ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DE DIREITO
ADUANEIRO REALIZADA NA SECÇÃO DE SÃO PAULO, REALIZADA NO
DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2011
Ao primeiro dia do mês de dezembro de 2011, na Sede do Pool das Comissões
da Ordem dos Advogados do Brasil – Secção de São Paulo, Rua Anchieta, 35 –
1o andar, reuniu-se ordinariamente a Comissão Especial de Direito Aduaneiro. A
reunião foi presidida pelo Presidente da Comissão, Dr. Augusto Fauvel de
Moraes. Na abertura dos trabalhos o Presidente agradeceu a presença de todos
os membros presentes na reunião inaugural da Comissão recém criada. Dando
início à pauta, o Presidente informou que em 2012 seria definida a data formal
de posse dos membros, data que seria informada futuramente aos colegas. Em
seguida tomou a palavra o Secretário Geral da Comissão, Dr. Rogério Zarattini
Chebabi, que agradeceu a presença de todos e informou que a Fiscosoft Editora
pediu à Comissão que pelos seus membros fosse escrito um livro com temas
aduaneiros contemporâneos e polêmicos, ao que todos aceitaram participar.
Sobre o tema, o Dr. Demes Brito colocou-se à disposição para tentar espaço
para novas publicações em outras editoras. Pelo Sr. Secretário Geral também
foi pedido empenho de todos para realizações de seminários e palestras pelo
Brasil para divulgar o Direito Aduaneiro entre os Advogados, informando que já
tinha dois eventos agendados onde participaria pessoalmente, sendo um pela
Fiscosoft em São Paulo e outro pelo INEJE – Instituto Nacional de Estudos
Jurídicos e Empresariais. Tomando a palavra, o Sr. Presidente manifestou as
demais prioridades da comissão para o ano de 2012 e dentre elas elencou:
Apresentação da Comissão às autoridades relacionadas com diversas áreas do
Comércio Exterior; apresentação da Comissão às entidades de classe e
sugestão de alterações nas normas de cunho aduaneiro. Complementou a
importância de se provocar a Comissão de Prerrogativas para que se tome
medidas visando coibir os abusos da Receita Federal, principalmente no que
tange ao impedimento de se dar vista nos processos aos Advogados, mesmo
que estes estejam regularmente constituídos. Ainda, sobre prerrogativas,
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enalteceu o absurdo de se ter que agendar dia e hora para se poder falar com
Auditores Fiscais sobre importações, processos administrativos fiscais e casos
de procedimentos especiais. Finalmente, o Sr. Presidente relatou ser de suma
importância criar uma cartilha sobre Direito Aduaneiro para integrar o rol de
documentos da Comissão. Em seguida passou a palavra do Sr. Secretário Geral,
que pediu aos presentes que se apresentassem. Apresentaram-se os seguintes
membros presentes: Renato Jayme Valeriano, Daniela Ferrazzo Tabuchi,
Eduardo Ribeiro Costa, Fábio Augusto Cornazzani Sales, Felippe Alexandre
Ramos Breda, Marcus Vinícius Milhorança, Matheus Antonio Firmino, Demes
Brito, Luís Felipe Trombelli de Hanai. Foram registradas as ausências
previamente justificadas de César Dalston, Rodrigo Rigo Pinheiro, Ângela
Sartori, Marco Antonio Machado, Elaine Rodrigues de Albuquerque Prado e
Alexandre Fontana Berto.

Em continuidade à pauta, o Presidente pediu o

empenho de diversos membros desta Comissão para que ela cresça e tenha
destaque junto à OAB-SP. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a
reunião, da qual eu, Secretário Geral Rogério Zarattini Chebabi lavrei a presente
ata que vai assinada pelo Senhor Presidente da Comissão, juntamente com a
lista de presença anexa.

Augusto Fauvel de Moraes
Presidente da Comissão Especial de Direito Aduaneiro
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