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EDITORIAL
Nem sempre, é possível reunir matérias tão importantes, como
as que desta vez se encontram no nosso Informativo Aduaneiro. Sem
dúvida uma das mais relevantes, em razão da sua atualidade para as
empresas exportadoras e demais intervenientes no comércio exterior, é o
artigo intitulado OEA - DEVO ME CREDENCIAR ? Eis que ali está
enfatizado e alertado, sobre a relevância de ser credenciado como OEA.
Como bem lembrou o autor, em razão das inúmeras vantagens de ser um
OEA, os exportadores e demais intervenientes, devem, prontamente se
prepararem, através de Consultoria e Auditoria Aduaneira prévia, para o
credenciamento de OEA, junto à Receita Federal. Quanto mais cedo os
interessados o fizerem, por certo estarão saindo na frente. Para ser um
OEA, a empresa deve estar preparada, em vários aspectos de suas
atividades empresariais, destaque-se aqui, a necessidade ter segurança
da correção de suas classificações tarifárias e fiscais. Sob esse enfoque se
encontra a coluna Fique Atento, dentre outros aspectos, acrescentaríamos
que as empresas não podem se esquecer de que os erros classificatórios
podem ser levantados, pela fiscalização, já passados até cinco anos do
desembaraço aduaneiro das mercadorias. Na coluna Você Sabia ?, ao
falar do perdimento, destaca-se um dos casos de restituição de tributos e
a questão de exigência, repetitiva do mesmo tributo já pago. O que é uma
bitributação. Muito interessante e bem elaborado o Comentário Técnico,
onde se faz uma comparação entre Empresa Comercial Exportadora e
Trading Company .
Na coluna Jurisprudência são noticiados dois
Decisuns, em que, recentemente, a HLL Advogados obteve êxito, em suas
sustentações jurídicas. Encerrando as matérias, deste Informativo, temos o
tópico, Legislação Atualizada, o que é muito relevante, considerando que
são publicados, quase que diariamente, inúmeros instrumentos da
legislação infralegal e legal, necessários aos trabalhos de todos que lidam
nas operações de comércio exterior.
•Façam uma boa leitura !

DR. HOMERO LEONARDO LOPES
Ex-Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil
Sócio- fundador da HLL Advogados Associados
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OEA – Operador Econômico Autorizado
Fernando Pieri Leonardo
Presidente da ABEAD – Associação Brasileira de Estudos Aduaneiros.
Membro da ICLA – International Customs Law Association. Sócio da
HLL Advogados e da HLL Consultoria e Auditoria Aduaneira.

