina a re-
tenção da mercadoria submetida ao 
procedimento especial de controle 
até a conclusão do procedimento 
(conforme Art. 5º), não mais sendo 
possível o desembaraço aduaneiro 
e a entrega das mercadorias me-
diante a prestação de garantia, con-
forme autorizava o parágrafo único 
do Art. 69 da IN nº 206/2002, desde 
que inexistissem fraudes e pendes-
se somente a discussão quanto ao 
valor aduaneiro declarado.

Chama a atenção, ainda, o fato de a 
nova IN asseverar que, se a merca-
doria for retida antes de iniciado o 
despacho aduaneiro, deve o impor-
tador ser cauteloso para evitar a ca-
racterização do seu abandono (Art. 
5º, parágrafo único). Em outras pala-
vras, significa que o importador, para 

evitar a caracterização do abandono 
da carga, deverá realizar o registro 
da DI dentro dos prazos de que trata 
o Art. 642 do Decreto nº 6.759/2009 
(Regulamento Aduaneiro), sendo ime-
diatamente interrompido o despacho 
aduaneiro para prosseguimento do 
procedimento especial.

Saliente-se, outrossim, que o prazo 
aventado para a realização do proce-
dimento é de 90 dias, prorrogáveis por 
igual período (Art. 9º). Entretanto, exis-
tem vários motivos que podem deter-
minar a suspensão do prazo (conforme 
§1º do Art. 9º), não sendo exagero ad-
mitir a possibilidade do procedimento 
fiscalizatório arrastar-se por vários me-
ses ou até mesmo anos!

Observamos, por derradeiro, que é 
de clareza solar o alto grau de subje-
tividade presente na IN em estudo e o 
seu rigor excessivo, que proporcionam 
grande insegurança aos intervenientes 
em operações de comércio exterior.

Isso porque o texto da presente IN 
encontra-se repleto de expressões 
imprecisas, como “suspeita de irregu-
laridade”, importação “atentatória à 
moral” ou “aos bons costumes”, ape-
nas para citar algumas, que justificam 
o início do rigoroso procedimento es-
pecial de fiscalização naquela tratado.

A presente IN concede, na verdade, 
verdadeiro “cheque em branco” à fis-
calização aduaneira, pois a esta cabe a 
interpretação de diversos termos alta-
mente subjetivos, bastando, reitere-se, 
a “mera suspeita” para que se inicie ri-
goroso procedimento fiscalizatório!

Além disso, prega a inarredável retenção 
da mercadoria até a conclusão da mer-
cadoria, ainda que descartada a existên-
cia de fraude, o que configura verdadei-
ro desrespeito à legislação vigente e à 
jurisprudência de nossos tribunais.

Cumpre-nos manifestar que somos 
favoráveis ao combate às fraudes, 

especialmente no comércio exterior, 
como forma de se buscar a justiça tri-
butária/fiscal.

Contudo, por certo há a necessidade 
da revisão de vários aspectos da men-
cionada Instrução Normativa, com 
vistas a dotá-la de maior objetivida-
de em seus comandos, para que haja 
maior segurança jurídica a todos os 
intervenientes no comércio exterior.
Ora, para que se admita a instauração 
de tão rigoroso procedimento fiscali-
zatório, deve-se verificar a existência 
não de mera suspeita, mas de funda-
da suspeita da ocorrência de alguma 
situação objetivamente definida na 
norma de regência.

Não obstante, não se pode admitir, 
em um Estado Democrático de Di-
reito, que uma medida atípica, qual 
seja, o procedimento especial de 
fiscalização, se arraste por prazo in-
determinado (tendo em vista as inú-
meras suspensões possíveis no prazo 
do procedimento) e que durante este 
prazo ainda haja a retenção das mer-
cadorias fiscalizadas, ainda que ine-
xistentes quaisquer fraudes!

