Seminário em Porto Alegre: Despacho Aduaneiro Expresso – Linha Azul
Com o objetivo de prover um tratamento alfandegário especial às pessoas jurídicas industriais que
operem com regularidade no comércio exterior, a Receita Federal do Brasil instituiu em 1999 um
procedimento especial chamado de Despacho Aduaneiro Expresso – Linha Azul. Este tratamento
aduaneiro envolve as operações de importação, exportação e trânsito aduaneiro mediante prévia
habilitação da empresa interessada junto a este órgão anuente.
Para abordar o tema de forma aprofundada, a Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, em conjunto
com a UHY Moreira-Auditores realizará, amanhã, dia 24 de Maio, às 13h30, em Porto Alegre, no
Hotel Deville (Av. dos Estados, 1909), o Seminário “Desmistificando a Linha Azul”.
Com o regime da Linha Azul, as empresas demonstram à Receita Federal um conjunto de requisitos
e procedimentos que assegurem a qualidade de seus controles internos, garantindo o cumprimento
das obrigações tributárias e aduaneiras e permitindo o seu monitoramento permanente pela
fiscalização aduaneira.
A qualidade da gestão das atividades de comércio exterior da empresa habilitada é validada
sistematicamente com base em auditorias internas regulares que convalidam a eficácia dos
controles internos empregados e, fundamentalmente, a eficiência dos controles informatizados de
gestão dos estoques de mercadorias nacionais, de procedência estrangeira e às destinadas à
exportação, integrados à contabilidade.
“A UHY Moreira tem a expertise para auxiliar as empresas que desejam se habilitar à Linha Azul ou
àquelas que pretendem permanecer e aprimorar suas operações, tanto que promove a
oportunidade para compartilhar conhecimento com os interessados”, ressalta Paulo Fernando
Moreira, presidente da UHY Moreira – Auditores.
A Receita Federal do Brasil adota procedimentos especiais que agilizam os trâmites relacionados às
operações de comércio exterior da empresa habilitada, realizadas em qualquer lugar do território
nacional. Tais procedimentos aduaneiros simplificados reduzem o tempo de liberação das cargas
submetidas ao despacho aduaneiro de importação, exportação ou trânsito aduaneiro, que terão
tratamento preferencial para o "canal verde" (desembaraço automático).
No caso dos despachos selecionados para conferência aduaneira, bem como os despachos para
admissão em Regimes Aduaneiros Especiais (EX: Admissão Temporária), esta será realizada em
caráter prioritário.
“Com tais contrapartidas, a empresa beneficiária ganha com a redução dos chamados custos
logísticos alfandegários a partir da previsibilidade no recebimento de mercadorias, refletindo
diretamente no aumento de competitividade dela no cenário globalizado” afirma Moreira.
Acrescido a tudo isto, temos de observar ainda que o Regime Aduaneiro Expresso – Linha Azul
atende a estrutura normativa da Organização Mundial da Aduanas (OMA) para a segurança da
circulação de mercadorias na cadeia logística de comércio exterior, sendo desta forma um
facilitador deste fluxo comercial. Com isto, a empresa habilitada passa a contar com um diferencial
competitivo, sendo reconhecida como uma “blue chip” em relação à qualidade de sua cadeia de
suprimentos.
Serviço: Seminário – Desmistificando a Linha Azul
Data: 24 de maio (terça-feira)
Horário: 13h30 às 17h15
Local: Hotel Deville – Av. dos Estados, 1909 – Porto Alegre/ RS

Inscrições pelo e-mail: cursos@ahkpoa.com.br ou pelo telefone: (51) 3222-5766
Evento gratuito com vagas limitadas.
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Programação
13h30 – Credenciamento
14h00 – Abertura: Boas-vindas da Câmara Brasil-Alemanha e da UHY Moreira
14h20 – Linha Azul - Receita Federal - Telmo Freitas e Luiz Matos
14h50 – Case Sthil – Cleomar Prunzel
15h20 – Palestra UHY Moreira – Luiz Roberto Oliveira
16h15 – Case Honda – Roberto Carlos da Silva
16h45 – Mesa Redonda
17h15 - Encerramento
Sobre a UHY Moreira - Auditores
Fundada no Rio Grande do Sul em 1965, a Moreira & Associados firmou parceria com a UHY
International em 2008, com o intuito de expandir seu mercado nacional e internacional. Além do
trabalho de auditoria, sua principal área de atuação, a empresa presta consultoria financeira,
tributária e de gestão, além de ser pioneira no Brasil em avaliações patrimoniais, com aceitação da
Caixa Econômica Federal, SUSEP e Banco Central. Cada membro da UHY International, atualmente
uma das 15 maiores companhias de auditoria do mundo, é uma empresa independente.
A UHY Moreira abriu recentemente uma filial na Flórida para ajudar empresas brasileiras que
buscam internacionalizar seus negócios e empresas estrangeiras que querem se instalar ou fazer
negócios no Brasil.
A UHY International possui forte presença nos Estados Unidos, China e Europa, com 4.800
funcionários distribuídos em 242 escritórios em 76 países. No Brasil, a UHY Moreira-Auditores está
sediada no Rio Grande do Sul, com escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Distrito
Federal. Com mais de 100 técnicos, suas atividades abrangem todo o território nacional, somando
mais de 1.000 clientes nos segmentos público e privado.
Informações à imprensa: ADS Comunicação Corporativa
Vera Santiago - veras@adsbrasil.com.br - (11) 5090.3016
Jacqueline Miranda - jacquelinem@adsbrasil.com.br - (11) 5090.3036
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