
 
 

I n f o r m a 

Notícias e Atualidades sobre Comércio Exterior 

 
 

 

 
 

 

CAMEX RECEBE O PRESIDENTE DO 
SINDICOMIS/ACTC 

 
 

A última reunião em Brasília aconteceu dia 18/10/17 na Câmara de Comércio Exterior - 

CAMEX no Ministério da Indústria e Indústria e Comércio Exterior e Serviços. 

Nessa reunião estiveram presentes: João Augusto Neto, Assessor Especial da CAMEX e 

Christiane Bonomo, Assessora da 

CAMEX.  

Luiz Ramos aproveitou a oportunidade 

para tratar do mesmo tema levantado 

na Receita Federal no dia anterior, 

sobre a possibilidade dos OTMs e 

Comissárias de Despacho atuarem de 

forma plena nas operações de 

comércio exterior, sem a presença do 

despachante aduaneiro, nesse sentido também destacou o acórdão do TRF3 acerca da 

temática levantada. 

O Presidente Luiz Ramos, destacou durante a reunião sobre o  Comitê Técnico de 

Comércio Exterior e Fiscal do SINDICOMIS, que tem como objetivo discutir os assuntos 

de interesse das categorias e propiciar um intercâmbio de discussões que promovam o 

desenvolvimento do setor com os representados e, também com a participação dos 

órgãos intervenientes, nesse sentido também foi destacado o atual sistema de 

videoconferência implementado esse ano no SINDICOMIS/ACTC que, permite um meio 

de discussões de temas importantes de interesse no sentido de agregar valores.  

Nessa reunião também foi abordado pelo Presidente, alguns problemas enfrentados, 

como por exemplo, o prazo inexistente para o Auditor concluir o despacho aduaneiro, o 

que provoca sérios problemas operacionais, nesse sentindo foi lembrado, que no 
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regulamento aduaneiro de 85 existia um prazo para o Auditor da RFB concluir o despacho 

aduaneiro, que no caso especifico era de 5 dias corridos, mas que no atual regulamento 

aduaneiro, não existe detalhamento sobre esses prazos, o que ocasiona diversos gargalos 

operacionais.  

Outro problema operacional levantado durante a reunião, diz respeito à reetiquetagem das 

cargas aéreas feita pelos Agentes de Carga Aérea, que só podem ser feitas na presença 

de um Auditor Fiscal da Receita Federal, o que também provoca um problema logístico, 

como também a fiscalização de mercadorias e os abusos relacionados a laudos. 

A CAMEX - Câmara de Comércio Exterior colocou-se à disposição para avançarmos em 

relação a esses gargalos enfrentados, bem como apoiou a temática sobre a importância 

de mudar o ambiente regulatório para facilitação dos processos. Também foi proposto 

pela CAMEX, o registro desses problemas enfrentados, bem como sugestões nas 

consultas abertas da RFB e SECEX. 

A Assessora da CAMEX, Christiane Bonomo, destacou que será realizado em breve um 

processo de consulta pública no sentido de melhorar o ambiente regulatório de comércio 

exterior no Brasil, nesse sentido essa consulta envolverá regulamentos normativos de 

mais de vinte órgãos que fazem regulação e que impactam de alguma maneira o comércio 

exterior, essa consulta será separada por temas e o setor privado terá 60 dias para enviar 

suas contribuições para possíveis atos que podem ser criados, melhorados ou revogados. 

O SINDICOMIS/ACTC foi convidado na ocasião para participar das reuniões internas, 

quando a CAMEX abrir a consulta pública para o setor privado. 

 

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

SINDICOMIS/ACTC em Brasília. 

 
 


