
COMISSÃO LOCAL DE FACILITAÇÃO DE COMÉRCIO NA ALFÂNDEGA DO AEROPORTO 
INTERNACIONAL DO RIO DE JANEIRO – COLFAC ALF/GIG 

 
27ª REUNIÃO DA COLFAC ALF/GIG 

ATA 
 

14/07/2021, quarta-feira, 11h  
Reunião via Microsoft Teams 
 
Participantes:  
Joana Lages RFB - COORDENADOR 
Patricia Moreira RFB - COORDENADOR SUPLENTE 
Maritse Silveira ANVISA – MEMBRO SUPLENTE 
Luiz Claudio Marchior  VIGIAGRO – MEMBRO TITULAR 
 
DESENVOLVIMENTO 
1 – ABERTURA  

 A Delegada Joana Lages deu início à reunião anunciando as pautas a serem tratadas no 
dia e, em seguida, fez uma breve introdução a respeito do objetivo das reuniões COLFAC.   
 
Encaminhamentos: 
- Não houve perguntas ou encaminhamentos. 
 

2 – LIBERAÇÃO, EXONERAÇÃO E GUIA DE ICMS – SEFAZ/RJ 
 Pauta enviada pelo SINDAERJ. A Sra. Celia Regina do SINDAERJ encaminhou, 

previamente, alguns questionamentos dos usuários do Sistema de Consulta de 
Declarações de Importação (SCDI) ao Sr. Paulo Roberto Sant’Anna, Auditor Fiscal da 
Sefaz/RJ, para esclarecimentos. Confira abaixo as perguntas e respostas que ocorreram 
durante a reunião. 

1. Há alguma previsão de revisão do sistema utilizado hoje incluir horários de 
vencimento de guias com o horário bancário, cálculo de NCM’s com redução automática e 
menos saídas do ar? 
A Sra. Celia Regina informou que em São Paulo os horários de vencimento coincidem com o 
horário de funcionamento bancário e questionou se seria possível adotar a prática no Rio de 
Janeiro também. A esse respeito, o Sr. Paulo Roberto comunicou que já fez uma proposta de 
alteração para o setor de Tributação e Arrecadação da Sefaz/RJ. Caso a proposta seja aceita, 
será publicada em ato normativo. Com relação ao cálculo de NCM’s com redução automática, 
sugeriu ler o Manual do Importador para o Sistema de Controle de Declaração de Importação, 
que explica como é feita a redução da carga tributária de ICMS, que pode ser feita pelo Auditor 
ou automaticamente. Quanto à indisponibilidade do sistema, o Sr. Paulo Roberto informou que 



o time de TI da Sefaz/RJ está trabalhando em melhorias e que a tendência é que essas 
ocorrências diminuam. 

 Manual do Importador SCDI: 
http://www.fazenda.rj.gov.br/sefaz/content/conn/UCMServer/uuid/dDocName%3aW
CC281056 

2. Há previsão de fale conosco, liberando assim os Fiscais para demais assuntos? 
O Sr. Paulo Roberto informou que existe sim um fale conosco disponível no site da Sefaz, que é 
dividido por assunto. Destacou, também, a página de Perguntas Frequentes para consultas e 
esclarecimentos. 

 Fale Conosco Sefaz/RJ: 
http://www.fazenda.rj.gov.br/sefaz/faces/menu_structure/portais?_afrLoop=4578705
8253825608&datasource=UCMServer%23dDocName%3AFALECONOSCOCAPA&_adf.ct
rl-state=8nszzf6p1_251 

 Perguntas Frequentes: 
http://www.fazenda.rj.gov.br/sefaz/faces/menu_structure/portais?_afrLoop=4578720
0223502356&datasource=UCMServer%23dDocName%3AWCC42000006984&_adf.ctrl-
state=8nszzf6p1_278 

3. Para as exonerações de compensação, e demais tipos de exoneração que a DI’s seja 
de Descarga Direta, os terminais possuem alguma instrução de entrega da carga, mesmo que 
o sistema informe que não está liberado, mas o usuário tem a Guia de compensação deferida 
e assinada? 
No que diz respeito a esse tema, o Sr. Paulo Roberto informou que irá abordar em detalhe no 
Manual do Fiel Depositário e na reunião a ser agendada com os terminais.  

4. Como serão tratados os casos de descarga direta? Muitas vezes há demora na 
liberação, porém o navio está próximo de operar. A DI só é desembaraçada depois que a carga 
descarregada e chega no destino. 
O Sr. Paulo Roberto disse que, para esses casos, segue o disposto na Instrução Normativa RFB 
nº 1282/2012. Informou ainda, que conforme contrato com o SERPRO, o banco de dados do 
sistema do Rio de Janeiro só enxerga as DI’s desembaraçadas. Durante a elaboração do Portal 
Único, foi possível visualizar as DI’s registradas e avaliar a liberação da carga. Futuramente, quer 
tratar o assunto diretamente com os terminais. 

