
João Moraes é Despachante Aduaneiro habilitado pela Receita 
Federal, Administrador de Empresas e Contabilista, expert nas 
questões relacionadas à ANVISA e filiado ao SINDASP – Sindicado 
dos Despachantes Aduaneiros de São Paulo, SDAS – Sindicado 
dos Despachantes Aduaneiros de Santos e Região, CRC – 
Conselho Regional de Contabilidade e CRA – Conselho Regional 
de Administração.
Ingressou no mercado de trabalho aos 14 anos de idade em uma  
Comissária de Despachos Aduaneiros e em 1992 fundou sua  
própria empresa, a J. Moraes Comissária de Despachos Aduaneiros 
Ltda.
Faz questão de manter os princípios que sempre o guiaram: 
transparência, objetividade, responsabilidade social e eficiência.
A J. Moraes é referência em desembaraço aduaneiro.
Há 22 anos atua no setor e consagrou-se como referência em 
consultoria e na importação de produtos para a Saúde, atendendo 
de hospitais a multinacionais, além de atuar em mercados 
inovadores, como os de biotecnologia e de pesquisa genética de 
produtos e insumos. 
Sua matriz administrativa está instalada no bairro do Bom 
Clima, em Guarulhos, possuindo ainda escritórios no Aeroporto 
Internacional de Guarulhos – Governador André Franco Montoro, 
em Santos, próximo ao Porto e, ainda, uma filial em Itajaí (SC).
A empresa é especializada no desembaraço aduaneiro de todo 
e qualquer produto, com ênfase em produtos para a saúde. 
Possui enorme know-how na obtenção de Radar/SISCOMEX 
e de Ex-tarifário (incentivo fiscal para a importação de bens 
sem similaridade nacional, que reduz a alíquota do imposto de 
importação).
Como empresa transparente a J. Moraes possui um código 
de ética que serve de parâmetro de conduta a ser seguido por 
funcionários, representantes, fornecedores e outras empresas que 
com ela se relacionam. Tudo isso faz com que seja uma empresa 
com referências sólidas.
Recebeu, em julho de 2010 (recertificada em 2013), a Certificação 
ISO 9001:2008, da Fundação Carlos Alberto Vanzolini. Também 
foi certificada pelo IQNet, que referencia a qualidade da empresa 
para outros 32 países, além do Brasil.
É considerada uma das poucas empresas do ramo a ter conquistado 
esta certificação no País.
Pelos relevantes serviços prestados à sociedade e pelos valores 
éticos e morais João Moraes tem os seguintes méritos: Medalha 
do Mérito Empresarial no grau de Comendador – ABACH, Título 
de Cidadão Guarulhense – Câmara Municipal de Guarulhos, Título 
Amigo da Base Aérea de Santos – Núcleo da Base Aérea de Santos, 
Medalha e Diploma Marechal Deodoro da Fonseca no Grau de 
Comendador.

João Moraes is customs broker enabled by the 
IRS, Business Administrator and Accountant, 
specialized at ANVISA rules and affiliated 
to SINDASP – Sindicado dos Despachantes 
Aduaneiros de São Paulo, SDAS – Sindicado dos 
Despachantes Aduaneiros de Santos e Região, 
CRC – Conselho Regional de Contabilidade e 
CRA – Conselho Regional de Administração.
He started working when he was 14 years 
old in a customs clearance company and in 
1992 he founded his own company, J. Moraes 
Comissária de Despachos Aduaneiros Ltda. 
He keeps their principles of his life: transparency, 
objectivity, social responsibility and efficiency.
J. Moraes is reference in customs clearance.
It has been on the market for 22 years and 
is a reference in consultancy and import of 
health products, attending from hospitals 
to multinationals. It also acts in innovative 
markets, such as biotechnology and genetic 
research of products and inputs.
The Main Office of J. Moraes is in “Bom Clima” at 
Guarulhos. It has an office inside the Guarulhos 
Internacional Airport, an office in Santos, near 
the Port and an office at Itajaí (SC). 
J. Moraes specializes in customs clearance 
for any product, with focus in the clearance 
of health goods. Has enormous expertise in 
obtaining RADAR/SISCOMEX and “Ex-tarifário” 
(reduce the import duty of equipment without 
brazilian similar).
As an ethical company, J. Moraes has a code 
of ethics that serves as a consulting parameter 
to be followed by officials, representatives, 
suppliers and other companies that are related 
to it. All of this makes it a company with solid 
references.
In July of 2010 (recertified in 2013), J. Moraes 
was certified with ISO 9001:2008 from Carlos 
Alberto Vanzolini Foundation. It was also 
certified by IQNet that represents the quality of 
the company in other 32 countries, as well as 
Brazil.
It is one of few companies of customs clearance 
with this certification in Brazil.
By relevant services to society and by ethical 
and moral values, João Moraes received 
the following merits: Medalha do Mérito 
Empresarial no grau de Comendador – ABACH, 
Título de Cidadão Guarulhense – Câmara 
Municipal de Guarulhos, Título Amigo da Base 
Aérea de Santos – Núcleo da Base Aérea de 
Santos, Medalha e Diploma Marechal Deodoro 
da Fonseca no Grau de Comendador.
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