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DESPACHOS DO MINISTRO
Em 26 de dezembro de 2007

Processo no: 10951.001524/2007-15.
Interessado: Banco do Brasil S/A
Assunto: Convênio a ser celebrado entre a União e o Banco do Brasil
S.A., tendo por objeto normas e procedimentos aplicáveis à abertura
e administração de contas em moeda estrangeira, no País ou no
exterior, previstas em contratos celebrados pela República Federativa
do Brasil com organismos internacionais ou entidades governamentais
estrangeiras de crédito, nos termos do Decreto nº 890, de 9 de agosto
de 1993, com a redação dada pelo Decreto nº 4.329, de 8 de agosto
de 2002.
Tendo em vista as manifestações da Secretaria do Tesouro
Nacional e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, autorizo a
celebração, observadas as formalidades de praxe.
<!ID813069-0>

Processo no: 17944.000918/96-26.
Interessado: Banco do Brasil S/A.
Assunto: Contrato de obrigações recíprocas a ser celebrado entre a
União e o Banco do Brasil S/A, no âmbito do Programa de Financiamento às Exportações - PROEX, com vigência no período de
1º de janeiro a 31 de dezembro de 2008.
Tendo em vista as manifestações da Secretaria do Tesouro
Nacional e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, autorizo a
contratação, mediante a apresentação das certidões negativas de débito pertinentes, na forma da legislação em vigor.
GUIDO MANTEGA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<!ID812981-1>

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 800,
DE 27 DE DEZEMBRO DE 2007
Dispõe sobre o controle aduaneiro informatizado da movimentação de embarcações, cargas e unidades de carga nos portos
alfandegados.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,
no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 224 do
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF nº 95, de 30 de abril de 2007, e tendo em vista
o disposto no § 4º do art. 15 da Lei no 9.611, de 19 de fevereiro de
1998, e no art. 64 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, nos
Decretos no 660, de 25 de setembro de 1992, no 3.411, de 12 de abril
de 2000, e no 4.543, de 26 de dezembro de 2002, resolve:
Art. 1o O controle de entrada e saída de embarcações e de
movimentação de cargas e unidades de carga em portos alfandegados
obedecerá ao disposto nesta Instrução Normativa e será processado
mediante o módulo de controle de carga aquaviária do Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), denominado Siscomex
Carga.
Parágrafo único. As informações necessárias aos controles
referidos no caput serão prestadas à Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) pelos intervenientes, conforme estabelecido nesta Instrução Normativa, mediante o uso de certificação digital:
I - no Sistema de Controle da Arrecadação do Adicional ao
Frete para Renovação da Marinha Mercante (Mercante), gerenciado
pelo Departamento do Fundo da Marinha Mercante (DEFMM), pelos
transportadores, agentes marítimos e agentes de carga; e
II - diretamente no Siscomex Carga, pelos demais intervenientes.
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Seção I
Das Definições e Classificações
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se
como:
I - unitização de carga, o acondicionamento de diversos
volumes em uma única unidade de carga;
II - consolidação de carga, o acobertamento de um ou mais
conhecimentos de carga para transporte sob um único conhecimento
genérico, envolvendo ou não a unitização da carga;
III - navegação de longo curso, aquela realizada entre portos
brasileiros e portos marítimos, fluviais ou lacustres estrangeiros;
IV - armador, a pessoa física ou jurídica que, em seu nome
ou sob sua responsabilidade, apresta a embarcação para sua utilização
no serviço de transporte;
V - transportador, a pessoa jurídica que presta serviços de
transporte e emite conhecimento de carga;
VI - transbordo, a transferência direta de mercadoria de um
para outro veículo;
VII - baldeação, a transferência de mercadoria descarregada
de um veículo e posteriormente carregada em outro;
VIII - complementação do transporte internacional, o transporte da carga procedente ou destinada ao exterior e baldeada ou
transbordada no País, com o objetivo de entregá-la no destino final
constante do respectivo conhecimento de carga;
IX - praça de entrega no exterior, o país estrangeiro para
entrega da carga internacional transportada, quando o porto de destino
constante do conhecimento de carga for nacional;
X - escala, a entrada da embarcação em porto nacional para
atracação ou fundeio;
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XI - conhecimento eletrônico (CE), conhecimento de carga
informado à autoridade aduaneira na forma eletrônica, mediante certificação digital do emitente;
XII - manifesto eletrônico, o manifesto de carga informado à
autoridade aduaneira em forma eletrônica, mediante certificação digital do emitente, contendo inclusive os contêineres vazios;
XIII - bloqueio, a marcação de escala, manifesto eletrônico,
CE ou item de carga, pela autoridade aduaneira, podendo ou não
interromper o fluxo da carga;
XIV - evento AFRMM, o pagamento do Adicional ao Frete
para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) efetuado ou o reconhecimento de benefício fiscal registrado no sistema Mercante por
servidor do DEFMM, nos termos da legislação específica; e
XV - embarcação arribada, aquela cuja atracação em porto
nacional não vise operação de carga ou descarga, como nos casos de
abastecimento, conserto e reparo na embarcação.
