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PRESIDENTE DO SINDICOMIS/ACTC 
SE REÚNE EM BRASÍLIA COM A 

RECEITA FEDERAL 
 

Luiz Ramos, Presidente do SINDICOMIS/ACTC e Tatiane Moura, Assessora de Relações 

Governamentais e Institucionais das entidades, reuniram-se em 17/10/2017, em Brasília 

na sede da Receita Federal com o 

Subsecretário de Aduana e 

Relações Internacionais Ronaldo 

Lázaro Medina; Jackson Aluir 

Corbari Coordenador-Geral de 

Administração Aduaneira e 

Julianélli Barrozo da 

Coordenação-Geral de 

Administração Aduaneira da Receita Federal. 

O Presidente tratou sobre a Participação das Comissárias de Despachos e Operadores 

de Transporte Multimodal – OTMs em realizar atividades plenas de importação e 

exportação, bem como pleiteou a criação de um perfil eletrônico para esses agentes, no 

programa do SISCOMEX (Portal Único de Comércio Exterior), conforme já protocolado 

ofício relativo a essa temática em maio desse ano.  Nesse sentido, o Presidente reiterou 

o posicionamento em relação a integral regularização da situação destas categorias, de 

modo a permitir-lhes atuar plenamente nas operações de comércio exterior. 

O posicionamento da Receita Federal em relação à temática levantada, foi o pleno apoio 

e concordância em relação à regularização das categorias citadas, tendo em vista a 

facilidade e eficiência dos processos para facilitação do comércio exterior. Entretanto foi 

ressaltado pelos representantes da Receita Federal na reunião que, o órgão competente 

para tratar diretamente sobre o assunto da regularização das categorias, é do Ministério 
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dos Transportes, estando, portanto, fora da competência da Receita Federal. Diante deste 

posicionamento, o Presidente reiterou que já está sendo encaminhado o assunto pelo 

SINDICOMIS/ACTC para ser tratado diretamente com o Ministro dos Transportes Maurício 

Quintella e, que o entendimento no âmbito da Receita Federal é relativo ao apoio no que 

tange a essa regularização e principalmente em relação à criação de perfil no SISCOMEX, 

que é competência por parte da Secretaria da Receita Federal. 

O Presidente ressaltou o apoio do SINDICOMIS/ACTC em relação à Instrução Normativa 

que será publicada pela Receita em dezembro, que altera a IN 680, restabelecendo a 

prerrogativa dos transportadores internacionais (Armadores e Agentes de carga - NVOCC) 

o direito de entrega de mercadorias já desembaraçadas contra a apresentação de 

conhecimento de transporte, ou equivalente, liberado após o pagamento do frete 

contratado. Nesse sentindo o Presidente destacou o apoio em relação a essa IN e 

informou que o restabelecimento advindo dessa nova IN também é fruto de um intenso 

trabalho e contribuição por parte do SINDICOMIS/ACTC em defesa dos interesses dos 

seus representados. 

Outro ponto levantando durante a reunião foi em relação às sugestões e contribuições 

para o Projeto da Nota Fiscal de Serviços por parte da Federação do Comércio de São 

Paulo. Nesse sentindo, o Presidente também destacou sobre a reunião prevista para o dia 

18 de outubro no Conselho de Assuntos Tributários cujo intuito foi ouvir e analisar 

sugestões para o Projeto da Nota Fiscal de Serviços. Na sequência o Presidente Luiz 

Ramos saudou em nome da FecomercioSP, a disponibilização por parte da Receita em 

colaborar com a equipe da FecomercioSP, bem como parabenizou a participação do 

órgão em relação à busca pelo aperfeiçoamento e melhora nesse segmento de serviços.  

 
Fonte: Tatiane Moura, Assessoria de Relações Governamentais e Institucionais do 

SINDICOMIS/ACTC em Brasília. 


