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1ª Copa Sindaees de Futsal

Confira a tabela do campeonato e veja as equipes que mais se destacaram

Sindicato oferece mais um
serviço aos Despachantes
Pensando em reduzir os custos
com viagem dos profissionais que
necessitam encaminhar os processos ao DECEX, em Brasília, o
SINDAEES decidiu oferecer um
novo serviço para facilitar a vida
dos Despachantes.
O Sindicato se responsabilizará pelo
envio das correspondências ao Dis-
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trito Federal, contando com a parceria também da Federação Nacional
dos Despachantes Aduaneiros.
Para os associados que queiram se
beneficiar desse serviço para padronizar os procedimentos, os documentos deverão ser encaminhados ao SINDAEES pagando uma
taxa de R$ 75,00 por processo.

1ª Copa Sindaees
de Futsal
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Federação disponibiliza
escritório em Brasília
A Federação disponibilizará sua sede
em Brasília para os associados do
SINDAEES, mas para dispor desse
serviço o Despachante deverá comunicar antecipadamente ao sindicato
que encaminhará um autorização a
Federação com os dados e o registro
do profissional.
Devemos informar que só serão beneficiados os Despachantes que forem
devidamente autorizados pelo Sindaees, sendo que, os mesmos deverão
prezar as regras de educação, horário
de funcionamento do escritório e da
correta conduta pessoal.

Perfil do Mês
Dicas de Saúde
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Editorial
Aniversáriantes do Mês

Reforma Tributária
tamente afetados em sua arrecadação
e, conseqüentemente, afetará também
o movimento na cadeia do comércio
exterior .

Estamos vivendo um momento muito delicado em nosso Estado, onde
observamos grandes mudanças, especialmente no tocante a Reforma
Tributária e seu efeito direto no
Fundo das Atividades Portuárias FUNDAP.
Tendo em vista que, a grande fonte
de recurso que é o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços
- ICMS para o Estado e municípios,
podemos dizer que esses serão dire-

Bom seria se essa Reforma Tributária
reduzisse verdadeiramente a carga tributária, sem afetar as administrações
já existentes, como o FUNDAP, por
exemplo. Uma vez que, diversos municípios capixabas têm nessa receita
sua maior fonte, melhorar a técnica
de arrecadação sem reduzir a Carga
Tributária não é o ideal.
É importante enfatizar que nosso esforço tem sido constante para que
as mudanças ocorram sem acarretar
prejuízos para o desenvolvimento dos
Estados e seus municípios .
Luis Kleber Brandão
Presidente do Sindaees.

Maio:
Angela Maria De A. Coutinho
Arles Tebaldi Da Silva
Carlos Alberto Ripolli Junior
Carlos Eduardo Da Cruz
Carlos Monteiro Neto
Daniel Alves Da Cunha
Davi Lira Dos Santos
Guillermo F. Stefanon
Isac Vicente De Souza
Jose Affonso Tissi Russo
Kátia Boldrini Cetto
Leandro Nunes Santos
Luis Antonio C. Da Silva
Luis Henrique A. Cordeiro
Marcio Negri Espindula
Maria Bernadete F. Conink
Ricardo De A. Rodrigues
Robson Rogge Herbst
Romero Pinto Ribeiro
Rosana Viana
Thiago Alves De Paulo
Thiago Barros Neves
Vitor Luciano De Mello
Wellington Francisco F.
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Junho
Andre De Wilton Morgado
Bruno Jorge S. De Souza
Daise Almeida Cypriano
Diovani Teixeira Martins
Eduardo G. Fernandes
Eduardo Roberto N. Azevedo
Elaine Neves De P. Tavares
Eliana Salvador
Jefferson Pizzani Rios
Luis Kleber Da S. Brandão
Luiz Carlos Pereira Costa
Marcos Paulo Muniz
Maria Izabel Borjaille
Moises Renato De O. Souza
Roberto Blondet De Azeredo
Severino Martir Alves
Ueverton Coutinho Zeferino
Welington V. Do Nascimento
Whelinton Alves Macedo
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SINDAEES promove o Curso de
Classificação Fiscal de Mercadorias
Visando oferecer uma atualização
profissional para a categoria, o SINDAEES ofereceu entre os dias 06 a
15 de maio, no auditório do sindicato, o curso de Classificação Fiscal de
Mercadorias, ministrado pelo auditor
da Receita Federal do Brasil-AFRFB,
Luiz Roberto Missagia.
O palestrante é auditor desde 1997 e
já atuou também no setor de Desembaraço Aduaneiro e Análise de Processos Especiais na Delegacia da Receita Federal do Rio Grande do Sul.
Atualmente é supervisor dos Portos
Secos da Alfândega de Vitória, além
de atuar também na preparação de auditores da Receita Federal na Escola
de Administração Fazendária-ESAF.
Foto: Jaqueline Araujo

