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

 
24ª REUNIÃO DA COLFAC 

ATA 
 
 

18/5/2021, terça-feira, 9h30. 
ALF/VCP, Online (Microsoft Teams). 

Participantes: 
 

Fabiano Coelho RFB - COORDENADOR TITULAR 

Rita de Cássia Lourenço Representante VIGIAGRO 

Elson Isayama Representantes dos Importadores e 
Exportadores 

Pedro Parigot Representante dos Recintos 

Ticiara Silva Representantes Anvisa 

 
- Total de 154 participantes logados no aplicativo. 
 
DESENVOLVIMENTO 
 
- Foi aprovada a Ata da 23ª Reunião COLFAC. 
 
1 – Repercussão do Informativo Colfac/VCP. 
 

• O representante da RFB agradeceu a participação de diversos órgãos na primeira edição do 
Informativo Colfac/VCP e convidou todos a participarem da próxima edição, inclusive com 
notícias veiculadas em conjunto. 

• Um dos objetivos do Informativo é dar publicidade aos resultados alcançados, além de buscar 
soluções para novas demandas. 

• Diversos participantes da reunião parabenizaram o Informativo e seu conteúdo. 
 
Encaminhamentos: 
 
- Criação de um Conselho editorial, a ser renovado a cada 6 meses. 
- Solicitou-se participação no próximo Informativo de todos os recintos alfandegados. 
 
2 – Evolução do tempo total de desembaraço com a utilização da metodologia do TRS. 
 

 O representante da RFB apresentou a evolução dos tempos de despacho indicando uma 
melhora significativa desde a edição do 1 estudo do TRS. Em média, no canal, vermelho, 
houve uma redução do tempo entre a chegada e entrega da carga da ordem de 53% para cargas 
sem licenciamento, e 85% para cargas com licenciamento.  

 
Encaminhamentos: 
- Sem encaminhamentos. 
 
 



3 – Estágio da criação do Centro de Remessas Internacionais em Valinhos/SP. 
 

 O chefe da SARPE (Seção de Remessas Expressas) explanou sobre o início das tratativas há 
dois anos para o Centro de Distribuição (CD) dos Correios na cidade de Valinhos/SP, onde o 
foco da remessa postal internacional é na importação. Observou que a localização do CD 
atende tanto o Aeroporto de Viracopos quanto o de Guarulhos.  

 Asseverou-se que esta semana será realizado teste de todo o fluxo da operação, com 
participação dos órgãos anuentes, para avaliação e localização de possíveis falhas.  

 A representante da ANVISA salientou que para o CD receber produtos de saúde é necessária 
a autorização de funcionamento (autorização de recinto alfandegado para produtos de saúde), 
e orientou o representante dos Correios a protocolar o pedido via site da ANVISA. 

 Foi observado que a autorização da ANVISA não se confunde com a manifestação 
normatizada no inciso XI, art. 23 da Portaria RFB nº 3518/20211 que trata do alfandegamento. 

 
 

Encaminhamentos: 
- Reunião com os Correios para alinhar os procedimentos junto à ANVISA para autorização 
de funcionamento. 

 
4 - Apresentação das soluções alcançadas referentes à área de recebimento de cargas na 
exportação. 
 

• A representante da VIGIAGRO observou o trabalho realizado em conjunto com ABV, 
SINDASP e ANAC para melhoria no fluxo de exportação de perecíveis, principalmente frutas.  

• Foi sugerido a utilização de área contígua ao armazém de exportação com o fim específico de 
receber e inspecionar cargas perecíveis. O representante do SINDASP observou que essa era 
a ideia original. 

• O representante da ABV asseverou que a utilização de tal área afetaria os processos das áreas 
de operação e segurança do aeroporto. Indicou a habilitação das câmaras frigoríficas como 
opção. 

 
Encaminhamentos: 

- Reunião entre ABV, SINDASP, MAPA e RFB para avaliar a possibilidade de expansão de 
área, ou operações em áreas já existentes, ou criação de nova área especifica para recebimento de 
frutas e mercadorias perecíveis. 
 
 
5 – Novidades normativas do período 
 

• O representante da OAB/Campinas apresentou as principais alterações normativas do período.  
• Foi apresentado a IN RFB nº 2022/2021, que disciplina a obrigatoriedade de entrega de 

documentos digitais para pessoas jurídicas, exceto em casos comprovados de 
indisponibilidade do sistema e-CAC. 

• Sobre a IN RFB nº 2024/2021 que trata dos novos valores a serem aplicados na utilização do 
Siscomex, observou-se que a normativa entra em vigor em 01/06/2021. 

• O representante da RFB solicitou que essas alterações sejam parte integrante de todos os 
Informativos COLFAC/VCP. 

• O representante do SINDASP pontuou que a arrecadação da taxa Siscomex poderia ser 
suficiente para investimentos no sistema Pucomex, minimizando os efeitos no corte 
orçamentário. 

