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V ENCONTRO DE DIREITO 
ADUANEIRO-OAB/DF 

 

 
José Di Bella Filho, Pres. da Assoc. Bras. dos Terminais Portuários (esq.); Ronaldo Lázaro Medina, 

Subsecretário de Aduana e Rel. Internac. da RFB; Erich Endrillo, Pres. da Comissão de Ass. e 

Reforma Tributária da OAB-DF; Alexander Andrade Leite, Vice Pres. do Tribunal Adm. de Recursos 

Fiscais; Manuel Arruda, Conselheiro e Pres. da Comissão de Direito Aduaneiro da OAB-DF.  

 

A abertura do evento contou com a participação do Subsecretário de Aduana e Relações 

Internacionais da Receita Federal - Ronaldo Lázaro Medina, o mesmo tratou sobre as 

mudanças de orientações políticas em relação às negociações internacionais e aos 

operadores de comércio exterior. Também destacou a importância da transparência 

jurídica no sentido de promover um ambiente mais favorável ao comércio, em relação à 

segurança jurídica, em prol do desenvolvimento econômico e na busca de integração. 

Ronaldo Medina também debateu um pouco sobre os Operadores 

Econômicos Autorizados (OEAs), destacando sobre a política de governo, benefícios e 

tratamento simplificado nas aduanas. Nesse sentido, exemplificou que os maiores 

parceiros do Brasil são a China e os Estados Unidos. Também reiterou sobre a melhoria 

no ambiente de negócios em relação aos OEAs. O Subsecretário de Aduana e Relações 

Internacionais, aproveitou a oportunidade para falar sobre o novo processo de exportação, 

realizado por meio de Declaração Única de Exportação (DU-E), que busca adequar o 

controle aduaneiro e administrativo ao processo logístico das exportações de maneira 
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mais eficaz e segura, sem causar atrasos desnecessários ao fluxo das exportações feitos 

por intermédio de módulos especializados do Portal Siscomex.   

O subsecretário também apontou a nova reconfiguração do MERCOSUL e a retomada 

das negociações internacionais com a União Europeia, México e outros países, bem como 

a importância desses acordos para o crescimento do País.  Por último, destacou a 

evolução da aduana de uma forma geral que, antes era tratado apenas no âmbito da 

Receita Federal, mas hoje se tornou um assunto que envolve outros intervenientes do 

governo. 

O seminário foi separado em painéis. No turno da manhã, a primeira palestrante foi a 

própria organizadora do evento, Judith do Amaral Marcondes Armando, que explanou 

sobre a evolução do Direito Aduaneiro. 

Dr. Erich Endrillo foi o segundo palestrante, e tratou sobre: “Despachos homologatórios: 

solução de consulta e de divergência no âmbito da classificação de mercadorias ao longo 

do tempo”. 

No período da tarde, o Dr. José Dutra tratou sobre Subvaloração e Subfaturamento; Dra. 

Mara Sifluentes sobre “aplicação dos acordos internacionais sobre a origem de 

mercadorias”; Dra. Liziane Meira, conselheira do Conselho Administrativo de Recursos 

Fiscais (CARF), palestrou sobre os aspectos aduaneiros das relações comerciais Brasil e 

China.  

Dr. Augusto Fauvel debateu sobre a importância das varas de comércio internacional e 

concorrência; Dr. Halph Rosa palestrou sobre” Logística de Transporte e Desembaraço 

Aduaneiro do Distrito Federal; Dr. José Filho, Presidente da Associação Brasileira dos 

Terminais Portuários ABTP, palestrou sobre o sistema portuário brasileiro. 

Encerrando o dia de debates, Dr. Rodolfo Tamanaha tratou sobre os desafios do direito 

aduaneiro diante da economia digital. 

 

 

 

 

 

Fonte: Tatiane Moura - Assessora de Relações Governamentais e 

Institucionais SINDICOMIS/ACTC – Brasília – DF. 

 

 

 
 