Com a carga horária de 8 horas/aula

o curso teve como finalidade a atualização e a reciclagem profissional do
Despachante Aduaneiro no que diz
respeito a classificação fiscal de mercadorias e, apresentou como objetivo
os seguintes tópicos:
- Estabelecer o conceito e a necessidade
de utilização de uma Nomenclatura;
- Introdução ao mecanismo de classificação fiscal e suas regras;
- Treinamento com casos práticos.
Participaram trinta e quatro profissionais, que se mostraram bastante dispostos a ampliar seu grau
de conhecimento no assunto.
E, em breve o SINDAEES estará oferecendo novos cursos. Fique atendo
para a programação atualizada em
nosso site:www.sindaees.com.br

1ª Copa SINDAEES de Futsal
Despachantes e Ajudantes Aduaneiros.
Um dos pontos fortes da competição foi a premiação com troféus e
medalhas para os três primeiros colocados, ficando entre as equipes do
TVV-Capuaba, Galera da Geral e
Internacional.

Pensando em proporcionar mais união
entre os Despachantes que gostam de
praticar o esporte mais popular do
país, a diretoria do sindicato promoveu entre os dias 29 de março e 3 de
maio, no ginásio do SESI, em Jardim
da Penha, Vitória, a 1ª Copa SINDAEES de Futsal.
A competição contou com a participação de oito equipes, num total de oitenta

No intuito de proporcionar um momento de confraternização entre as
equipes após a final do campeonato,
o Sindaees ofereceu um churrasco
no Bar Oba, Oba, na Praia do Suá,
quando os participantes comemoraram o sucesso da Copa.
O reconhecimento pela a competência
na organização do evento veio à seguir. O gerente executivo do SINDAES, Ronaldo Gama, recebeu vários email’s e telefonemas parabenizando-o
pela realização da copa.

andro Gomes Gama e, contou com a
participação de árbitros da Federação
de Futsal do Espírito Santo.
Quem compareceu ao evento gostou
do que viu. A rede balançou dezenas
de vezes, principalmente pelo ataque
da equipe vencedora, TVV-Capuaba,
que teve Sandro como artilheiro da
competição.
Thiago, que faz parte da mesma equipe, também se destacou como o goleiro menos vazado, levando apenas oito
gols durante as seis rodadas da capa,
que promete voltar a acontecer no próximo ano, para a alegria dos jogadores
que clamam por uma revanche.

A 1ª Copa teve a coordenação geral
(projetos, regulamentos e estatísticas)
do professor de Educação Física Le-

Confira a tabela do campeonato e veja as equipes que mais se destacaram:
1ِª RODADA – 29/03
TVV-CAPUABA 7 x 2 UNION
SEDE 2 x 7 GEST. ADUANEIRA
INTER. 2 x 2 GALERA DA GERAL

2ª RODADA – 05/04

4ª RODADA – 19/04

RESULTADO GERAL

UNION 6 x 1 SEDE

CAMPEÃO

INTER 1 x 0 EADI 1

GALERA G. 10 x 0 EADI 2

GEST ADUANEIRA 2 x 3 UNION

3ªRODADA – 12/04

VICE-CAMPEÃO

SEMI-FINAIS – 26/04

GALERA DA GERAL

TVV-CAPUABA 7 x 4 INTER

TERCEIRA COLOCADA

GALERA G. 8 x 1 UNION

INTERNACIONAL

EADI 2 3 x 1 EADI 1
TVV-CAPUABA 9 x 1 SEDE

TVV-CAPUABA

FINAIS – 03/05

INTER 3 x 2 EADI 2

ARTILHEIRO
SANDRO - TVV-CAPUABA

EADI 1 2 x 3 GALERA DA GERAL

INTER 1 x 0 UNION

GOLEIRO MENOS VASADO

TVV-CAP 7 x 2 GEST ADUAN

TVV-CAP 4 x 1 GALERA G.