• Apresentou-se o Programa de Conformidade Cooperativa Fiscal (CONFIA) da RFB. 
 



 
Encaminhamentos: 

- Sem encaminhamentos. 
 
 
6 - Utilização de caixa corporativa para abertura de processos cujos assuntos não estejam 
disponíveis no e-CAC. 
 

• O representante da RFB informou o início da vigência da Portaria ALF/VCP nº 12/2021 para 
o dia 01/06/2021. 

 
Encaminhamentos: 

- Sem encaminhamentos. 
 
 
7 - Ação articulada MAPA, Concessionária e RFB para aperfeiçoamento da Gestão de Risco 
das cargas - inclusão do CNPJ no Mantra. 
 

• O representante da ABV solicitou ajustes em sistema para receber o número do CNPJ base do 
importador. O fornecedor do software ainda não precificou os ajustes. 

 
 

Encaminhamentos: 
- Sem encaminhamentos. 

 
 
8 – Aeroporto 24/7 – Utilização dos serviços oferecidos fora do horário comercial 
 

• O representante da RFB asseverou a importância da utilização dos serviços oferecidos fora do 
horário comercial, e mencionou que os feedbacks por parte dos recintos alfandegados são 
importantes.  

 
Encaminhamentos: 

- Sem encaminhamentos. 
 
 
9 - Outros assuntos 
 

• O representante da RFB asseverou que assuntos que fogem da jurisdição da ALF/VCP 
também devem ser trazidos à COLFAC para serem remetidos, via hierárquica, à apreciação 
da CONFAC. 

• O representante da ABV observou que o programa de implementação do PUCOMEX teve um 
corte orçamentário da ordem de 90%.  

• O representante da RFB explicou que a limitação, no ano de 2021, não será apenas 
orçamentária, mas de desenvolvimento do CCT a ser realizado pelo SERPRO e, de alteração 
de prioridades pela administração pública.   

• O representante da ABV apresentou o Projeto Fast Lane cujas premissas são previsibilidade 
da chegada da carga e consequente redução dos tempos de processamento e encerramento de 
voo, com impacto positivo na liberação das cargas. Foi apresentado também os critérios de 
ingresso e os de manutenção no Projeto. 

• A intenção é que o Projeto Fast Lane seja utilizado por todas as empresas aéreas que operam 
em Viracopos. 



• Também foi informado pelo representante da ABV a edição do Comunicado TECA VCP 
004/2021 que centraliza o atendimento a clientes de carga em um único local (Core Cargo). 

• O representante do SINDASP observou que Viracopos tem potencial para exportar um volume 
30% maior em frutas caso houvesse maior disponibilidade de voos. Observou também que o 
valor do frete praticado pelas companhias aéreas é maior em Viracopos que em Guarulhos. 

• A representante da ANVISA solicitou a participação da comunidade aeroportuária na Consulta 
Pública sobre o RDC de inspeção remota a ser normatizado pela sede em Brasília/DF. 

• O representante da RFB ofereceu aos órgãos anuentes a utilização compartilhada da estrutura 
da nova sala de monitoramento, possibilitando o compartilhamento de imagens. Asseverou 
que os equipamentos já se encontram em fase de testes. 

• O representante da ABRAEC agradeceu à representante da ANVISA os esforços no último 
mês em relação à demanda represada de medicamentos na Remessa Expressa. Observou-se 
que este estoque foi zerado, os processos estão em dia. 

• O representante da RFB informou a intenção de operar voos em Viracopos de um grande 
portal de e-commerce chinês. 

• Observou-se que atualmente o fluxo está centralizado em Viracopos e há interesse do portal 
em trazer demanda para Viracopos. 

• A representante da Multilog informou que seus Portos Secos estão se adaptando à Portaria 
COANA nº 5/2021 e, que seus Portos de fronteira irão aderir ao programa OEA. 

• O representante da Libraport informou a implantação do “Portal Aduaneiro” que entra em 
operação a partir de 01/06/2021. As averbações de DUIMP, DI, DU-E, DSI e DA serão feitas 
exclusivamente no Portal. 

• O chefe da DIDAD informou que a equipe de despacho está com mais servidores atuando 
além do início das operações de RVF antecipado para empresas OEA. 

• Atualmente, existem 3 horários determinados para a verificação física após a anexação dos 
documentos para empresas OEA. Há a previsão de se implementar um 4º horário. 

• O representante da RFB indicou que 85% das DIs OEA parametrizada em canal vermelho 
saem no mesmo dia e, informou a criação de um canal local para avisos sobre a parametrização 
e realização da verificação física, a ser implementado após a consolidação da nova sistemática 
de RVF antecipado.  

• Foi apresentado o vídeo da AlfVCP TV “Despacho sobre nuvens”. 
 

 
Encaminhamentos: 

- Sem encaminhamentos. 


