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ACORDO DE FACILITAÇÃO DE COMÉRCIO - AFC

•

Aprovado na Conferência Ministerial da Organização
Mundial do Comércio de Bali, em 2013.

•

Referendado pelo Congresso Nacional por meio do
Decreto Legislativo nº 1, em março de 2016

•

Entrou em vigor no dia 22 de fevereiro de 2017, quando
foi atingido o marco de ratificação de 2/3 dos 164
países-membros da OMC.

ACORDO DE FACILITAÇÃO DE COMÉRCIO - AFC

•

Agilizar o movimento, o despacho aduaneiro e o
desembaraço das mercadorias, incluídas aquelas em
trânsito;

•

Modernizar e simplificar procedimentos e aumentar a sua
eficiência, previsibilidade e transparência;

•

Reduzir a corrupção e o custo das transações e dos

produtos;

ACORDO DE FACILITAÇÃO DE COMÉRCIO - AFC


Potencializar a assistência técnica e o apoio à criação

de capacidades;


Melhorar a cooperação entre as aduanas e outras
autoridades competentes nas questões relativas à

facilitação de comércio e ao cumprimento da legislação
aduaneira.

ACORDO DE FACILITAÇÃO DE COMÉRCIO - AFC
Principal Objetivo:
Facilitar e agilizar a movimentação transfronteiriça de

cargas e, para este fim, houve o implemento de uma
série de reformas nos processos de trabalho das
aduanas dos países.

ACORDO DE FACILITAÇÃO DE COMÉRCIO - AFC
Iniciativas adotadas:
•

maior intercâmbio de informações e cooperação entre
as aduanas;

•

transparência

e

previsibilidade

aos

operadores

econômicos com relação a formalidades, procedimentos
e legislação;
•

utilização de sistemas de gestão de análise e gestão de

risco aduaneiro;
•

implementação de programas de Operador Econômico
Autorizado.

ACORDO DE FACILITAÇÃO DE COMÉRCIO - AFC
•

A OMC estima que a implementação destas iniciativas

possam levar a uma redução significativa nos tempos
de despachos das mercadorias importadas e
exportadas, reduzindo os custos de transação do
comércio internacional em cerca de 14,3% e os países
em desenvolvimento deverão ser os principais
beneficiários destes ganhos de eficiência.
• Estima-se ainda que o AFC possa alavancar o fluxo de
exportações mundiais em até 1 trilhão de dólares ao
ano.

ACORDO DE FACILITAÇÃO DE COMÉRCIO - AFC
• De um total de 47 compromissos criados pelo Acordo de
Facilitação, o Brasil notificou à OMC a adoção de 44
deles imediatamente. Apenas três seriam implementados
em um prazo posterior à data de entrada em vigor do
acordo, pois necessitavam do desenvolvimento de
ferramentas específicas por parte da aduana brasileira,
como para o processamento antecipado de documentos
de importação, concessão de determinados benefícios
para operadores certificados OEA e processamento
antecipado de documentação de trânsito antes da
chegada dos bens. A implantação integral do Portal Único
de Comércio Exterior auxiliará na total adesão brasileira.

ACORDO DE FACILITAÇÃO DE COMÉRCIO - AFC
•

•

•

Outra previsão relevante do acordo era a criação de Comitês
Nacionais de Facilitação de Comércio responsáveis pela
coordenação interna da implementação do AFC em cada país.
No Brasil, realizou-se no dia 24 de fevereiro a primeira reunião do
Comitê Nacional de Facilitação de Comércio (CONFAC), instância
da Camex, e criada pela Presidência da República como iniciativa
para fortalecimento do comércio exterior do país. A RFB preside o
Comitê de forma partilhada com a Secretaria de Comércio Exterior
do MDIC.
O CONFAC tem como diretrizes fundamentais a orientação,
coordenação, harmonização e supervisão das atividades
operacionais dos órgãos e das entidades da administração pública
federal relativas às importações e exportações.

Comissões Locais de
Facilitação
Portaria Conjunta RFB/SDA/ANVISA nº 1.702, de 07 dezembro de 2018

COMISSÕES LOCAIS DE FACILITAÇÃO

Finalidade:
•

Canal para que usuários e entes públicos discutam
e elaborem, de maneira construtiva, propostas de
aprimoramento para a exportação, importação e
trânsito de mercadorias e participem ativamente

dos processos de implementação das disposições
sobre facilitação do comércio em suas respectivas
localidades.

COMISSÕES LOCAIS DE
FACILITAÇÃO

Objetivo:
•

Promover a discussão entre usuários e entes

públicos de propostas de aprimoramento dos
procedimentos relativos à exportação, à importação
e ao trânsito de mercadorias e a participação

colaborativa nos processos de implementação das
disposições sobre facilitação do comércio.

COMISSÕES LOCAIS DE FACILITAÇÃO - CONSTITUIÇÃO
Foram instaladas nas 15 maiores unidades aduaneiras da
RFB classificadas pelo número de despachos de
importação e exportação:

• ALF - Porto de Santos (SP)
• ALF - Aerop. de São Paulo
(SP)
• ALF - Aerop. de Viracopos
(SP)
• ALF - Porto de Itajaí (SC)
• ALF - Porto de Paranaguá
(PR)
• ALF – Uruguaiana (RS)
• ALF - São Paulo (SP)

• ALF - Foz do Iguaçu (PR)
• ALF - Porto de São Francisco do
Sul (SC)
• ALF - Aerop. Eduardo Gomes (AM)
• ALF - Porto de Vitória (ES)
• ALF - Porto do Rio de Janeiro (RJ)
• ALF - Porto do Rio Grande (RS)
• ALF - Porto de Manaus (AM)
• ALF – Aerop. A. C. Jobim (RJ)

COMISSÕES LOCAIS DE FACILITAÇÃO

Representatividade

das

15

maiores

unidades

aduaneiras da RFB
QTDE DI

QTDE DE

SOMA
QTDE

VMLE DOLAR
IMP

VMLE DOLAR
EXP

SOMA VMLE

Total

2.358.315 1.468.812

3.827.127

199.229.248.445 226.983.745.092

426.212.993.538

15
Maiores

1.939.083 1.125.311

3.064.394

141.736.921.721 150.396.932.345

292.133.854.067

%

82,22%

76,61%

80,07%

71,14%

66,26%

68,54%

COMISSÕES LOCAIS DE FACILITAÇÃO - COMPOSIÇÃO

As Comissões Locais de Facilitação serão compostas
de representantes:
I – da Secretaria da Receita Federal do Brasil (MF);
II – da Secretaria de Defesa Agropecuária (MAPA);
III – da Agência Nacional de Vigilância Sanitária

(ANVISA);
IV – dos importadores e exportadores;
V – dos recintos nos quais se realizem despachos.

COMISSÕES LOCAIS DE FACILITAÇÃO

•

Poderão convidar representantes do poder público ou de
entidades privadas para participar de trabalhos ou
reuniões que realizem.

•

Serão coordenadas pelos representantes da RFB.

•

As reuniões serão com pauta previamente solicitada aos
representantes e preferencialmente abertas ao público.

COMISSÕES LOCAIS DE FACILITAÇÃO - COMPETÊNCIA
•

Resolver situações e problemas locais que estejam
afetando os procedimentos de exportação, importação e
trânsito de mercadorias, e a facilitação do comércio, no
porto, aeroporto ou ponto de fronteira terrestre;

•

Propor ao Confac as medidas e iniciativas que melhorem a
gestão do comércio exterior e sua facilitação;

•

Enviar os relatórios e atas das suas reuniões ao Confac.

FIM