OEA – DEVO ME REGISTRAR ?
Aqueles que já ouviram falar do Programa Brasileiro de OEA – Operador Econômico
Autorizado, criado entre nós, pela IN 1521/2104, questionam se devem se credenciar.
Entendemos que sim. Vamos aos motivos.
Trata-se de um Programa Inteligente que responde a uma necessidade vital das
Aduanas e das Empresas que atuam no Comércio Global. Todos queremos um
comércio internacional célere e devidamente controlado, ou você já parou para pensar
como seria se não houvesse o devido controle da entrada e saída de mercadorias dos
países ?
Num ambiente global hiper conectado, quase tão rápido quanto o pensamento, as
fronteiras físicas vão se dissolvendo e a atividade das Aduanas precisa ser repensada.
Não se pode priorizar a facilitação e agilidade, abandonando o DNA das Aduanas, qual
seja o controle. Não se trata de arrecadar, de tributar, mas sim de controlar que não é,
de forma alguma, sinônimo de reprimir ou de inércia. O controle aduaneiro nos tempos
atuais é inteligente, digitalizado, com gerenciamento de riscos e parcerias entre as
Aduanas Mundiais e as Aduanas e as Empresas.
Nesse último quadrante localizamos os Programas OEA´s de todos os países que já os
adotaram e são mais de 60 países em todo o Globo. Através de normas claras e bem
elaboradas, as Aduanas, em regra, convidam, exportadores, importadores,
transportadores, recintos alfandegados, terminais aeroportuários, agentes de carga e
despachantes aduaneiros para darem um passo em direção da Aduana e receberem
em troca, também um passo dado pela Aduana em sua direção. Aproximando-se os
atores de tal cenário, conhecem-se melhor e dialogam mais buscando soluções
comuns, que atendam aos objetivos de ambas as partes. Aqueles que decidem dar
esse passo, desejam o mesmo: um comércio legítimo, célere, previsível, eficaz. A
Aduana Brasileira deu o seu passo. Ao final de 2014, editou a IN 1521, criando e
regulamento o nosso programa. . O fez com cuidado e dedicação. É fruto de um
trabalho sério e digno de aplausos. Se do outro lado, a iniciativa privada também der o
seu passo, e quanto mais empresas fizerem isso melhor, teremos uma perspectiva de
melhorias na gestão aduaneira pública e privada.
A medida é inteligente e atende aos anseios de conciliar controle com agilidade porque
a partir do momento que as partes se aproximam, a Receita Federal do Brasil terá um
personagem atuando que ela conhece e que lhe oferece baixo ou nenhum risco,
portanto, não terá que destinar tempo, recursos humanos e materiais para exercer um
grande controle sobre suas operações de comércio exterior. Ele é um OEA, portanto, a
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OEA – DEVO ME REGISTRAR ?
Aduana tem acesso às suas informações, já o analisou de perto, através do
procedimento seguido no seu credenciamento como tal assim previstos na IN
1521/2014, reservando seus recursos para aqueles operadores dos quais nenhuma ou
poucas informações possui. A atividade de controle mais intenso e repressão estará
mais focada naqueles que não se disponibilizaram a se esforçar para atingir um grau
mais elevado de conformidade aduaneira, seja no aspecto de segurança da sua cadeia
logística (para os exportadores, principalmente), seja no aspecto de cumprimento das
normas aduaneiras (para os importadores, a ser regulamentada em 2016).
Em troca ao esforço das empresas, que por vezes terão alguns investimentos a serem
feitos, a Receita Federal oferece agilidade nos despachos de exportação (em 2016, nos
despachos de importação), oferece canal de comunicação direto, participação em
cursos específicos relacionados ao programa OEA, representação no Grupo Técnico
que trata do Programa, divulgação institucional no site da RFB da condição de operador
OEA, eliminação de garantias para o trânsito aduaneiro e simplificação na obtenção de
regimes aduaneiros especiais. Enfim, esses são os benefícios diretos, porém, segundo
pesquisas feitas pelo BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento, quem adere
aos Programas OEA´s em seus respectivos países tem outros benefícios indiretos
como redução de multas aplicadas por erros, redução de roubos internos, maior
satisfação dos clientes, em razão dos controles internos que se impõe e da maior
previsibilidade e pontualidade de suas operações, além do marketing internacional eis
que o reconhecimento de uma Aduana acaba produzindo efeitos indiretos em outras
Aduanas e junto aos compradores e fornecedores de terras estrangeiras. Futuramente,
com a celebração de Acordos de Reconhecimento Mútuo com outros países que já
possuem o Programa, objetivo da nossa Aduana, os Operadores Econômicos
Autorizados credenciados no Brasil, serão assim tratados também nos países com
quem firmarmos tal Acordo.
Não acreditamos que seja recomendável esperar para ver, mas sim agir, dando o passo
do lado de cá rumo à importante mudança de relacionamento com a Aduana Brasileira,
haverá ganhos dos dois lados.
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FIQUE ATENTO!

Helena Athanase Panteliades
Economista / Ex - AFRFB

A IMPORTÂNCIA DA REVISÃO DA CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA E OS
SEUS REFLEXOS PARA HABILITAÇÃO À LINHA AZUL E AO
OPERADOR ECONÔMICO AUTORIZADO
O correto enquadramento das mercadorias em suas respectivas NCM tem se mostrado
um ponto muito relevante no comércio exterior.
Classificar os produtos de forma técnica e cautelosa não é tarefa fácil, mas possibilita
os melhores resultados financeiros para a empresa, uma vez que ela arcará com uma
carga tributária justa e evitará autuações por parte do fisco.

Hoje, esta tarefa tornou-se ainda mais importante. As empresas que desejam se
habilitar à Linha Azul ou desejam obter o Selo de Operador Econômico Autorizado, tem
como principal obrigação, a comprovação do cumprimento das obrigações principais e
acessórias nos procedimentos aduaneiros.
Isto significa dizer que para conceder agilização e simplificação no desembaraço, a
Aduana espera uma atuação proativa por parte do setor privado. Assim, os diversos
intervenientes, sejam importadores, exportadores ou despachantes devem não só
buscar a correta classificação fiscal de seus produtos como também demonstrar que

são capazes de identificar e corrigir inconsistências de forma preventiva.
Com isto, torna-se imperiosa a revisão de toda a base de itens importados e
exportados, de forma a:
1.

