
 
COMISSÃO LOCAL DE FACILITAÇÃO DE COMÉRCIO NA ALFÂNDEGA DO AEROPORTO 

INTERNACIONAL DO RIO DE JANEIRO – COLFAC ALF/GIG 
 

17ª REUNIÃO DA COLFAC ALF/GIG 
ATA 

 
09/09/2020, quarta-feira, 11h  
Reunião via Microsoft Teams 
 
Participantes:  
Joana Lages RFB - COORDENADOR 
Patricia Moreira RFB - COORDENADOR SUPLENTE 
Vania Campelo ANVISA – MEMBRO TITULAR 
Luiz Claudio Marchior VIGIAGRO – MEMBRO TITULAR 
 
DESENVOLVIMENTO 
1 – ABERTURA  

 A Delegada Joana Lages deu início à reunião, informando sobre a retomada das 
atividades da Comissão Local de Facilitação ao Comércio da Alfândega do 
Aeroporto Internacional do Galeão. Após um período em que as reuniões de 
presenciais estiveram suspensas, devido às regras de distanciamento social 
decorrentes da pandemia da COVID-19, a COANA instruiu o retorno dos 
encontros, de maneira virtual, através da plataforma de comunicação Microsoft 
Teams. 

A Delegada Adjunta Patricia Moreira explicou a sistemática proposta para 
o desenvolvimento das reuniões realizadas pelo Teams. 

 
Encaminhamentos: 
- Manter as reuniões via Teams até a retomada total das atividades presenciais. 

2 – Comentários sobre o Decreto nº 10.373/2020  
 A Delegada da ALF/GIG fez uma breve apresentação sobre o Decreto 

nº 10.373/2020, de 26 de maio de 2020, que institui o Comitê Nacional de 
Facilitação do Comércio e que, nos artigos 14 a 16, trata dos objetivos, 
representações e competências das Comissões Locais de Facilitação de 
Comércio, recepcionando a Portaria Conjunta RFB/SDA/ANVISA nº 1.702, de 07 
de novembro de 2018. Destacou que os membros permanentes das COLFACs, 
nos termos do artigo 15 do Decreto, são os dirigentes das unidades locais da RFB, 
da VIGIAGRO e da ANVISA e que os representantes dos importadores e dos 



exportadores e os dos recintos alfandegados locais atuarão como convidados 
permanentes, podendo ainda ser convidados representantes de outros órgãos 
ou entidades, públicos ou privados, para participar dos seus trabalhos e das 
reuniões das COLFACs. 
 
Encaminhamentos: 
- Não houve perguntas ou encaminhamentos. 

3 – Apresentação da nova estrutura da ALF/GIG 
 A Delegada Adjunta da ALF/GIG apresentou a nova estrutura da ALF/GIG, 

alterada pela Portaria ME nº 284, de 27 de julho de 2020, que aprovao 
Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.  
Como principais mudanças, a Sra. Patricia destacou que o antigo SEDAD foi 
transformado em DIDAD; a SAPEA passou a ser SEFIA; e a SACTA agora é SACIT. 
E informou que a nova estrutura da ALF/GIG seria anexada à ata desta COLFAC. 
 
Encaminhamentos: 
- Não houve perguntas ou encaminhamentos. 

4 – CCT Aéreo – Dúvidas do Cronograma 
 O tema foi incluído na pauta por solicitação do Sr. Luiz Carlos de Carvalho, 

Gerente Regional da Cargolux. A dúvida apresentada era sobre a participação 
das companhias aéreas em pelo menos uma das modalidades do CCT Aéreo. A 
esse respeito, a Sra. Patricia informou que algumas funcionalidades estariam 
disponíveis no mês de outubro/20, mas que, devido à pandemia, não existe 
previsão este ano de participação obrigatória no projeto, apenas nos ambientes 
de treinamento disponibilizados.  
 
Encaminhamentos: 
- Não houve perguntas ou encaminhamentos. 