TIAGO - TVV-CAPUABA

Venha fazer a diferença

O SINDAES convida os profissionais ligados direta e indiretamente
ao comércio exterior para o 5º Seminário dos Despachantes Aduaneiros
do Espírito Santo, que será realizado
nos dias 16 e 17 de agosto próximo,
no Centro de Turismo e Lazer Praia
Formosa – SESC de Aracruz.
Este ano além das palestras com profissionais selecionados, contaremos
com um espetacular training show
com o tema “Só se for agora”, apresentado pelo engenheiro, administrador e conferencista, José Mayo, , da
empresa Verbo Vivo, de São Paulo.

tadores, bicicletas de corrida e outros
brindes especiais. A noite teremos
uma banda formada por excelentes
músicos para proporcionar algumas
horas de lazer e integração entre os
participantes.
Já o domingo será totalmente voltado para o lazer e, caso haja número
suficiente de inscrições faremos uma
gincana que irá presentear os participantes com dois prêmios.

Com o objetivo de atender aos participantes que desejam antecipar o valor
da diária de seus acompanhantes (que
inclui café da manhã, almoço e jantar),
E, para fechar com chave de ouro, o sindicato sugere que sejam feitas imeno sábado faremos sorteios de vários diatamente as inscrições, com a devida
prêmios, como: tv’s, micro compu- autorização.

Palestrantes confirmados e outros nomes a confirmarem
José Henrique Mauri
Inspetor da Alfândega do Espírito Santo;
Domingos de Torre
Advogado tributarista com diversos livros sobre Comércio Exterior Despachantes de renome nacional.
Convidados especiais
César Augusto Barbiero
Superintendente da Receita Federal do Brasil - 7ª Região;
Daniel Manzano
Pres. da Federação Nacional dos Despachantes Aduaneiros
Valdir Santos
(presidente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de São Paulo)
João Carlos Genescá
(presidente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros do Rio de Janeiro)
Dr. Gilson Guedes
(coordenador do Ministério da Agricultura e Pecuária);
José Alberto Andrade Reis
(representante da ANVISA);
Dr. Antônio Carlos Barletta
(coordenador do Programa de Harmonização dos Agentes e Autoridades Federais nos Portos – PROHAGE/ES);
Dr. Ruston Gouveia
Chefe do Setor de Fiscalização

O valor das diárias poderá ser descontado em até 04 (quatro) vezes em seu
repasse de honorários, para que seja
descontado um valor menor por mês à
partir do mês de maio.
No Centro de Turismo Praia Formosa
os participantes poderão desfrutar de
um ambiente maravilhoso, onde você
e sua família com certeza passarão
grandes momentos.
Será disponibilizada toda a área de lazer, como salão de jogos, sala de tv e
vídeo, campo de futebol, playground,
estrada para caminhadas e um excelente parque aquático, com diversos
toboáguas.
Sua presença é muito importante, pois
você é o nosso convidado especial,
com suas despesas de hospedagem
(diária e refeições) por conta do SINDAEES.
Os participantes que não querem se
deslocar de carro próprio até a Praia
Formosa podem ficar tranqüilos! O
sindicato fretou um ônibus executivo
da Viação Águia Branca para levar
os participantes com total conforto e
segurança.
Para maiores informações sugerimos
que entre em contato com o setor operacional ou de recursos humanos do
SINDAEES.

Esperamos por você num
ambiente alegre e
descontraído.
Venha fazer a diferença!!�!

Perfil do mês:

Marcos Menezes Tovar
“Um exemplo de profissional”

Tovar disse que quando começou a trabalhar a burocracia era muito maior. “A
gente lutava muito, tanto para liberar
uma carga importada como para exportar também. O porto era muito pequeno,
e nós só tínhamos o Cais de Vitória e o
Cais Comercial, como é conhecido agora. O café e o cacau eram embarcados em
sacos, e os doqueiros tinham que levar os
sacos na cabeça até o costado do navio,
para depois o guindaste levar os sacos
para o interior da embarcação. Naquele
tempo não tinha nada de equipamento,
era tudo no braço mesmo”, recorda.

Foto: Jaqueline Araujo

Nascido em Vitória, em 10 de agosto de
1937, Marcos Menezes Tovar é considerado um dos mais antigos despachantes
aduaneiro do Espírito Santo que ainda
atua na profissão. Ele foi um dos fundadores do SINDAEES e colaborou muito
para o crescimento da categoria.
Ele é da época em que o registro profissional para atuar como Despachante Aduaneiro era assinado pelo presidente da república. Seu registro foi concedido em Brasília,
em 14 de outubro de 1964, pelo então

tiam naquela época, a profissão não foi
extinta. Isso deve-se também ao fato de
ser uma profissão muito antiga e que requer conhecimento e prática em comércio exterior. O governo então decidiu
não nomear mais despachantes, tornando
a classe facultativa, como é até hoje.