Analisar a classificação tarifária de cada item, procedendo a sua correção;

2.

Padronizar a descrição dos itens idênticos;

3.

Analisar e verificar se a descrição de cada item está apropriada para a

posição tarifária correspondente;
4.

Eliminar itens duplicados;

Através da melhoria da qualidade da informação, o interveniente terá plenas condições
de gerenciamento de seus processos de comércio exterior permitindo ganhos de
produtividade.
Ademais ao revisar a sua base de itens terá tempo hábil para proceder a uma previsão
orçamentaria para cobrir eventuais custos com retificações de declarações de
importação e/ou exportação e pagamento de diferença de tributos
apurada.
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VOCÊ SABIA?
Dra. Maria Helena Silva

Possibilidade de restituição de tributos em virtude do perdimento.

Em recente decisão dada em um processo administrativo em que a HLL Advogados
Associados se encontra como patrono, a Secretaria da Fazenda do Estado de Minas
Gerais reconheceu o direito de o importador pleitear a restituição do ICMS nos casos
em que houver sido aplicada a pena de perdimento ao bem importado.

Faz-se necessário ressaltar que, quando houver sido aplicada a pena perdimento das
mercadorias estrangeiras que foram apreendidas pela Fiscalização Aduaneira
(encontrando-se estas localizadas, não consumidas, nem revendidas) a maior das
penas do Direito Aduaneiro, afasta-se, por completo a incidência do fato gerador do
ICMS, visto que a incidência do tributo se dá no momento do desembaraço aduaneiro,

que, no caso, não chegou a ocorrer.

Destaca-se que, não será devido o pagamento do ICMS, sempre que a pena de
perdimento for aplicada a mercadoria, isso porque, não haverá o fato gerador do
tributo, haja visto que as mercadorias não foram desembaraçadas e nem saíram do
recinto alfandegado. Assim, o pedido de restituição do ICMS será possível, sempre que
a mercadoria não houver sido desembaraçada, ou seja, quando permanecer no Recinto
Alfandegado, sem a emissão do CI (Comprovante de Importação), sendo certo que tais
fatos, impedirão o nascimento do fato gerador deste tributo.

Ademais, cumpre destacar que, ocorrendo a pena de perdimento da mercadoria, esta
passa a ser de propriedade da Fazenda Nacional, sendo certo que, enquanto a
propriedade do bem for sua, não haverá a incidência de impostos.
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Possibilidade de restituição de tributos em virtude do perdimento.

No entanto, quando houver a transferência do bem, que se aplicou a pena de
perdimento e que se encontrava de posse da Fazenda Nacional, através da hasta

pública, será transferido ao arrematante todos os bônus e ônus vinculados a
mercadoria, inclusive, as despesas com todos os tributos que incidem nesta operação,
restando claro que, o pagamento do ICMS sem que a mercadoria fosse
desembaraçada e retirada pela Impugnante e o pagamento realizado pelo novo
adquirente do bem, acarretará a bitributação, o que se mostra totalmente indevido.

Destaque-se que, na prática, o desembaraço aduaneiro da mercadoria apenas ocorre
com a nacionalização do bem e sua retirada da zona alfandegada, o que não ocorreu

no caso discutido na via administrativa. Some-se ainda que o fato do “perdimento”
caracterizar-se como pena no âmbito da legislação de comércio exterior também não
autoriza a exigência do imposto. Assim, inexistindo o fato gerador, não nasce a
obrigação tributária, sendo certo que, qualquer pagamento efetuado a esse título se
torna indevido, devendo ser restituído.