5 – Horários de Parametrização 
 Pauta enviada pelo Sr. Marcelo Francisco, que sugeriu a criação de mais um 

horário de parametrização, a fim de agilizar a liberação e reduzir a quantidade 
de pessoas no Terminal de Cargas. A Sra. Patricia Moreira informou que o tema 
já havia sido abordado anteriormente em outra reunião da COLFAC e, que não 
seria possível incluir um novo horário de parametrização, pois, assim como na 
época, a RFB não possui servidores disponíveis. Em seguida, a Sra. Patricia 
questionou à Sra. Celia Regina, do SINDAERJ, se seria uma demanda pontual ou 
de todos. Em resposta, a Sra. Célia informou não ter recebido pedidos nesse 
sentido. 

 
Encaminhamentos: 
- Não houve perguntas ou encaminhamentos. 



 
6 – Recebimento de e-AWB pelo depositário para liberação da carga 

 Pauta sugerida pelo RIOgaleão. Constatou-se que após implementado o 
procedimento de puxe online, a CAC da concessionária tem recebido muitas 
dúvidas e questionamentos de outros intervenientes a respeito do e-AWB. Sobre 
o tema, a Sra. Claudia Murta informou que, para a liberação de carga pelo 
depositário, é necessário que seja enviado o AWB, pois a comunicação e-AWB 
permanece apenas entre Agente/Importadores e Cia Aérea. Sendo assim, é 
obrigatória a apresentação ao depositário do AWB assinado digitalmente e, se 
apresentado de forma presencial, que este seja assinado, carimbado e 
apresentado até as 14h00.  
 

7 – Nova modalidade de puxe de bancada 
 Pauta sugerida pelo RIOgaleão. A Sra. Cláudia Murta informou que está 

disponível para a fiscalização aduaneira nova funcionalidade sistêmica que 
possibilita executar a solicitação de puxe para conferência de carga. Todavia, tal 
funcionalidade não altera o procedimento do cliente de solicitação do serviço na 
CAC (com a assinatura do respectivo formulário), quando necessário puxe para 
apropriação de DSIC, visita à carga, dentre outros. 

 
8 – Retorno do posto de vigilante para acesso à LATAM, na área das domésticas, pela 
plataforma da Exportação  
 
 

 Sobre esse tema, o Sr. Mauricio Felgueiras solicitou que o SINDAERJ elabore uma 
comunicação formal para a Concessionária, expondo o motivo da solicitação. 
Informou que o documento deverá ser submetido à análise de risco, visto que 
no local não existe estrutura para passagem. A Sra. Célia do SINDAERJ realizará 
pesquisa para entender se há grandes impactos para os despachantes e, se for o 
caso, formalizará o pedido à Concessionária., para avaliação. 

9 – Entrada de veículos de carga no TECA  
 Pauta enviada pela empresa GALMACCI ARMAZÉM E TRANSPORTE. Trata-se de 

uma reclamação registrada na CAC RIOgaleão quanto à cobrança do serviço de 
alteração de placa na Exportação. A Sra. Claudia Murta esclareceu que essa 
cobrança não acontece nos casos de Importação e que, em Agosto de 2019, 
cerca de 5% dos serviços realizados pela CAC eram de alteração de dados. Já em 
Agosto de 2020, esse número subiu para 35%, aumentando o retrabalho no 
setor. A Sra. Claudia destacou que, para refazer todo o cadastro devido à 
alteração de dados, é necessário parar de atender novas solicitações e informou 
que já entrou em contato com o representante da empresa para tratar do 
assunto. 

10 – Adequações decorrentes da Covid-19 



 A Sra. Cláudia Murta destacou a instalação de dispensers de álcool em gel em 
vários pontos do TECA, barreiras de acrílico nos guichês da CAC e avisos ao 
público com orientações focadas no distanciamento social e nas medidas de 
proteção, principalmente quanto ao uso da máscara, como ações realizadas no 
Terminal de Cargas necessárias à redução do risco de contágio. E ressaltou a 
evolução do uso do CRM, após a implantação das solicitações à CAC de forma 
on-line. 