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
I - a escala será considerada:
a) prevista, até o registro da primeira atracação;
b) em operação, entre o registro da primeira atracação e a
última desatracação no porto; e
c) encerrada, após o registro da última desatracação;
II - a carga, conforme o porto de origem e de destino constantes do CE, classifica-se como:
a) estrangeira, quando o porto de origem ou destino forem
um estrangeiro e outro nacional;
b) de passagem, quando os portos de origem e destino forem
estrangeiros; e
c) nacional, quando os portos de origem e destino forem
nacionais;
III - o manifesto eletrônico, conforme a categoria das cargas
nele consignadas, denomina-se:
a) Longo Curso Importação (LCI), quando emitido no transporte de cargas estrangeiras, com carregamento em porto estrangeiro
e descarregamento em porto nacional, mesmo que a praça de entrega
seja no exterior;
b) Longo Curso Exportação (LCE), quando emitido no transporte de carga estrangeira, com carregamento em porto nacional e
descarregamento em porto estrangeiro;
c) Passagem (PAS), quando emitido no transporte de carga
de passagem, com carregamento e descarregamento em porto estrangeiro;
d) Cabotagem (CAB), quando emitido no transporte de carga
nacional entre portos nacionais, em trechos de navegação marítima ou
em trechos de navegação marítima e interior;
e) Interior (ITR), quando emitido no transporte de carga
nacional entre portos nacionais, em trechos de navegação interior;
f) Baldeação de Carga Estrangeira (BCE), emitido quando se
tratar de baldeação ou transbordo para outra embarcação, no território
nacional, de carga estrangeira ou de passagem:
1. entrada no País em manifesto LCI, em complementação ao
transporte internacional, até seu porto de destino final no País;
2. desembaraçada para exportação, até ser definitivamente
embarcada para o exterior em manifesto LCE; ou
3. desde a sua entrada até a sua saída do País, quando se
tratar de carga de passagem; e
g) Baldeação de Carga Nacional (BCN), emitido quando se
tratar de baldeação ou transbordo no transporte de carga nacional
entre portos nacionais, em transporte de cabotagem ou interior;
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do
armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador
não for o operador da embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado
nas alíenas "a" e "b", responsável pela consolidação da carga na
origem;
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado
nas alíenas "a" e "b", responsável pela desconsolidação da carga no
destino; e
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou
desconsolidador nacional;
V - o conhecimento de carga classifica-se, conforme o emissor e o consignatário, em:
a) único, se emitido por empresa de navegação, quando o
consignatário não for um desconsolidador;
b) genérico ou master, quando o consignatário for um desconsolidador; ou
c) agregado, house ou filhote, quando for emitido por um
consolidador e o consignatário não for um desconsolidador; e
VI - o item de carga classifica-se em:
a) contêiner;
b) veículo automotor, exceto se acondicionado em contêiner;
c) granel, para cada tipo de granel, podendo ser subdividido;
e
d) carga solta, correspondente a cada volume ou grupo de
volumes idênticos.
§ 2o O conhecimento de carga é também denominado conhecimento de frete, conhecimento de embarque ou conhecimento de
transporte.
§ 3o O conhecimento de carga emitido por consolidador
estrangeiro e consignado a um desconsolidador nacional, comumente
denominado co-loader, para efeitos desta norma será considerado
genérico e caracteriza consolidação múltipla.