Admitir a aplicação da pena de perdimento da mercadoria e ainda a aplicação dos
tributos seria condenar duplamente o importador por um mesmo fato, sendo certo, que
essa conduta não poderá persistir, sob pena de ocasionar ao Estado enriquecimento
ilícito e ofender o que determina o princípio da legalidade e razoabilidade.
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JURISPRUDÊNCIA ADUANEIRA
Dra. Daniela Lacerda Chaves

Recentemente o Tribunal Regional Federal da 3ª Região se manifestou novamente sobre a
possibilidade de autorizar a reetiquetagem ou rotulagem de mercadorias importadas, no
estabelecimento importador, quando as mercadorias chegarem ao país com alguma
irregularidade em sua etiqueta original aposta pelo fabricante/exportador.
No caso em análise, conduzido pela HLL Advogados, a mercadoria, um insumo para
fabricação de produtos veterinários, não continha em seu rótulo a indicação do fabricante
da mercadoria quando chegou ao país e, apesar das mercadorias importadas já estarem
desembaraçadas, o fiscal do MAPA(1) no Porto de Santos se recusava a emitir o CTPI
(Controle de Trânsito de Produtos Importados), documento necessário para que a
mercadoria saísse do recinto alfandegado com destino ao estabelecimento importador.
Determinava o digno Fiscal Agropecuário que as mercadorias deveriam ser devolvidas à
origem para serem reetiquetadas corretamente, para, só então, retornarem ao país.
Diante da flagrante ilegalidade da exigência, o importador ingressou em juízo, e, em
recente decisão proferida no julgamento de Agravo de Instrumento, o Tribunal Regional
Federal da 3ª Região reconheceu a ilegalidade da exigência e determinou a emissão do
CTPI, permitindo a reetiquetagem das mercadorias no destino, ou seja, no estabelecimento
importador.
Consignou o Douto Desembargador Federal que, não constando qualquer óbice à liberação
das mercadorias importadas, que não seja a irregularidade em informações constantes em
sua etiqueta, não se justifica a recusa na emissão do documento necessário ao seu
transporte, podendo a reetiquetagem ser realizada no destino, sem prejuízo de sua
reinspeção pela autoridade fitossanitária.
(TRF3, Agravo de Instrumento nº 000227050.2015.4.03.0000/SP, Relator Desembargador Federal
Carlos Muta, Data da Decisão 25/02/2015)
**********
_________________________________________________________________________
(1) - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
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JURISPRUDÊNCIA ADUANEIRA
A retenção das mercadorias em razão da divergência no tocante ao estado credor do ICMS
importação, originou demanda conduzida pela HLL Advogados, onde o importador pleiteou
a imediata liberação das mercadorias importadas, independente da discussão acerca da
competência tributária dos estados sobre o recolhimento do ICMS importação na operação
realizada.

O tributo havia sido pago ao Estado onde situava-se o estabelecimento do importador,
porém, o Estado onde a mercadoria fora desembaraçada alegava ser ele o credor do
tributo, exigindo o seu pagamento, o que impedia o Fisco Federal de liberar os bens
importados, como consigna o art. 12, §2º, da Lei Complementar 87/96(2) e o art. 54, inciso
II da Instrução Normativa RFB nº 680/2006.
Compreendendo o Juiz Federal a urgência do importador na
liberação das mercadorias já desembaraçadas que se encontravam retidas, submetidas a
altíssimas taxas de armazenagem e acarretando atrasos nos compromissos comerciais do
Importador, deferiu pedido liminar formulado e determinou a sua liberação pela Autoridade
Federal, independente da discussão que poderia se travar entre o Estado onde ocorreu o
desembaraço do bem e o importador, acerca do recolhimento do tributo federal.
(JFPA, Processo nº 0004552-55.2015.4.01.3900, Juiz Federal Jorge Ferraz de Oliveira
Junior, data da decisão 24/02/2015)

________________________________________________________________________
•(2) Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:
•(...) IX – do desembaraço aduaneiro de mercadorias ou bens importados do exterior; (...)
•§ 2º Na hipótese do inciso IX, após o desembaraço aduaneiro, a entrega, pelo depositário, de
mercadoria ou bem importados do exterior deverá ser autorizada pelo órgão responsável pelo seu
desembaraço, que somente se fará mediante a exibição do comprovante de pagamento do imposto
incidente no ato do despacho aduaneiro, salvo disposição em contrário.
•Art. 54. Para retirar as mercadorias do recinto alfandegado, o importador deverá apresentar ao
depositário os seguintes documentos: (...) II - comprovante do recolhimento do ICMS ou, se for o
caso, comprovante de exoneração do pagamento do imposto, exceto no caso de Unidade da
Federação com a qual tenha sido celebrado o convênio referido no art. 53 para o pagamento
mediante débito automático em conta bancária, por meio do Siscomex;
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COMENTÁRIO TÉCNICO
Dra. Maria Helena Silva