presidente Humberto de Alencar Castelo
Branco e pelo ministro da fazenda Octávio
Gouveia de Bulhões.
De acordo com Tovar, o governo e as
grandes empresas de comércio exterior
da época tentaram por diversas vezes
acabar com a profissão. E os profissionais foram muito perseguidos, porque
as empresas queriam fazer o serviço que
era exclusivamente dos despachantes.
Graças a atuação dos sindicatos do Rio
de Janeiro e de São Paulo, que já exis-

Segundo Marcos Tovar o SINDAEES
exerce um papel muito importante para a
categoria e afirma que a atual gestão tem
se mostrado muito eficiente, o que antes
não acontecia. “Hoje quando temos problemas com a Receita Federal, em alguns
casos, quando algum serviço está sendo
prejudicado em função de exigências
fiscais, ele interfere, levando ao conhecimento do inspetor da Alfândega. Acho
fundamental ter o sindicato como aliado.
Eu sempre fui ligado ao SINDAEES e
nunca me afastei porque acho essencial
como profissional” ressalta Tovar.

FEDERAÇÃO NACIONAL DOS DESPACHANTES ADUANEIROS
Filiada à Confederação Nacional do Comércio – CNC

COMUNICADO À PRAÇA IMPORTADORA E EXPORTADORA
Os sindicatos que congregam a categoria dos
Despachantes Aduaneiros, com o apoio da
Federação Nacional dos Despachantes Aduaneiros, de uns tempos a esta parte, vêm demonstrando ao mercado importador e exportador e mesmo a algumas empresas prestadoras
de serviços que atuam na área aduaneira, por
todos os meios possíveis, a importância das
atividades que são desenvolvidas pelos Despachantes Aduaneiros no âmbito do Comércio
Exterior as quais, como se sabe, são de interesse público, como vem sendo reconhecido pelas próprias autoridades constituídas e que por
isso o consideram um verdadeiro partícipe do
Poder Público, quando se encontram no pleno
exercício de suas funções.
Aqueles sindicatos vêm afirmando e repetindo
que essa importância ainda mais se confirma
quando se sabe que o Despachante Aduaneiro
exerce uma função de natureza personalíssima
sendo ele uma das poucas pessoas que detém
senha para acessar o SISCOMEX (IN-SRF
nº 650, de 2006, art. 18) a qual, diga-se, é indelegável e por isso é ele quem arca com as
responsabilidades técnicas do despacho aduaneiro quando o assina (Decreto 646, de 1992,
artigo 30 e outros, Lei nº 10.833, de 2003).
Assim é que aqueles Sindicatos de há muito
tempo vêm alertando para a necessidade de
o mercado importador e exportador cumprir
as normas que regem tais atividades, citando
como exemplo, entre elas, a que diz respeito
á forma de pagamento da remuneração desses
profissionais,denominada pela lei como sendo honorários, os quais devem ser pagos por
intermédio dos Sindicatos da categoria, que
então retêm o Imposto de Renda na Fonte e
os devolve aos profissionais prestadores de
serviços (Decreto de lei nº 2.472, de 1988, artigo 5º, § 2º), combinado com a legislação do
Imposto de Renda (Decreto nº 3.000, de 1999
– RIR/99, artigo 719). É que muitas empresas
que também são prestadoras de serviços aduaneiros paralelos (transportadoras, NVOCC,
agentes de carga, etc), sabendo que por lei não
podem efetuar os despachos aduaneiros, mas
apenas as próprias empresas importadoras e
exportadoras, diretamente, por seus dirigentes e empregados com vínculo empregatício
sem cláusula excludente de responsabilidade ou por despachantes aduaneiros, praticam
toda sorte de atos tendentes a evitar que a remuneração dos despachantes aduaneiros seja
paga pela forma legal ou, ainda, eu a mesma
nem seja paga, o que se dá quando enviam ao
mercado importador e exportador mensagens
internas ou públicas, por meio de jornais e revistas, informando que a remuneração do Despachante Aduaneiro é “isenta”, a que chamam
propositadamente de “taxa”, exatamente para

