
     
PROCURAÇÃO 

 
Outorgante:  (nome da empresa, endereço completo, inscrita no CNPJ sob n.º........................e 
Inscrição Estadual n°-.........................., e filiais (mencioná-las) .... inscritas no CNPJ sob n.º(s),  
neste ato representada por seu(s) diretor(es)   (um dos outorgantes deve ser o mesmo 
responsável legal perante o CNPJ),  inscrito no CPF sob n.º. .........., portador da cédula de 
identidade n.º. ..........., residente e domiciliado na Rua. ....................,    
 
Outorgados: Nomeia e constitui seu(s) bastantes procuradore(s): 
 
FÁBIO LEONARDI BEZERRA, Brasileiro, Casado, Despachante Aduaneiro , registrado sob nº 
8D.04.562, RG 17.243.266        (SSP/SP) e do CPF/MF nr. 068.910.648-30. 
 
EDNALDO ANDRADE, Brasileiro, Casado, Despachante Aduaneiro, registrado sob nº 8D.03.536,  
RG  20.129.414-X                   (SSP/SP)  e do CPF/MF nr. 070.245.268-82. 
 
SANDRA APARECIDA RAGOZINI, Brasileira, Casada, Despachante Aduaneiro, registrado sob nº 
8D.05.721 , RG  17.555922-3 (SSP/SP)  e do CPF/MF nr. 175.559.922-3. 
 
FRANCISCO GOMES, Brasileiro, casado, Despachante Aduaneiro , registrado sob nº 8D.05.369, 
RG 13.933.007-0 SSP-SP e do CPF/MF nr. 042.272.688-50. 
 
a. Para  exercerem, isoladamente, e para fins de representação profissional de Despachante 
Aduaneiro, prevista no Decreto-Lei nr 2.472, de 1.988, artigo 5, § § 1 a 3, e nos   808 e 809 do 
Decreto nº 6.759, de 05/02/2009 e legislação correlata, os seguintes poderes para; 
 
b. podendo acessar, cadastrar, registrar e alterar informações nos sistemas integrados de 
comércio exterior de importação e exportação Siscomex, inclusive Siscomex-Cadastros; 
Siscomex-Drawback Eletrônico; Siscomex-DSE; Siscomex-EXPORT-EX; Siscomex-EXPORT-TR, 
Siscomex-REGI-OPER; Siscomex Trânsito,  Gerencial Trânsito Aduaneiro; Siscarga; MANTRA-
Sistema Integrado de Gerência de Manifesto, Sistema de Controle da Arrecadação do Adicional ao 
Frete para a Renovação da Marinha Mercante-AFRMM;  ROF -Registro de Operações 
Financeiras; podendo inclusive substabelecer este mandato e nomear despachantes com reserva 
de iguais poderes;  
 
c. podendo receber e firmar Autos ou Termos de Infração, Termos de Compromisso, Termos de 
Fiel Depositário e/ou Termos de Responsabilidade em geral e outros termos legais da legislação 
sanitária; passar recibos ou tomar ciência de intimações, notificações, decisões e peças 
processuais;  interpor defesa e/ou recurso administrativo; inclusive junto a ANVISA;assinar os 
documentos exigidos pelo SVA/UVAGRO; inclusive Termo de Depositário (Formulario III) e Termo 
de Compromisso (Formulario IV); subscrever termos de responsabilidade em garantia do 
cumprimento de obrigações tributárias, pedido de restituição de indébito, de compensação de 
tributos, de solicitação e/ou desistência de vistorias ou de verificação física de mercadorias;  tomar 
ciência, emitir e assinar requerimentos, petições, impugnações e documentos fiscais; realizar 
consultas tributáriase de classificação fiscal de mercadorias; portar, emitir e assinar notas fiscais e 
cartas de correção para nota fiscal; emitir e assinar declarações no despacho aduaneiro ou fora 
dele, inclusive perante a EBCT-Empresa  Brasileira de Correios e Telégrafos, nas categorias EMS, 
PETIT, Colis Aéreo ou ColisMarit; recolher tributos e penalidades, endossar e/ou assinar 
conhecimentos de transporte aéreo, marítimo, terrestre ou ferroviário;  Declarações de Trânsito 
Aduaneiro – DTA; Manifestos, Romaneios, PackingList, Faturas, Declarações de Origem e 
Certificados de Origem; proceder retificação de DI/DSI, DDE/DSE, inclusive após desembaraço, 
sempre por conta e ordem da outorgante;  
 
 
 
 
 



 
 
 
d. representando a outorgante perante todas as repartições públicas federais, estaduais e 
municipais, autarquias da administração pública direta ou indireta, em todas as regiões fiscais do  
Ministério da Fazenda, Secretaria da Receita Federal do Brasil em todas suas Delegacias, 
Inspetorias e Alfandegas do Brasil e demais unidades aduaneiras fiscalizadoras em todas as 
regiões fiscais; BACEN – Banco Central do Brasil, Banco do Brasil S.A.; SECEX - Secretaria de 
Comércio Exterior e DECEX – Departamento de Operações de Comercio Exterior; CAMEX – 
Câmara de Comercio Exterior; SDP – Secretaria do Desenvolvimento da Produção do MDIC; MS -
Ministério da Saúde; ANVISA -Agência Nacional de Vigilância Sanitária, inclusive SVA/UVAGRO, 

MAPA Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Ministério dos Transportes - 
Departamento do Fundo de Marinha Mercante, suas coordenadorias e unidades regionais;  ANTT 
- Agência Nacional de Transportes Terrestres; DNER - Departamento Nacional de Estradas de 
Rodagem; IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio-Ambiente e Recursos Naturais Renováveis; 
Ministério da Justiça, inclusive  Departamento de Policia Federal; Ministério do Exército; Ministério 
das Minas e Energia; CNEN; Secretarias Estaduais da Fazenda e Fiscalização do ICMS;EBCT- 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; Consulados e Agências Representativas 
estrangeiras, inclusive da Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Ecuador, Venezuela e demais 
países com os quais o Brasil mantém relações comerciais; Unidades de Câmbio e de Comércio 
Exterior de Bancos Federais e Bancos Estaduais, perante portos secos, estações aduaneiras, 
portos, aeroportos, terminais e recintos alfandegados; empresas públicas e privadas de 
armazenagem; companhias e agências de transporte terrestre, marítimo,  aéreo,  ferroviários  e/ou  
courier; e junto ao Sindicato Nacional da Industria de Maquinas(SINDIMAQ/ABIMAQ) e 
Associação Brasileira da Industria Eletrónica (ABINEE) ;  
 
e. praticando enfim, todos os atos necessários ao bom e fiel cumprimento deste mandato que terá 
a validade  de 2  (dois anos, após a data da assinatura)  
      
Cidade,  10 de Outubro de 2014 
 
________________________ 
 assinatura e carimbo  
 
 
 

 
Emitir em folha em branco ou,   papel timbrado do emitente e com firma reconhecida 
no cartório NA ULTIMA FOLHA, por autenticidade ou semelhança. 
 

ENVIO OBRIGATÓRIO 
• Precisamos do contrato social e a ultima alteração ou consolidação do 

contrato social,  

• CIC e RG do diretor, duas vias de cada documento autenticadas; 

• Enviar a tela do Siscomex em pdf, onde consta o CPF E NOME  dos 

Despachantes Aduaneiros; 

• Enviar em pdf: o contrato social e a ultima alteração, CIC e RG do diretor 

que assina a procuração; 