EMPRESA COMERCIAL EXPORTADORA

A

empresa

comercial

exportadora caracteriza-se pela aquisição
de mercadorias no mercado interno com
a

finalidade

de

exportá-las

posteriormente, para tanto, essa empresa
realiza a intermediação entre pequenos
produtores nacionais e os importadores
situados no exterior, possibilitando que
aqueles, que isoladamente, não teriam
condições de realizar a exportação de
seus produtos assim o façam, ainda que,
não

possuam

conhecimentos

relacionados ao Comércio Exterior.
Cumpre

informar

comercial

a

exportadora

constituição
legislação

que,

regida
utilizada

pela
na

sua
mesma

abertura

de

qualquer empresa comercial ou industrial
para operar no mercado interno, sem
nenhuma

exigência

natureza,

capital

especial.

Contudo,

semelhanças

quanto

social

ou

em

existentes

à

sua

registro

razão

das

entre

uma

empresa comercial exportadora e uma
Trading Company, o

Decreto

6.759/2009 e o

de maneira semelhante.
Diferente

da

empresa

comercial

exportadora, a Trading Company é uma
empresa

comercial

exportadora,

que

departamento

de

importadora
opera

como

comércio

e
um

exterior

terceirizado de empresas, atuando tanto
na

área

operacional,

quanto

na

comercial.
A Trading Company encontra-se descrita

no Capítulo VI do Decreto Federal n°.
6.759/2009 – Regulamento Aduaneiro e

empresa

tem

Decreto-Lei n°. 1.248/1972, tratam-nas

n°.

no Decreto-Lei nº 1.248/1972. Atento ao
art. 247 da Portaria SECEX nº. 23/2011
considera que a Trading Company, para
os efeitos de que trata o Decreto-Lei nº
1.248/1972 é aquela que obtiver o
Certificado de Registro Especial,

concedido pelo DENOC em conjunto com
a RFB (Receita Federal do Brasil).
Em atenção ao que determina o art. 2°,
inc. II do Decreto-Lei nº. 1.248/72 e o art.
229, inc. II do Decreto n°. 6.759/2009,
constata-se que, a Trading Company
deverá ser constituída sob a forma de
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sociedade

por

ações

devendo

ser

as comércio exterior que a empresa

nominativas as ações com direito a voto,

realizar. Assim, após a realização de

de modo que, seu detentor deverá ser

todas as habilitações ora informadas, a

identificado nos livros de registro da

empresa comercial exportadora poderá

empresa, nos termos do art. 31 da Lei n°.

realizar as importações que desejar.

6.404/76. Ademais, a Trading Company

No caso de interesse na constituição da

deverá ter o seu capital social dividido em

Trading Company, o art. 229 do

ações, devendo estas ser nominativas as

Regulamento Aduaneiro (Decreto

ações com direito a voto.

6.759/2009) e o art. 2° do Decreto-Lei n°.

Importante ressaltar que, para que a

1.248/1972, preveem que a Consulente

empresa comercial exportadora ou a

poderá se valer de benefícios fiscais,

trading company realize exportações, faz-

com a finalidade de incentivar a

se necessário realizar a sua habilitação

realização de exportações, para tanto,

no SISCOMEX (Sistema Integrado de

deverão ser observados os seguintes

Comércio Exterior), ou seja, realizar a

requisitos:

sua inscrição no RADAR, por conta

 A

empresa

comercial

exportadora

própria, mediante habilitação prévia, ou

deverá estar registrada no registro

por

representantes

especial na Secretaria de Comércio

credenciados, nos termos e condições

Exterior e na Secretaria da Receita

estabelecidos pela Receita Federal do

Federal do Brasil, de acordo com as

Brasil (RFB), nos termos do art. 2° da

normas aprovadas pelos ministros de

Portaria SECEX n°. 23/2011.

