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Encontro do Prohage no Porto de Vitória
O PROHAGE – Programa de Harmo-
nização dos Agentes de Autoridades 
Federais nos Portos – realizou, dia 
24 de agosto, mais uma reunião no 
Porto de Vitória. O evento teve como 
objetivo informar os últimos dados e 
planejamentos às entidades que re-
presentam as atividades portuárias.

Para a palestra que daria início à reu-
nião, compunham a mesa o Presi-

dente da Codesa, Clovis Lascosque; o 
coordenador do Prohage-ES, Antonio 
Carlos Barletta; e o Capitão-de-Cor-
veta Marcos da Cunha Borges, que 
representava a Capitania dos Portos. 

A função do Prohage, na concepção 
dos três representantes da mesa, é 
unânime. “A sua importância é reu-
nir todos os representantes da área 
portuária que operam e atuam no 
comércio internacional. Cada autori-
dade tem o seu papel e depende das 
outras para realizar o desembaraço 
das operações. Depende da alfânde-
ga, da Anvisa, da Capitania dos Por-
tos, entre outras. E quando elas se 

reúnem, interagem melhor e agilizam 
o processo”, opina Lascosque, cujo 
posicionamento assemelha-se ao dos 
outros dois ocupantes da mesa.

Para Barletta, a principal função do 
programa também é dar agilidade 
aos procedimentos: “O Prohage foi 
criado no sentido de harmonizar o 
trânsito e eliminar as arestas que di-
ficultavam o tráfego portuário. Tínha-

mos, em média, uma defasagem de 
23 dia/ano, mas quando as autorida-
des portuárias começaram a intera-
gir, avançamos muito nessa questão”. 
E o posicionamento do representan-
te da Capitania dos Portos, Marcos 
Cunha, além da agilidade, também 
aborda qualidade no serviço: “O 
PROHAGE é um programa importan-
tíssimo que possibilita aos Agentes 
de Autoridades Federais nos Portos 
coordenarem-se, podendo propiciar 
um melhor serviço aos seus usuários 
bem como explicitarem, com clareza, 
às Comunidades Marítima e Empre-
sarial, a forma correta de consegui-
rem agilidade para cumprir os trâmi-

tes burocráticos exigidos; bem como 
o que as instituições tem feito a fim 
de melhorar seus atendimentos”, 
conclui. 

Logo após a exposição inicial da mesa, 
que abordou temas como dragagem 
e derrocagem do canal do porto, ar-
rendamento do terminal de granéis 
líquidos, porto de águas profundas e 
o efeito das greves na movimentação 

portuária, outros assuntos de rele-
vância para o programa foram apre-
sentados.

O Prohage
Instituído pela Portaria Interminis-
terial n.º 11, de 25 de novembro de 
1997, O Prohage foi elaborado para 
reduzir custos e tempo na movimen-
tação de cargas e passageiros. Cada 
Estado deveria instituir uma comis-
são local do Programa de Harmoniza-
ção dos Agentes de Autoridade Fede-
rais nos Portos; entretanto, apenas o 
Espírito Santo mantém o Prohage em 
atividade. As autoridades do progra-
ma se reúnem mensalmente.

Espírito Santo – Expectativa
Secretaria da Fazenda 81 anos 
de história

Regimes Aduaneiros Especiais
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Espírito Santo – Expectativa (Continuação)

Em agosto passado, o povo capixa-
ba foi apresentado ao  Programa 
De Desenvolvimento Sustentável 
Do Espirito Santo  -  “PROEDES” - 
pelo Governo do Estado do Espírito 
Santo.  orepresentado pelo Diretor 
Financeiro do Banco de Desenvol-
vimento do Espírito Santo – BAN-
DES, Sr. Guilherme Pereira.
 