Nº 249, sexta-feira, 28 de dezembro de 2007
Seção II
Da Representação do Transportador
Art. 3o O consolidador estrangeiro é representado no País por
agente de carga.
Parágrafo único. O consolidador estrangeiro é também chamado de Non-Vessel Operating Common Carrier (NVOCC).
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por
agência de navegação, também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica
nacional que represente a empresa de navegação em um ou mais
portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de
uma agência de navegação, a qual poderá representar mais de um
transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua representação por agência de navegação ou
por agente de carga.
CAPÍTULO II
DA PRESTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NO SISTEMA
Art. 6o O transportador deverá prestar à RFB informações
sobre o veículo e as cargas nacional, estrangeira e de passagem nele
transportadas, para cada escala da embarcação em porto alfandegado.
Seção I
Da Informação sobre o Veículo
Art. 7o A informação sobre o veículo transportador corresponde à informação de suas escalas.
Art. 8o A empresa de navegação operadora da embarcação
ou a agência de navegação que a represente deverá informar à RFB a
escala da embarcação em cada porto nacional, conforme estabelecido
no Anexo I.
§ 1o A informação da escala deverá ser prestada independentemente da procedência da embarcação, inclusive para embarcações arribadas, navios de passageiros e embarcações militares utilizadas no transporte de mercadoria.
§ 2o A informação da escala somente poderá ser alterada ou
excluída pelo transportador que a incluiu no sistema.
§ 3o Não será permitido ao transportador alterar informação
de escala encerrada.
§ 4o A informação da escala poderá ser alterada pela unidade
da RFB com jurisdição sobre o porto, mesmo depois de encerrada, a
pedido do transportador que incluiu a escala, ou de ofício.
§ 5o Não será permitido alterar os seguintes dados da informação da escala:
I - o número da escala;
II - a agência de navegação;
III - a embarcação;
IV - o porto da escala; e
V - a data e a hora prevista para a atracação, caso esta já
tenha sido efetivada.
§ 6o A informação da escala poderá ser excluída desde que
não possua registro de atracação ou manifesto vinculado.
Art. 9o A obrigatoriedade da informação da escala de que
trata o art. 8o não se aplica a embarcações de recreio ou competição
esportiva, embarcações em missão de socorro, rebocadores, barcos de
suprimento e plataformas, sem prejuízo do cumprimento de outras
exigências previstas na legislação aduaneira.
Seção II
Da Informação sobre a Carga
Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
I - a informação do manifesto eletrônico;
II - a vinculação do manifesto eletrônico a escala;
III - a informação dos conhecimentos eletrônicos;
IV - a informação da desconsolidação; e
V - a associação do CE a novo manifesto, no caso de transbordo ou baldeação da carga.
§ 1o A informação da carga não será exigida no caso de
embarcação arribada, exceto se houver carga ou descarga no porto.
§ 2o Não serão informadas as mercadorias transportadas no
veículo e não sujeitas a conhecimento de carga, como sobressalentes
e provisões de bordo.
§ 3o A carga cujo destino constante do CE seja porto nacional e que permaneça a bordo e retorne ao País em outra embarcação ou viagem, com ou sem transbordo ou baldeação em porto
estrangeiro, deverá ser informada, na saída, em manifesto PAS, e no
retorno, em manifesto LCI, com indicação de baldeação ou transbordo, quando for o caso.
§ 4o A mercadoria somente será considerada manifestada,
para efeitos legais, quando a carga tiver sido informada nos termos do
caput e demais disposições desta Instrução Normativa, observados,
ainda, outras normas estabelecidas na legislação específica.
Seção III
Da Informação do Manifesto Eletrônico
Art. 11. A informação do manifesto eletrônico compreende a
prestação dos dados constantes do Anexo II referentes a todos os
manifestos e relações de contêineres vazios transportados pela embarcação durante sua viagem pelo território nacional.
§ 1o A informação dos manifestos eletrônicos será prestada
pela empresa de navegação operadora da embarcação e pelas empresas de navegação parceiras identificadas na informação da escala
ou pelas agências de navegação que as representem.
§ 2o Deverão ser informados para a embarcação tantos manifestos eletrônicos quantos forem as empresas de navegação, os
portos de carregamento e de descarregamento e os tipos de manifesto
emitidos.

