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

12ª REUNIÃO DA COLFAC
ATA

05/11/2019, terça-feira, 10h 
ALF/VCP, 1º andar, Auditório

Participantes: 

Fabiano Coelho RFB - COORDENADOR TITULAR

Ricardo Augusto Luize RECINTOS – MEMBRO SUBSTITUTO

Márcia Molinari IMP. E EXP. – MEMBRO SUBSTITUTO

- Demais participantes em lista anexa.

DESENVOLVIMENTO

- Foi aprovada a Ata da 11ª Reunião COLFAC sem alterações. 

1 – Remessa Expressa.

• Considerando a presença de representantes das empresas de courier que têm operações no
Aeroporto  de  Viracopos,  destacou-se  os  principais  problemas  enfrentados  pela  Receita
Federal  nas  atividades  referentes  à  Remessa  Expressa,  sendo  eles:  conformidade  na
declaração  (falsa  declaração  e  subfaturamento);  declarações  incompletas;  falta  de
identificação de itens; importação de mercadorias proibidas e desrespeito ao limite de 100
mil doláres/ano para destinação comercial e/ou industrial por pessoas jurídicas.

• Explanou-se sobre a modalidade especial de habilitação, prevista no art.  5º da Instrução
Normativa RFB nº 1.737/2017. Ressaltou-se que as empresas habilitadas nessa categoria
podem retirar a mercadoria do recinto com recolhimento do imposto a posteriori. Para isso,
destacou-se, a necessidade de investimento em infraestrutura e equipamentos.

• Foi citado, ainda, que durante 1 ano, as empresas certificadas como OEA podem pleitear o
pagamento do tributo como é realizado na habilitação na modalidade especial.

• A RFB ainda afirmou que existe a possibilidade de estabelecer canais de parametrização as
remessas expressas realizadas no Aeroporto de Viracopos.

• Elogiou-se a  relação estabelecida entre  a  Concessionária  e  as  empresas  de courier  que
acordaram sobre a divisão da estrutura local de monitoramento por câmeras.

• Representante  do  IBAMA destacou  a  atuação  do  órgão  na  fiscalização  das  remessas
expressas e aproveitou para divulgar evento do órgão que ocorrerá em Viracopos.

Encaminhamentos: 

-  Não houve.

2 – Procedimentos Carnet Ata

• Sublinhou-se a nova sistemática do Ata Carnet na Alfândega de Viracopos, que dispensa
processo  administrativo.  Informou-se  que  as  operações  deverão  ser  realizadas  pelo



sistema/site da CNI, que é a entidade garantidora da operação, com atuação através de rede
internacional.

• Destacou-se o aumento do nível de simplificação das operações de admissão e exportação
temporária.  Solicitou-se  feedback dos  usuários  sobre  a  Ordem de Serviço  da RFB que
estabeleceu parametrização local baseada em gerenciamento de riscos. Foram apresentadas
estatísticas que mostraram que desde o desligamento das condições mais de 70 processos
foram direcionados para o canal verde.

• Enfatizou-se de forma incisiva que a instrução processual deve ser realizada no registro do
processo, com todos os documentos obrigatórios, pois se a declaração for direcionada ao
canal verde e desembaraçada sem a documentação instrutiva o interessado ficará sujeito à
multa de 10% do valor da mercadoria.

Encaminhamentos: 
- Será oferecida pela RFB lista com os documentos instrutivos obrigatórios. 

3 – Solicitação de feedback sobre plantão de despacho aduaneiro,  dispensa de etapas de
trânsito aduaneiro para os usuários.

• Os feedbacks foram em sua maioria positivos. Reclamou-se sobre a demora na recepção das
DTAs durante o expediente.

• Sublinhou-se a normalização do fluxo das Declarações. O representante da RFB apresentou
gráfico com a diminuição do tempo médio das DIs com canal e o projeto de gestão para
Alfândega.

• Os despachantes  aduaneiros  mostraram-se  interessados  na proposta  de  dois  horários  de
conferência no despacho aduaneiro para a equipe que atende no expediente.

• Elogiou-se o deslacre nos recintos,  que após a Ordem de Serviço ALF/VCP nº 05/2019
passou a ser realizado pelo depositário e fiscalizado pela equipe da Receita Federal por
gerenciamento de risco. Relatou-se alguma fila de caminhões no acesso aos recintos.

• A RFB ressaltou que o tempo bruto no desembaraço de DIs em canal reflete o trabalho de
toda a comunidade (usuários, anuentes, recintos). Foi feito convite a todos os intervenientes
e órgãos públicos para que Viracopos volte a atrair empresas que buscam celeridade no
despacho e bom ambiente de negócios. Para isso cada um deverá assumir a responsabilidade
por sua parcela de atuação no despacho aduaneiro.

Encaminhamentos: 
- Lançado desafio “VIRACOPOS 2020”, que objetiva transformar o Aeroporto no melhor aeroporto
do país. Nessa senda, propôs-se que para a próxima reunião toda a comunidade trouxesse pontos
elencados do que precisa ser melhorado, para a solução dos problemas em comunidade.

4- Demais assuntos

• Representante de Associações de Galerias de Arte participou da reunião e manifestou-se
sobre proposta de alteração da Instrução Normativa RFB nº 1.850/2018, para que pessoa
física possa portar obras de arte em viagem ao exterior com desembaraço de retorno de
exportação  nos  termos  do  Art.  7º  da  norma.  Tratou-se  ainda  sobre  a  cobrança  de
armazenagem  de  obras  de  arte,  que  anteriormente  eram  taxadas  pela  Tabela  9  (peso).
Destacou-se  que  as  concessionárias  passaram  a  utilizar-se  da  Tabela  7  (valor)  o  quê
inviabilizou a importação de obras,  segundo o advogado.  Foi  ressaltado que obras para
eventos de caráter cívico cultural devem ser taxados pela primeira tabela, segundo resolução
do CONAC. Por fim, insurgiu-se quanto a deixar obras em armazéns não climatizados.

• O representante dos recintos se manifestou sobre o assunto da taxação dizendo que existiam
casos no uso da Tabela 9 em que o importador pagava apenas 10 reais pela armazenagem da



obra, apesar dos cuidados com o manuseio e operacionais que as obras exigem. Destacou
também que a Resolução da CONAC era cabível para aeroportos em que a Infraero atua,
pois a empresa pública tem subsídios do governo, diferente da gestão privada que assume o
risco do negócio. Concordou que se deve chegar ao meio termo entre as tabelas. Ressaltou
que  Viracopos  possui  áreas  climatizadas  entre  16  e  22º  sem  custos  adicionais  para  o
importador.

• A reunião em dezembro será postergada para uma data entre os dias 11 e 13/12.
• Pautas sugeridas para a próxima reunião:

-  Desafio  Viracopos  2020:  listas  com  pontos  críticos  de  cada  ente  (órgão  público,
concessionária, despachantes), itens em que precisem melhorar para se alcance um nível de
excelência no trabalho no Aeroporto como comunidade.