O Programa conta com diversas 

ações de governo para minimizar 
as perdas econômicas pelas mu-
danças na alíquota do ICMS de 
importação que caiu de 12% para 
4%, prejudicando muito a eficácia 
do Fundo de Desenvolvimento das 
Atividades Portuárias – FUNDAP, 
além de outras ameaças à econo-
mia do nosso Estado como as pos-
síveis  mudanças na distribuição 
dos “royalties” de petróleo.
 
Com isto, o próprio “FUNDAP” 
integrará o “PROEDES”, que terá 
diversas ações com foco no desen-
volvimento sustentável do Espírito 
Santo, dentre as quais a criação 
da Sub Secretaria de Comércio 
Exterior, ligada à Secretaria de De-
senvolvimento. Precisamos estar 
atentos e antenados aos novos 
rumos da economia do Estado 
e acompanhar o passo-a-passo, 
aguardando um breve deslanchar 
num curto espaço de tempo.
 

Estamos lendo nos noticiários de 
hoje (18/09/2012) que a Assembléia 
Legislativa do Espírito Santo entrará 
com uma Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade (ADIN) amanhã junto ao 
Supremo Tribunal Federal – STF  para 
tentar derrubar a decisão do Senado 
que reduziu a alíquota do imposto e, 
caso tenha posição favorável, vamos 
voltar com a integridade do incentivo 
com a alíquota de 12%.
 
O que chama a atenção é o fato 
da redução (12% para 4%) do 
FUNDAP ter sido determinada 
por meio de resolução que pas-
sou apenas pelo Senado, quando 
o correto, segundo especialistas, 
é por meio de Lei Complementar 
com votação na Câmara e sanção 
da Presidência da República.
É esperar  prá  ver.

Luis Kleber S. Brandão
Presidente do SINDAEES

Parque Industrial em evidência 
no mercado de rochas ornamen-
tais, a cidade de Cachoeiro de 
Itapemirim sediou mais um even-
to Cachoeiro Stone Fair. A feira 
durou três dias – de 28 a 31 de 
agosto – e foi composta por ex-
positores como a ABNT, Banco 
do Brasil e empresas atuantes no 
segmento de mármore e granito, 
que mostraram as inovações mais 
recentes do ramo e uma ampla 
variedade de oportunidades de 
negócio para o setor.

Os participantes do evento po-
dem conhecer as pedreiras de 
onde a matéria-prima dos produ-
tos à base de rochas ornamentais 

é retirada e as indústrias de bene-
ficiamento que compõem a Rota 
do Mármore e Granito – primeira 
rota do Brasil voltada para o turis-
mo de negócios.

A Feira Internacional do Mármore 
e Granito acontece desde 1989 e 
conta, principalmente, com a par-
ticipação de profissionais vincula-
dos ao mercado de rochas, como 
arquitetos, decoradores e enge-
nheiros, além de empresas de lo-
gística, distribuição e importação.

O mercado
Cachoeiro de Itapemirim é con-
siderada pioneira nesse merca-
do em todo o país, com apro-

ximadamente 1000 empresas 
atuando no setor e 10000 em-
pregos diretos no município. 
Além de fazer parte do Arran-
jo Produtivo Local de Rochas 
Ornamentais (APL), composta 
por 14 municípios capixabas, a 
cidade também integra a Rota 
do Mármore e Granito, com 
uma infra-estrutura que inclui 
indústrias de extração e de be-
neficiamento primário – serra-
gem – e secundário – polimen-
to e acabamento. A exploração 
de rochas ornamentais é o ter-
ceiro maior gerador de receita 
para o Estado e corresponde a 
7% do produto interno bruto 
(PIB) capixaba. 

Cachoeiro de Itapemirim apresenta 34ª Feira 

Internacional do Mármore e Granito
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R E D E X   x   R E P O R T O

Certamente após a leitura, haverá uma maior visão sobre o assunto, de acordo com a legislação aplicável ao caso, e 
disponível aos interessados para iniciar os procedimentos de ajustes, obedecidos os preceitos legais, objetivando os 
benefícios que certamente irão aumentar a capacidade da empresa, contribuindo diretamente com o desenvolvimento 
pretendido com referidos procedimentos.

