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Patrícia S. S. Andrioli SINDASP 



Regina Terezinha SINDASP 
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Rodrigo Azevedo Schenker 
 
 
 
 
DESENVOLVIMENTO 
 
1 – ABERTURA 
 

O Delegado da ALF/GRU, André Luiz Gonçalves Martins, inicia a presidência dos trabalhos 
convidando à todos à participar da Pesquisa de Percepção da Integridade Aduaneira da Organização 
Mundial das Aduanas (OMA), a ser realizada no dia 02/03/2020 no Auditório da ALF/GRU. Informa que, 
posteriormente, o link para participação virtual será disponibilizado. 
 
Regina (SINDASP): Informa que o pesquisador estará na sala SINDASP no Aeroporto de 
Guarulhos, no dia 26/03/2021. 
  

2 – TEMAS RELACIONADOS COM A RFB 
 

 Frete Internacional nas Importações: Erros Proibitivos (Status) (SINDASP) 

 
André (RFB): Relata que todas as ATAs COLFAC ALF/GRU estão sendo revistas para 
levantamento de assuntos pendentes que foram encaminhados para a CONFAC e 
solicitação à Brasília sobre o andamento. Este tema foi repassado à Brasília, porém não 
obtivemos ainda resposta. Manterá o assunto para a próxima COLFAC com atualização 
das pautas pendentes (ex.: retificação de DI para cumprir exigência, etc). 
 
Élson (SINDASP): Comenta que não é possível dar seqüência no registro de declaração 
de importação a não ser que se tenha a bi-tributação do frete especificamente para o 
item com valor menor que sua divisão com frete. 

 
 

3 – TEMAS RELACIONADOS COM A ANVISA 
 

 Licença de Importação para produto Covid – 19  (SINDASP) 

Na segunda quinzena do mês de janeiro foi feito  processo de peticionamento eletrônico, anuído 
pelo sistema  DATAPREV, porém a Licença de Importação não foi deferida no sistema 
SISCOMEX. Motivo alegado: falta de comunicação dos sistemas. 
No dossiê foi encaminhada uma carta explicando o ocorrido que demorou em torno de 05 dias 
úteis para ser analisado e anuído. Justificativa da ANVISA: Problemas no Sistema. 
Prejuízo: a armazenagem que seria R$ 2.000,00 custou R$ 5.000,00 (terceiro período). 



Sugestão: Canal de comunicação entre o usuário e setor de anuência da ANVISA  para casos 
semelhantes. 
 
Elisa (ANVISA): Informou que houve problemas com o sistema SOLICITA e o 
Peticionamento Eletrônico junto com o sistema da ANVISA. Menciona que o canal de 
comunicação é o Fale Conosco, porém ele tem o prazo de 20 dias para responder, o 
que não é adequado nesta situação. Alerta que a alternativa de utilizar, nestes casos, o 
Peticionamento Manual implica em maior tempo de análise, protocolização, presença 
do fiscal, que hoje é feita no sistema de revezamento, e desta maneira não se torna um 
processo mais rápido para solucionar o problema de integração no sistema. Orienta a 
abrir ocorrência de falha do sistema no Fale Conosco para registrar o caso e enviar e-
mail para o Posto Fiscal da ANVISA no Aeroporto <svagru-sp@agricultura.gov.br> que 
redirecionará imediatamente para as áreas pertinentes questionando a existência de 
problemas no sistema e qual a contingência no caso. Informa que irá encaminhar a ATA 
da reunião para Brasília comunicando que o assunto foi colocado na COLFAC e 
solicitando alternativa de comunicação ou mesmo a avaliação do sistema para 
averiguar alguma pontualidade, ou a ligação com algum horário ou anuente específico. 
 
Elson (SINDASP): Relata que no último mês houve cerca de 15 casos com problemas na 
integração, anuído no SOLICITA e faltando apenas o deferimento no Siscomex. Alerta 
que a LI substitutiva deve ser sempre vinculada ao dossiê original para que o sistema 
faça a “leitura” correta. 

  

Encaminhamentos COLFAC: 

- Elisa (ANVISA): Solicita a ATA da reunião para encaminhar para Brasília. 

