
COMISSÃO LOCAL DE FACILITAÇÃO DE COMÉRCIO NA ALFÂND EGA DO
AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOPOS – COLFAC 

15ª REUNIÃO DA COLFAC
ATA

02/06/2020, terça-feira, 9:30h 
ALF/VCP, Online (Microsoft Teams).

Participantes: 

Fabiano Coelho RFB - COORDENADOR TITULAR

André Guaragna Marcondes VIGIAGRO

Anselmo Riso
Elson Isayama

Representante dos Importadores e 
Exportadores

Ricardo Luize Representante dos Recintos

Ticiara Ferreira Lopes da Silva Representante Anvisa

- Total de 67 participantes logados no aplicativo.

DESENVOLVIMENTO

- Foi aprovada a Ata da 14ª Reunião COLFAC sem alterações. 

1 – Apresentação Vigiagro-MAPA:

• O  representante  do  órgão  explanou  sobre  o  canal  verde  da  madeira  para  empresas
habilitadas. Destacou-se que atualmente existe o limite para 25 empresas, pois o controle é
realizado manualmente pelo depositário, quando o trabalho puder ser automatizado o limite
deixará de existir. O recinto esclareceu, ainda, que com a implementação do CCT a situação
será resolvida.

• Ressaltou-se que foi verificado alto índice de condenação de madeira no regime de trânsito,
que no início dos procedimentos de fiscalização a incidência de casos era 5 ou 6 vezes maior
do que na importação comum. 

• Relatou-se que a equipe de VCP da Vigiagro assumirá a fiscalização dos EADs em breve, o
que ocasionará um aumento da carga de trabalho. Nesse contexto, aumenta a importância do
canal verde de inspeção para algumas cargas, considerando-se, ainda, o baixo índice de não
conformidade  nas  fiscalizações  realizadas  nessas  atualmente.  Sublinhou-se  que  tal  fato
evidencia a necessidade de possibilitar que a fiscalização se concentre em atividades mais
efetivas.

• Tratou-se sobre a possibilidade de alteração da Instrução Normativa Mapa nº 32/2015 em
questões tais como: destruição de embalagem em zona primária; inclusão de madeira de
peação;  entre  outras.  Nesse  ponto,  destacou-se  a  iniciativa  da  CIESP e  SINDASP em
trabalharem em conjunto para buscar alterações legislativas nos marcos regulatórios.

Encaminhamentos:
-  Proposta de trabalho conjunto CIESP e SINDASP, com participação da ABQIN e da ABRAEC:
alterações legislativas que possibilitem a otimização do comércio exterior.

2 –  Apresentações CONFERE



• Os  três  recintos  apresentaram  as  ferramentas  que  estão  utilizando  para  realizar  as
conferências remotas instituídas pela Portaria ALF/VCP nº 33, de 23 de Março de 2020,
publicada  no  DOU nº  58,  em 25/03/2020  (alterada  pela  Portaria  ALF/VCP nº  39,  de
03/04/2020) no âmbito da pandemia de COVID.

• Destacou-se a liberdade dada aos depositários para a escolha do tipo de ferramenta a ser
utilizada, os ganhos em otimização do tempo e os ótimos resultados apresentados pelo uso
de tais tecnologias. Ressaltou-se a possibilidade de perícia remota, a existência de suporte de
até 24 horas para a utilização da tecnologia, a possibilidade de integração de outros órgãos
aos sistemas de conferência; a integração de dispositivos de áudio; a utilização de sistema
multirecintos; seu acesso web; entre outros. 

• Na  senda  das  conferências  executadas  de  forma  remota,  salientou-se  a  realização  do
primeiro despacho domiciliar para empresa OEA com nível C2 e segurança no âmbito da
ALF/VCP.

• Representante  da  Vigiagro  destacou  a  necessidade  de mudança  na  legislação  para
conferências remotas em cargas secas.

Encaminhamentos:
- Sugeriu-se a conferência remota para os órgãos públicos de forma conjunta, com aproveitamento
de imagem, para agilizar o tempo dos desembaraços.

3. Demais assuntos:

• Foram abordadas dificuldades com a retomada do despacho aduaneiro por parte da RFB.
• Destacou-se a sobrecarga de trabalho existente sobre a ANVISA nesse momento.
• Relatou-se  o  aumento  do  percentual  de  ausências  dos despachantes/ajudantes  nos

agendamentos de verificação física realizada pelos Analistas-Tributários da RFB. Sobre os
agendamentos de verificação física discutiu-se sobre a melhor ferramenta para realizá-los,
deu-se preferência ao Pucomex, embora outras ideias tenham surgido.

• O representante da RFB salientou a ampliação da oferta de serviços do órgão aos finais de
semana e feriados, em virtude, principalmente, da grande quantidade de cargas que chegam
ao aeroporto para combate à epidemia do COVID. Lançou-se a ideia de unificar os serviços
de plantão da RFB, com a alteração do foco de cada atividade específica para a prestação do
serviço de modo geral.

Encaminhamentos:
-  Empresas pediram melhorias no contato com a ANVISA, que afirmou que o e-mail institucional
está disponível.
- RFB garantiu buscar novos ajustes para melhorar atendimento no setor que trata da retomada do
despacho.