Estado do Desenvolvimento, Indústria

A empresa comercial exportadora e/ou a

e Comércio Exterior e da Fazenda,

trading company, no ato da primeira

respectivamente;

intermédio

de

operação de exportação deverá também

• A

empresa

comercial

exportadora

providenciar junto ao SECEX (Secretaria

deverá ser constituída sob a forma de

de Comércio Exterior), a sua inscrição no

sociedade por ações devendo ser

REI

e

nominativas as ações com direito a

acontecerá

voto, de modo que, seu detentor

(Registro

Importadores),

de
o

Exportadores
que

automaticamente com a

primeira

operação de habilitações ora informadas,
a

empresa

deverá ser identificado nos livros de
registro

da

empresa.

Ademais,

a

comercial

empresa comercial exportadora deverá

exportadora poderá realizar

ter o seu capital social dividido em
ações, estando a responsabilidade de
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cada

acionista

limitada

à

Além de tais incentivos fiscais, há ainda a

integralização das suas ações.

possibilidade

de

apurar

créditos

• A empresa comercial exportadora, com

presumidos de PIS e COFINS nas

característica de Trading Company,

empresas que são

produtoras

e

deverá possuir capital mínimo fixado

apuram o seu PIS e COFINS pelo regime

pelo Conselho Monetário Nacional na

cumulativo. Não atinge a diretamente a

importância de 703.380 UFIR, ou seja,

empresa comercial exportadora, mas sim

R$ 748.466,66 (setecentos e quarenta

os seus fornecedores. A ela interessará

e oito mil quatrocentos e sessenta e

se adquirir produtos no mercado interno,

seis reais e sessenta e seis centavos).

sem fins específicos de exportação, e

Destaca-se que, no caso da empresa

exportá-las após algum processo de

comercial exportadora sem característica

beneficiamento.

de

ao

Vale ainda ressaltar o REINTEGRA,

aproveitamento de créditos permanece,

como regime de incentivo à exportação,

contudo

a

que a vale a pena ser verificado quando

exportação efetivamente acontecer, com

do desenvolvimento das atividades da

a saída das mercadorias do território

empresa eis que permite a apuração de

nacional.

crédito tributário em favor das empresas

Além do aproveitamento de créditos dos

exportadoras.

tributos

atinge empresas industriais exportadoras.

Trading

só

Company

se

o

efetivará

incidentes

na

direito

quando

aquisição

de

Esse

regime,

contudo

insumo, as exportações são incentivas
pela desoneração tributária na saída do
país quando adquirida pelo importador.
Afasta-se a exigência de IPI, ICMS e de
PIS e COFINS. A venda deverá ser
desonerada para que o produto chegue
ao país de destino em condição de

competitividade.
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ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO
Dra. Mariana Claret Rodrigues

Leis e normas aduaneiras mais relevantes publicadas recentemente.

1 – DECRETO N° 8.415, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015 - Regulamenta
a aplicação do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários
para as Empresas Exportadoras - Reintegra.
2 - INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1.549, DE 23 DE FEVEREIRO DE
2015 - Altera a Instrução Normativa RFB nº 1471, de 30 de maio de 2014
que dispõe sobre o Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha
Mercante (AFRMM), a Taxa de Utilização do Mercante (TUM) e os
procedimentos aduaneiros correlatos.
3 -INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1.553, DE 09 DE MARÇO DE 2015
- Altera a Instrução Normativa RFB nº 1.361, de 21 de maio de 2013, que
dispõe sobre a aplicação dos regimes aduaneiros especiais de admissão
temporária e exportação temporária.
4 - ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO COAEF Nº 1, DE 27 DE
FEVEREIRO DE 2015 - Informa os serviços aos quais se aplicam os
procedimentos previstos na Instrução Normativa RFB n. 1.412, de 22 de
novembro de 2013.
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AGENDA
ADUANEIRA
Cursos sobre OEA – Operador
Econômico Autorizado
• Dia: 11/06/2015
• Horário: 8hs às 12hs

• Local: Fecomércio / MG
Maiores informações clique abaixo:
Inscrições
Realizamos treinamentos In Company sobre Operador

Econômico Autorizado, entre contato conosco:
oea@hll.com.br
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www.hll.com.br
Belo Horizonte
Rua Araguari, 1541 | 5º Andar
CEP: 30190-111 | Lourdes
Minas Gerais | Brasil
55 31 3292-6655
contato@hll.com.br

Este Informativo Aduaneiro foi produzido pela Homero Leonardo Lopes Advogados Associados S/S, todos os direitos
reservados. Para dúvidas e informações envie um email para contato@hll.com.br.

