
 

 

CAMEX RECEBE O PRESIDENTE DO 

SINDICOMIS/ACTC 
 

Luiz Antonio Silva Ramos acompanhado da Assessora de Relações 

Governamentais Tatiane Moura, estiveram na CAMEX – Secretaria Executiva da 

Câmara de Comércio Exterior em Brasília no dia 21/11/2017. Na oportunidade o 

Presidente das Entidades se reuniu 

com a Assessora Técnica da 

CAMEX Natasha M. Miranda e a 

Coordenadora Administrativa da 

CAMEX Crisbela Pimental, para 

tratar de assuntos encaminhados 

através de ofício em 01/11/2017. 

Um dos principais assuntos diz 

respeito às contribuições feitas pelo 

SINDICOMIS/ACTC dirigidas ao 

Comitê Nacional de Facilitação do 

Comércio – CONFAC, no qual a 

CAMEX é um dos principais órgãos atuantes no referido CONFAC. 
 

Dentre as contribuições apresentadas, o Presidente Luiz Ramos destacou a 

fiscalização efetiva da Receita Federal em relação às atividades de perícia e 

assistência técnica prevista no Regulamento Aduaneiro. Ramos comunicou a 

participação do SINDICOMIS/ACTC na recente Consulta Pública nº 09/2017 da 

Receita Federal, que teve como objetivo tratar sobre a prestação de serviço de 

perícia para identificação e quantificação de mercadoria importada e exportada. 
 

Outro ponto importante levantado pelo Presidente Luiz Ramos, trata do 

restabelecimento do prazo de conclusão de conferência e desembaraço efetivo 

aduaneiro.  Atualmente não existe um prazo legal, bem como não existe previsão 

de entrega da mercadoria. E, conforme previsto no Regulamento Aduaneiro de 

1985, em seu artigo 447 o prazo era de 5 dias corridos. 

 

Luiz destacou à necessidade de regulamentação do artigo 24 da Lei 

11.457/2007, que dispõe sobre o prazo de conclusão do processo administrativo 

em 360 dias a partir do protocolo do contribuinte.  O SINDICOMIS/ACTC entende 

que a ausência específica de regulamentação, provoca inúmeros problemas 

logísticos. 



 

 

 

E, por último o SINDICOMIS/ACTC destacou o assunto do prazo de renovação 

do ex-tarifários. É necessário de que essa renovação seja automática, tendo em 

vista o aumento de competitividade da cadeia produtiva. 

 

As representantes da CAMEX se comprometeram de levar todas essas 

contribuições ao CONFAC, bem como se colocaram à disposição para fazer a 

interlocução junto ao Governo em relação aos temas apresentados. 

 

Reconhecimento das Comissárias de Despachos e Operadores de 

Transporte Multimodal 

 

O Presidente Luiz Ramos informou às representantes da CAMEX, que em 

audiência no dia 03/05/2017, foi entregue ao Secretario Abrão Miguel Árabe Neto 

o oficio SI/044/2017, solicitando o reconhecimento das Comissárias de 

Despachos e Operadores de Transporte Multimodal, na realização de suas 

atividades de importação e exportação e serem responsáveis pelo despacho 

aduaneiro de importação e exportação nos programas SISCOMEX E PORTAL 

ÚNICO do comércio exterior. O Secretario respondeu que levaria o tema para 

análise no âmbito do desenvolvimento do Programa Portal Único do Comércio 

Exterior, para avaliação a pertinência e viabilidade da ampliação dos perfis 

habilitados no Siscomex.  Esse assunto é de extrema importância e, irá sem 

dúvida nenhuma atender as demandas mais que justas de nossos 

representados. 

 

Ao final do encontro na CAMEX, o Presidente Luiz Ramos manifestou o apoio 

das Entidades a recente Consulta Pública, que permite o acompanhamento e 

participação das empresas, bem como da sociedade sobre a elaboração da 

Agenda Regulatória do Comércio Exterior para 2018/2019. A referida Agenda 

será o instrumento de planejamento para auxiliar na identificação e organização 

de temas estratégicos que serão acompanhados pela CAMEX no próximo biênio. 

 

Luiz Ramos falou da importância em participar dessa Consulta, com objetivo de 

aduzir temas de interesse do segmento das categorias representadas pelo 

SINDICOMIS/ACTC, em prol da defesa de seus interesses, o que sem dúvida 

fortalecerá o comércio exterior em nosso país. 

 

Fonte: Assessoria Jurídica/Parlamentar – SINDICOMIS/ACTC 

. 