confundir o contribuinte (SDA) e por isso, às
vezes, até buscam manter vínculo empregatício com um desses profissionais para que
este assine todos os despachos de sua carteira
de clientes, mas estes profissionais, enquanto
empregados dessas empresas, não se configuram, na verdade, como empregados do
importador ou exportador, conforme exige
aquele Decreto de lei nº 2.472, de 1992, artigo 5º e Decreto nº 646, de 1992, artigos 3º e
14º e IN-SRF nº 650, de 2006.
Ninguém pode impedir que um Despachante
Aduaneiro seja empregado de uma empresa,
mas enquanto exercer essa função terá ele de
se emoldar inteiramente à legislação que rege
sua profissão, antes mencionada, sob risco de
o mesmo, devido a sua subordinação empregatícia, perder – como de fato perde, a autonomia profissional que a lei lhe impõe.
Aqueles sindicatos assinalaram, por outro
lado, que são muitas as empresas importadoras e exportadoras, de grande porte, que
orientadas para os vários perigos que essa situação encerra, sob o ângulo fiscal, tributário
e mesmo funcional, passaram a entender, de
forma mais abrangente, toda essa mecânica
que envolve as atividades dos despachantes
aduaneiros tais como impostos de renda na
fonte, contribuição do INSS, outorga de responsabilidade mediante a procuração, que
nunca recai sobre aquelas empresas prestadoras de serviços, mais sim sobre as verdadeiras tomadoras dos mesmos, ou seja, as
importadoras e exportadoras e os despachantes aduaneiros em relação às suas funções e
tantas outras obrigações. A assessoria que diz
respeito à profissão, além da questão da segurança que deve presidir os acessos ao SISCOMEX e à outros sistemas correlatos.
Assim é que muitas empresas vêm convocando a assessoria técnica e ou jurídica daqueles sindicatos para que explanem sobre a
legislação e as conseqüências dela decorrem,
quando, então acabam optando pelo estreito
cumprimento das normas vigentes com o objetivo de evitarem problemas futuros, em especial quando a assessoria técnica e ou jurídica dessas empresas percebem que existem
normas positivas ligadas a algumas Obrigações Acessórias, notadamente a Portaria da
Superintendência da 8ª Região Fiscal nº 78ª
de 29/10/2004 (DOU-1 de 08/11/2004), cujo
o teor assinala que despensa de anexação ao
despacho aduaneiro da guia de conhecimento
de honorários de despachante aduaneiro não
desobriga os tomadores dos serviços (importadores e exportadores) de pagarem os
mesmos por intermédio de seus sindicatos de
classe, além de outras portarias existentes em

diversas regiões fiscais, entre elas a de nº 114,
de 04/04/2003 da Delegacia da Receita Federal de Foz do Iguaçú, (DOU-1, de 08/04/2003)
e a de nº 6, de 07/01/2005 da Delegacia da
Receita Federal de Uruguaiana (DOU-1, de
12/01/2005).
É importante registrar que a tese de quais
sindicatos vêm esposando em torno do assunto foi recentemente corroborada pelo Poder Judiciário, a ser ver de vários Acórdãos
proferidos pelo egrégio Tribunal Regional do
Trabalho da 2ª Região em especial o de nº
01671.2002.441.02.85/8. da 2ª turma o qual
confirma que o despachante aduaneiro é um
liberal autônomo que não forma vínculo de
emprego enquanto exerce dessas funções profissionais, vez que, seu empregadores não possuem autonomia para determinar como devem
ser executado os serviços, eis que de natureza
técnica imposta pela legislação acima referida,
específica das atividades desse profissional,
além de que – assinala aquele Acórdão, os seus
horários devem ser pagos pelos reais tomadores de seus serviços (importadores e exportadores) por intermédio dos órgãos de classe desses
profissionais.
Assim, é que os Sindicatos da categoria permanecem à disposição dessa empresa para prestar
esclarecimentos adicionais alusivos ao assunto
aqui abordado, bastando, para tal, que entre em
contato com os mesmos nos seguintes telefones e e-mails:
São Paulo – (11) 3549-9832 /
e-mail: sindaspcg@sindaspcg.org.br
Santos – (13) 3229-8833 /
e-mail: secretaria@sdas.org.br
Rio Grande do Sul – (51) 3228-2563 /
e-mail: presidência@sdaeros.com.br
Espírito Santo – (27) 3223-4159 /
e-mail: presidente@sindaees.com.br
Rio de Janeiro – (21) 2253-8344 /
e-mail: ores@sda-rj.com.br
Paraná e Santa Catarina – (41) 3420-5150 /
e-mail: presidente@sdaprsc.com.br
Minas Gerais – (31) 3261-8282 /
e-mail: adm@sdamg.com.br
Pernambuco – (81) 3224-4135 /
e-mail: presidencia@sindape.com.br
Bahia – (71) 3242-2970 /
e-mail: sindaduaneiros@uol.com.br
Ceará – (85) 3262-4461 /
e-mail: sindacepres@secrel.com.br
Belém (91) 3225-5872 /
e-mail: sindabel@uol.com.br
Manaus (92) 3232-4668
Atenciosamente,
Daniel Mansano
Presidente