Isso porque as severas medidas restri-
tivas decorrentes deste procedimento 
especial significam altos custos decor-
rentes de longos períodos de armaze-
nagem, altos custos relativos à sobre-
estadia dos containeres (demurrage), 
deterioração das mercadorias pelo 
transcurso do tempo (mormente mer-
cadorias perecíveis, a exemplo dos ali-
mentos), além de danos irreparáveis à 
imagem e à boa fama dos intervenien-
tes investigados, que podem ensejar o 
encerramento das atividades até mes-
mo de grandes empresas.

VINÍCIUS TAVARES - Advogado da Gil-
berto Alvares & Advogados Associados

PRISCILA CANDIDO BONADIMAN - 
Advogada e Coordenadora da área 
Aduaneira da Gilberto Alvares & Ad-
vogados Associados 

INFORMA
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O Consultor de Marketing Jorge 
Kralik coordenou a elaboração do 
Planejamento de Marketing Estra-
tégico do SINDAEES de 2012, junto 
com a Diretoria e a Gerência Exe-
cutiva do sindicato. Jorge Kralik 
atua também nos Sindicatos dos 
Despachantes Aduaneiros do Rio 
de Janeiro e do Rio Grande do Sul.

Este planejamento tem o objetivo 
de definir os conceitos estratégi-
cos do SINDAEES, identificar a sua 
visão e posicionamento no cená-
rio do Comércio Exterior no Esta-
do do Espírito Santo e no Brasil. 

Também procura estabelecer os 
seus objetivos e metas prioritá-
rias, no atendimento das necessi-
dades dos seus filiados.

O Planejamento acolhe, também, 
o cronograma de atividades que 
deverão ser realizadas no ano de 
2012, permitindo uma gestão mais 
proativa de seus eventos. Entre ou-
tras metas do planejamento, cita-
mos: criação, elaboração, implan-
tação, administração e controle dos 
projetos aprovados pela Diretoria; 
elaborar e coordenar eventos, além 
de cursos e treinamentos; definir 

Planejamento de Marketing Estratégico 2012
estratégias de comunicação com os 
filiados envolvendo os recursos dis-
poníveis (informativo e site).

O planejamento será elaborado 
nodia 29 de março AGO e AGE 
às 18h primeira convocação e 
18:30hs para segunda convoca-
ção, a apresentação do Planeja-
mento estratégico/Kralik e depois 
a AGE com alterações estatutárias 
. Nessa oportunidade, os filiados 
poderão conhecer, em primeira 
mão, o Planejamento na íntegra, 
apresentado pelo próprio consul-
tor e pela diretoria do SINDAEES.
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Planejamento de Marketing Estratégico 2012

O consultor Jorge Kralik é formado em Ciências Jurídicas e Sociais, 
com pós graduação em Marketing pela Escola Superior de Propa-
ganda e Marketing - ESPM. Em 2005 criou o pioneiro curso de qua-
lificação para os Despachantes Aduaneiros no RS com o aval da Re-
ceita Federal do Brasil e ESAF (Escola de Administração Fazendária 
do MF), sendo, hoje, responsável pela implantação nacional, como 
coordenador técnico pela FEADUANEIROS junto à COANA/RFB/DF, 
consultor de marketing dos Sindicatos dos Despachantes Aduanei-
ros do Espírito Santo,  Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, consul-
tor da Associação Brasileira dos Intervenientes, Usuários e Consumi-
dores dos Portos e Aeroportos, entre outros.



O governador Renato Casagrande 
(PSB) esteve reunido no último 
dia 22 de março com o ministro 
da Economia, Guido Mantega. In-
tegraram a comitiva do governa-
dor representantes de empresas e 

entidades de classe ligadas ao co-
mércio exterior. Na pauta, a busca 
de uma solução - importante para 
o Governo do Espírito Santo, sobre 
a extinção do Fundo de Desenvol-
vimento Portuário - Fundap. Ficou 

Prorrogação do FUNDAP
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decidido que o Governo Federal 
irá dar um prazo de transição ao 
Espírito Santo, para que a econo-
mia capixaba não seja desestabili-
zada. 