REDEX x REPORTO: COMPATIBILIDADE
Os Regimes Aduaneiros Especiais são mecanismos de incentivo ao Comércio Exterior, segundo Bizelli (2006), por permitirem a suspensão 
de tributos Federais, Estaduais, Municipais, conforme respectivas legislações. Destacam-se, alguns destes instrumentos: Drawback; Ad-
missão Temporária; Regime especial de entreposto aduaneiro de importação e exportação; Trânsito aduaneiro; Entreposto Industrial sob 
controle aduaneiro informatizado (Recof); Regime Tributário para incentivo à modernização e ampliação da estrutura portuária (Reporto); 
Recinto Especial para despacho aduaneiro de exportação (Redex).
 

1.Regime Tributário para incentivo à 
modernização e ampliação da estrutura 
portuária (Reporto)
 
O REPORTO é uma das medidas rela-
cionadas à Política Industrial levada a 
cabo pelo Governo Federal, em agos-
to de 2004, e objetiva estimular a 
realização de investimentos na recu-
peração, modernização e ampliação 
dos portos brasileiros, reduzindo o 
surgimento de gargalos logísticos na 
infraestrutura portuária.
 
1. BENEFÍCIOS
a) Suspensão dos seguintes impostos 
na venda no mercado interno:
• Imposto sobre Produtos Industria-
lizados – IPI (alíquota média de 5%)
• Contribuição para o PIS/PASEP (alíquota 
de 1,65%)
• Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social – COFINS (alí-
quota de 7,6%).
b) Suspensão dos seguintes impostos 
na importação:
• Imposto sobre Produtos Industria-
lizados – IPI (alíquota média de 5%)
• Contribuição para o PIS/PASEP (alíquota 
de 1,65%)
• Contribuição para a COFINS (alíquota 
de 7,6%)
• Imposto de Importação (alíquota de 
14%)
c) Isenção do II e do IPI após o decurso 
do prazo de cinco anos, contado da data 
da ocorrência do fato gerador.
d) Conversão da suspensão do PIS/
PASEP e da COFINS em taxação pela 
alíquota zero (mesmo efeito prático 
da isenção), contado da data da ocor-
rência do fato gerador.
e) Conversão da suspensão do PIS/
PASEP e da COFINS em taxação pela 
alíquota zero (mesmo efeito prático 
da isenção), contado da data da ocor-
rência do fato gerador.
f) Os benefícios relacionados ao 
ICMS: Registre-se o Convênio ICMS 
99/05 – Conselho Nacional de Políti-

ca Fazendária-CONFAZ, publicado no 
Diário Oficial da União (D.O.U). de 
05/10/2005, o qual altera o Convênio 
ICMS 28/05 (CONFAZ), publicado no 
D.O.U. de 05/04/2005, que autoriza 
os Estados, os quais menciona, a con-
ceder isenção do ICMS na importação 
de bens destinados à modernização 
de zonas portuárias do Estado.
 
2. BENEFICIÁRIOS DIRETOS DO RE-
PORTO:
a) O Operador Portuário;
b) O Concessionário de Porto Organi-
zado;
c) O Arrendatário de Instalação Portaria 
de Uso Público;
d) A Empresa Autorizada a Explorar 
Instalação Portuária de Uso Privativo 
Misto.
 
3. RELAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUI-
PAMENTOS E BENS BENEFICIADOS 
PELO REPORTO:
O Decreto nº 5.281, de 23 de novem-
bro de 2004, estabelece a relação de 
máquinas, equipamentos e bens ob-
jeto da suspensão de que trata o art. 
13 da Medida Provisória Nº 206, de 6 
de agosto de 2006, que instituiu o RE-
PORTO.
 