 

 
4 - TEMAS RELACIONADOS COM A CONCESSIONÁRIA GRU AIRPORT  
 

 Relatos de atraso na atracação de cargas no mês de fevereiro (SINDASP) 

 
Leandro (GRU Airport): Informa que este atraso foi devido ao grande e rápido aumento 
da volumetria e da mudança na proporção de voos “Belly” para voos cargueiros, 
inclusive com aporte de cargas que seriam do modal marítimo. Relata que houve um 
acréscimo de 54% na tonelagem (de 01/01 a 21/02/2020) e aumento de 10% no efetivo 
operacional, com revisão da equipe de Auxiliares Operacionais. Informa que está sendo 
avaliada a possibilidade de utilizar os serviços das empresas de handling do Aeroporto. 
Quanto à redução de tarifa: no caso de não recebimento do vôo por responsabilidade 
do aeroporto pode ser feito o pleito no CAC da GRU Airport; no caso de não entrega da 
carga pela GRU no agendamento feito e com mudança do período, também, pode ser 
solicitada redução que será analisada pela GRU. 



 
  

 
 
 

Regina (SINDASP): Observa que este assunto foi tratado na reunião passada onde foi 
alertado sobre a possibilidade de aumento expressivo na quantidade de cargas, 
especialmente às relativas a vacinas e insumos para combate ao COVID-19. 
 



André (RFB): Enfatiza que tem obtido dos intervenientes, importadores, 
transportadoras e todos que usam o Aeroporto, a grande preocupação com este fluxo. 
Manterá o assunto para a próxima COLFAC e solicita que a GRU traga os números da 
volumetria/tempo de encerramento e notícias sobre as contratações. 
 
Regina (SINDASP): Alerta que o caso de redução de tarifa neste momento é genérico no 
aeroporto, e que a solução dada pela GRU aumenta o trabalho, e tempo despendido, 
de ambas as partes e onera o importador que terá que esperar restituição. A solução a 
ser pensada deveria ser a redução tarifária antecipada. 
 
Encaminhamentos: 

Leandro (GRU Airport): Encaminhará para a Receita o Plano de Ação da GRU. E 
disponibilizará para os órgãos anuentes que solicitarem. 
 

5 – ENCERRAMENTO 
 

Filipe (RFB): Comenta que, há algumas semanas as equipes Edaim e Edaex foram 
fundidas para formar a Equipe de Despacho Aduaneiro de Importação e Exportação 
(Edesp). Nesta semana será trabalhada a fusão da EDAD com essa equipe. O objetivo é 
ter uma grande equipe de despacho para otimização da mão de obra. Será criada a 
caixa de e-mail edespalfgru@rfb.gov.br para centralização de todas as demandas de 
importação, exportação, bagagem desacompanhada, OEA, etc. 
 
Elisa (ANVISA): Informa que a equipe de São Paulo, Guarulhos e Viracopos, trabalharam 
no Manual de Remessa Expressa, que tem informações de acesso ao sistema, 
orientações e considerações de importação através de remessa expressa, e que este 
Manual será publicado no site da ANVISA e ficará disponível para todos usuários. A 
revisão da IN 81 será minimamente feita no Capítulo 12 que trata de importação 
Pessoa Física, considerando a impossibilidade de redução de número de incidências 
negativas devido às várias restrições na entrada de muitos produtos sujeitos à 
vigilância sanitária, como também a importação de muitos produtos falsificados e 
comércio ilegal de medicamentos por Pessoa Física. Responde a ABIHPEC que a exigência 
ANVISA tem que, obrigatoriamente, ser colocada no sistema Remessa e somente a empresa de 
courier tem acesso. E que o sistema Data Visa não permite a visualização do texto de exigência 
pelo usuário externo. Porém, até 2022, está previsto o início de um novo sistema que tornará 
isso possível.  
  
Ricardo (ABIHPEC): Coloca à disposição da Alfândega cooperação para destruição de 
produtos falsificados, tal como realiza com a ALF/SPO desde 2016. 
 
André (RFB): Agradece a disponibilização e menciona que conversará com a ALF/SPO, 
pois ambas participam um grande projeto de resíduo zero e aterro zero. A participação 
da ABIHPEC é muito interessante e pode ajudar bastante neste direcionamento e na 
destruição.  
 
 



Nada mais havendo a ser tratado, o Delegado da ALF/GRU agenda a próxima COLFAC 
para o dia 30/03/2021 às 10h e declara encerrada a reunião. 