O governador Renato Casagrande 
ressaltou que ainda não houve de-
finição de prazo com o ministro, 
porém, Mantega  se mostrou sen-
sibilizado e confirmou que a União 
vai conceder um período adequa-
do para o Estado se adequar.

Quanto ao prazo de transição o 
Governador se mostrou esperan-
çoso em relação ao período de 8 
anos, considerado suficiente para 
que o Estado se adapte por meio 
do desenvolvimento estrutural no 
que tange à duplicação da BR 101, 
às obras do aeroporto de Vitória, 
construção de um superporto e 
outros investimentos em infraes-
trutura com recursos, inclusive, do 
Governo Federal.

Na foto: José Geraldo (Transilva Log), Ronaldo Gama (Sindaees) Sidemar Acosta (Terca), 
Governador Renato Casagrande, Carlos Salomé (Tegma), Mário Natali (Transcares) e 
Welington de Jesus Vitoriano (Sindaees).
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ConvêniosAssembléia Geral Ordinária 

Foi realizado no auditório Nelson Ra-
mos, as Assembléias Gerais Ordinárias 
e Extraordinárias, conforme editais 
publicados nos jornais “A TRIBUNA” e 
Diário Oficial do Estado – DIO.

A Assembleia Geral Ordinária, reali-
zada em primeiro lugar, contou com 
a presença de apenas 12 filiados. 
Alguns debates movimentaram a 
reunião, em especial após a obser-
vação do despachante Henrique Sá-

vio, que cobrou explicações sobre o 
item Despesas de Viagens, uma vez 
que não viu nenhuma matéria sobre 
as mesmas, colocando para a cate-
goria assuntos pertinentes à clas-
se e ocorridos nesses seminários e 
reuniões que contou com a partici-
pação dos diretores. 

Após os debates, ficou definido que, 
a partir desta data, toda e qualquer 
participação da Diretoria e de re-

Mais uma vez, o ponto negativo 
das assembleias foi a baixa partici-
pação dos despachantes. Uma das 
responsabilidades dos associados 
é zelar pelo patrimônio do sindi-
cato que, num entendimento mais 
aprofundado,pertence aos próprios 
despachantes. 

Deve-se destacar que o princi-
pal benefício que pode gerar um 
sindicato aos seus associados é 
a defesa intransigente dos seus 
interesses. E é exatamente esse 
patrimônio imaterial que fica pre-
judicado com o baixo quórum em 
nossas reuniões. A Diretoria soli-
cita que todos os filiados ajudem 
a pensar formas de fazer com que 
as assembleias dos despachantes 
tenham, cada vez mais, maior nú-
mero de participantes. Você está 
convidado a participar desse mo-
vimento já a partir da próxima 
assembleia comparecendo ao au-
ditório e trazendo a sua sugestão.

presentantes do SINDAEES, em reu-
niões e viagens para Seminários e 
encontros, deverá haver a devida 
informação logo a seguir para todos 
os filiados, quer por e-mail’s  ou pelo 
Informativo. As contas do exercício 
2011 foram aprovadas, bem como o 
Relatório de Gestão e os Pareceres da 
Empresa de Auditoria Independente 
e do Conselho Fiscal.

Assembléia Geral Extraordinária – AGE

Conforme edital, e matéria distribu-
ída a todos os filiados presentes o 
assunto a ser debatido foi apresenta-
do. A necessidade de inserir no arti-
go 52 do Estatuto Social da Entidade, 
as letras “n” e “o” mais o parágrafo 
único desse artigo, com dois pontos 
importantes foram aprovados pelos 
8 filiados aptos a votarem com uma 
abstenção. A AGE contou com 12 fi-
liados presentes.

Participação 