Dentre os quais, estão incluídos: tri-
lhos; aparelhos e instrumentos de pe-
sagem; talhas, cadernais e moitões; 
guinchos e cabrestantes; cábreas; 
guindastes, incluídos os de cabo; pon-
tes rolantes; pórticos de descarga ou 
de movimentação; pontes-guindas-
tes; carros-pórticos; carros-guindas-
tes; empilhadeiras; outros veículos 
para movimentação de carga e seme-
lhantes, equipados com dispositivos 
de elevação; outras máquinas e apa-
relhos de elevação, de carga, de des-
carga ou de movimentação; locomo-
tivas e locotratores; tênderes; vagões 
para transporte de mercadorias sobre 
vias férreas; tratores rodoviários para 
semireboques; veículos automóveis 

para transporte de mercadorias; veí-
culos automóveis sem dispositivo de 
elevação, dos tipos utilizados em fá-
bricas, armazéns, portos ou aeropor-
tos, para transporte de mercadorias 
a curtas distâncias; reboques e semi-
reboques, para quaisquer veículos; 
outros veículos não autopropulsados; 
aparelhos de raios- x; e instrumentos 
e aparelhos para medida ou controle 
do nível de líquidos.
 
4. RESTRIÇÕES:
a) Para utilizar o regime é condição 
básica a venda direta de máquinas, 
equipamentos e outros bens, no mer-
cado interno, ou a sua importação, di-
retamente às empresas beneficiárias 
do REPORTO, para inclusão no seu 
ativo imobilizado e utilização exclusi-
va na execução de serviços de carga, 
descarga e movimentação de merca-
dorias.
b) A suspensão do Imposto de Impor-
tação somente será aplicada a máqui-
nas, equipamentos e outros bens que 
não possuam similar nacional.
c) A aplicação dos benefícios fiscais, re-
lativos ao IPI e ao II, está condicionada 
à quitação de tributos e contribuições 
federais e à formalização de termo de 
responsabilidade em relação ao crédito 
tributário suspenso.
d) A transferência, a qualquer título, 
de propriedade de bem enquadra-
do no REPORTO, dentro do prazo de 
cinco anos, contado da data do fato 
gerador dos tributos, somente po-
derá ocorrer após autorização da 
Secretaria da Receita Federal e para 
adquirente, também, enquadrado no 
REPORTO, sob pena do recolhimento 
dos tributos suspensos, acrescidos de 
juros e de multa de mora estabeleci-
dos na legislação aplicável.
 
5. PRAZO DE VIGÊNCIA:
O prazo inicial de vigência do REPOR-
TO, definido pela Medida Provisória 
nº 206, de 6 de agosto de 2004, seria 
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José Francisco Gozzi Siqueira 
Assessor Jurídico do SINDAEES

Advogado  Titular do EARS - 
Escritorio de Advocacia Renoldi Siqueira

temporário até 31 de dezembro de 
2005, entretanto o mesmo foi am-
pliado para 31 de dezembro de 2007, 
conforme a Lei nº 11.033, de 21 de ou-
tubro de 2004, novamente prorrogado 
até 31.12.2015 através  da Lei Federal 
12.688 de 18 de julho de 2012.
 
6. HABILITAÇÃO AO REGIME:
Deve estar de acordo com a Instrução 
Normativa da Secretaria da Receita 
Federal n.º 477, de 14 de dezembro 
de 2004, publicada no D.O.U. de 15 
de dezembro de 2004, revogada pela 
IN RFB n.º 879, de 15 de outubro de 
2008, a qual dispõe sobre a habilitação 
ao Regime Tributário para Incentivo à 
Modernização e à Ampliação da Estru-
tura Portuária (REPORTO).
 