11 – DEMAIS ASSUNTOS 
Balanço positivo dos 6 meses de mudanças devido à Covid-19 
A Sra. Celia Regina, do SINDAERJ, propôs este tema para agradecer à ANVISA, à VIGIAGRO, à RFB 
e ao RIOgaleão, em nome dos despachantes e agentes de carga, pelo apoio prestado durante a 
pandemia. Sempre que foi necessário, obteve a cooperação e o retorno positivo dos mesmos 
nas operações desta Alfândega. A Sra. Patricia aproveitou o momento para divulgar mais uma 
vez o endereço da caixa corporativa da RFB em GIG (atendimentorfb.alfgig@rfb.gov.br), para o 
relacionamento com o público externo, reduzindo-se o fluxo presencial e o contato de pessoas. 

5 – ENCERRAMENTO  
Foram destacadas pela Sra. Joana as medidas de proteção adotadas pela RFB em seus espaços 
físicos no TECA e do TPS. O Sr. Luiz Claudio Marchior informou que a VIGIAGRO continua 
disponível e funcionando dentro da normalidade, apesar da pandemia. Em seguida, a Sra. Joana 
apresentou a Sra. Vânia Campelo, que assumiu o cargo de Chefe do Posto ANVISA no Aeroporto 
do Galeão. A Sra. Vania Campelo se colocou à disposição para apoiar, no que for necessário, com 
eventuais dúvidas e questionamentos. 
A Sra. Joana informou que será publicada uma Portaria local tratando de controle de acesso aos 
recintos alfandegados.  
As Delegadas avaliaram como positiva a sistemática adotada para a reunião online e 
agradeceram a todos os participantes, pela presença e pelo apoio, e destacaram a importância 
das COLFACs. 

  



LISTA DE PARTICIPANTES DA 17ª COLFAC ALF/GIG 
 

 Nome Empresa 
1 Aline Veras de Araujo CNI 
2 Amanda Galdino Aeroleo 
3 Ana Oliveira  Expeditors 
4 Andre Oliveira Grupo Nicome 

5 Barbara Gomes Camargo Pimenta 
Brasiliense Comissária 
de Despachos 

6 Beatriz Cardoso Pinto Teixeira RIOgaleão 
7 Bianca Moreira   AGS 
8 Caio Davila  DHL Supply Chain 
9 Marcelo Calado Ministério da Saúde 
10 Carlos Faria CET Logistics 
11 Celia Regina Sindaerj 
12 Celso Abreu  Avalon Unit 
13 Fabiola Lima DB Schenker 
14 Felipe Braga  Interfreight 
15 Felipe Ferreira  Roche 
16 Fernanda Lima DSV 
17 Fernando Jose DB Schenker 
18 Flavia Brandão DB Schenker 
19 Gessiane Barbosa CET Logistics 
20 Guilherme Castro  Grupo Nicomex 
21 Henrique Mello CLI-AEB  
22 Janaina Alves Safran 
23 Jose da Costa  DMS Broker 
24 Josiane da Costa Oliveira JL Comex 
25 Laura Ganon Fink Mobility 

26 Luciana Mercês  
Dufry Duty Free Shop do 
Brasil LTDA 

28 Luis Gaspar  
Dufry Duty Free Shop do 
Brasil LTDA 

29 Manoel Carlos 
Ativa Comercio Exterior 
LTDA 

30 Marcia De Souza RIOgaleão 
31 Marcio Braga DB Schenker 
32 Maria Claudia Da Silva Murta RIOgaleão 
33 Mauricio Felgueiras RIOgaleão 
34 Rafael Rocha Grupo Serpa 
35 Rafaela Costa Ternium 

36 Rayssa Sanglard de Souza Maia 
Brasiliense Comissária 
de Despachos 

37 Regina Terezin  Despachante Aduaneiro 
38 Renata Vinhas Fink Mobility 
39 Roberta Viamonte SAIPEM 



40 Roberto Felippe Vieira Cardoso RIOgaleão 
41 Ronaldo Dias CET Logistics 
42 Soraia Marazo GAC Group 
43 Stephany Ribeiro CET Logistics 
44 Vanessa Monteiro Dos Santos RIOgaleão 
45 Vanessa Ramos DSV 
46 Victor Guimaraes Avalon Unit 
47 Vinicius Paixao Avalon Unit 
48 Vitor Manhaes Lufthansa Cargo 
49 Yanne Sant'Anna Malcher Claro 

 
 



 
 

      NOVO ORGANOGRAMA ALF/GIG



 

 