7. OPERACIONALIZAÇÃO DA IMPOR-
TAÇÃO:
a) Operação sujeita ao licenciamen-
to não-automático de importação no 
Siscomex. É necessária a solicitação 
da Licença de Importação-LI prévia ao 
embarque da mercadoria no exterior.
b) As importações estão sujeitas ao 
exame de similar nacional, conforme 
disposto no Decreto-Lei Nº 37/66 e 
seus atos regulamentares que exi-
gem exame comparativo de preço, 
qualidade e prazo de entrega, os 

quais estão contidos no Decreto Nº 
4.43/2002.
c) O exame de similaridade é realizado 
pela Secretaria de Comércio Exterior, 
com base nos dados e documentos 
do pedido de Licença de Importação 
pelo importador no Siscomex.
 
d) A Secex consulta, subsidiariamen-
te, a Associação Brasileira dos Fabri-
cantes de Máquinas e Equipamentos-
-ABIMAQ acerca da existência de 
fabricantes nacionais de máquinas e 
equipamentos dos bens os quais se 
pretenda importar com suspensão/
isenção de tributos.
 
8. LEGISLAÇÃO BÁSICA APLICADA AO 
REPORTO:
a) Medida Provisória nº 206/2004, 
cria o REPORTO.
b) Lei nº 11.033, de 21/12/2004, insti-
tui o REPORTO, c/c Lei Federal 12.688 
de 18 de julho de 2012 (prorrogação).
c) Lei nº 10.865/2004, de 30/04/2004, 
dispõe sobre os Programas de Inte-
gração Social e de Formação do Pa-
trimônio do Servidor Público-PASEP e 
a Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade-COFINS incidente so-
bre a importação de bens e serviços.
d) Decreto nº 5.281, de 23/11/2004, 
estabelece a relação de máquinas, 

equipamentos e bens objeto da sus-
pensão de que trata o art. 13 da Medi-
da Provisória nº 206, de 06/08/2004, 
que instituiu o REPORTO.
e) Instrução Normativa SRF nº 477, de 
14/12/2004, que dispõe sobre a habilita-
ção ao REPORTO.
f) Decreto nº 4.543/2002, de 
26/12/2002, que regulamenta a admi-
nistração das atividades aduaneiras, e 
a fiscalização, o controle e a tributação 
das operações de comércio exterior, em 
destaque os artigos que tratam da ques-
tão da “Similaridade”, no caso, do Artigo 
190 ao Artigo 209.
g) Portaria Secex nº 14/2004, de 
17/11/2004, que revogou a Portaria 
Nº 17/2003, que consolidou as Porta-
rias Secex Importação/Drawback, em 
destaque a questão do licenciamento 
das importações. 

Fonte:www.desenvolvimento.gov.
br, Comércio Exterior. Elaborado pelo 
Departamento de Competitividade In-
dustrial e de Comércio e Serviços. Para 
maiores informações: renai@desen-
volvimento.gov.br.
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Dicas de empreendedorismo

Se você tem o seu próprio ne-
gócio ou deseja iniciá-lo em 
breve, acompanhe aqui algu-
mas dicas que podem dar um 
excelente suporte ao seu traba-
lho:
• O site da Sebrae oferece óti-
mas sugestões para quem está 
partindo do início. São diferen-
tes tópicos que acompanham, 
passo a passo, as diferentes 
etapas necessárias para o êxi-
to do negócio. Reúne informa-
ções a respeito de estratégias 
de marketing, planos de negó-
cio, capacitação e outros dados 
de interesse do empreende-
dor. http://www.sebrae.com.
br/atender/momento/quero-
-abrir-um-negocio

• A revista Pequenas Empresas 
& Grandes Negócios, da edito-
ra Globo, também oferece um 
bom suporte tanto para os em-
preendedores recentes quanto 
para os administradores com 
mais experiência: http://revis-
tapegn.globo.com/

• Com a demanda crescente 
por serviços diretamente liga-
dos à informática em todos os 
segmentos do mercado, inves-
tir neste ramo é sempre uma 
boa escolha. O blog do Senac 
de Santa Catarina explica como 
você pode se tornar um empre-
endedor digital: http://blog.
sc.senac.br/seja-um-empreen-
dedor-digital/