5. Existe algum caso que a Exoneração é realizada manualmente? Ou seja, sem ser 
assinatura digital? 
O Sr. Roberto informou que atualmente é utilizado o certificado digital, não sendo mais utilizado 
o carimbo. Todo processo da GLME é feito via sistema, em casos de DSI os dados são preenchidos 
manualmente em papel e assinada digitalmente. 

6. Nos casos de CANCELAMENTO DE OFÍCIO, é necessário aguardar a autorização de 
entrega da carga pelo SEFAZ RJ por e-mail ou sempre que tiver com esta informação pode ser 
entregue? 
Conforme Manual do Importador, as GLMEs são canceladas de ofício automaticamente, após 7 
dias corridos, preenchidas, com a situação em análise ou cadastrada. Após cancelamento é 
necessário gerar nova GLME. 

7. Após o usuário receber a comunicação por e-mail de que sua Guia está ok, quanto 
tempo leva para o sistema atualizar? Em caso de demora de atualização do status de 



pagamento, o Terminal pode entregar mediante apresentação do e-mail recebido pelo 
usuário? 
A Sra. Claudia Murta da RIOgaleão informou que alguns clientes solicitam a liberação da carga 
para Sefaz e recebem o deferimento via e-mail. Entretanto, quando o terminal realiza a consulta, 
o status da DI ainda não foi atualizado. O Sr. Paulo Roberto comunicou que isso ocorre por algum 
problema sistêmico da DI no Serpro, seja por dados errôneos ou falta de pagamento da taxa 
Siscomex. Em seguida, a Sra. Barbara Fontainha do ICTSI, questionou se o Terminal poderia, 
então, realizar a entrega mediante apresentação do e-mail recebido pelo cliente. A esse 
respeito, o Sr. Paulo Roberto, anunciou que é permitida a liberação da carga mediante 
apresentação de e-mail, com deferimento da Sefaz para a DI informada.   

8. Sistema SEFAZ com instabilidade, temos plano de contingência? 
De acordo, com a Resolução SEFAZ nº 362/2018, em casos de indisponibilidade, o importador 
pode preencher a GLME manualmente. Para os terminais, a orientação é entrar em contato com 
a Sefaz, informando a indisponibilidade e aguardar instruções da fiscalização.  

9. Pergunta Terminal - Ao consultarmos uma DI no SEFAZ-RJ, quando clicamos em 
CONFIRMAR, algumas vezes a informação que aparece é de outra DI, ou seja, o status não é 
da DI que consultamos. É importante verificar este item para que não seja realizada a entrega 
da DI errada.  
O Sr. Paulo Roberto informou que não tem observado esse tipo de ocorrência ao utilizar o SCDI. 
A Sra. Claudia Murta propôs encaminhar prints desses acontecimentos para o e-mail da Sefaz. A 
Sra. Barbara Fontainha, comunicou que também encaminharia os prints como evidência, pois 
também observa essa instabilidade sistêmica. 

10. Pergunta Terminal - Tem situações que consultamos a DI no SEFAZ RJ, a situação está 
como liberada, mas no momento não dá a opção de registrar a entrega. Essa opção só aparece 
algumas horas depois da primeira consulta e alguns casos só conseguimos registar a entrega 
3 dias depois. Também nesses casos, existe algum plano de contingência? 
Para esses casos, o Sr. Paulo Roberto solicitou que os terminais enviassem prints da tela do 
sistema quando ocorressem. 

11. Pergunta Terminal - Apesar do procedimento de limpeza de cookies e navegador 
permanecemos com a falta de visualização do botão para realização de entrega das DI’s 
solicitadas ao fiel depositário. Alguma ação de TI para solução dessa pendência?  
A Sra. Claudia Murta informou que foi feita uma reunião com a TI da Sefaz, em que abordaram 
esse tema e gostaria de saber se, após o encontro, foi encontrada alguma solução. Em seguida, 
informou que encaminharia novamente os prints, quando os erros ocorressem. 

12. Pergunta Terminal - Por diversas vezes aparece a situação, liberada, porém sem o 
número da DI. Como proceder? 
Para esses casos, o Sr. Paulo Roberto solicitou que os terminais enviassem prints da tela do 
sistema quando ocorressem. 

13. Pergunta Terminal - Existe plantão SEFAZ para sanarmos dúvidas após as 17hs? É o 
mesmo e-mail de contato? Algum telefone de contato para casos urgentes? 
Conforme determinado por legislação, os escritórios da Sefaz não funcionam após às 17h. 
Entretanto, sempre que necessário, o usuário pode enviar sua dúvida para o e-mail da inspetoria 
ife02@fazenda.rj.gov.br. 



14. Pergunta Terminal - Por que os valores de vinculação no SISCOMEX, quando através 
do PUCOMEX, são divergentes da guia apresentada pelo cliente?  
O Sr. Paulo Roberto informou que dúvidas e questionamentos referentes ao PUCOMEX devem 
ser direcionadas diretamente ao Serpro. 

15. Pergunta Terminal - Quando solicitada impressão da guia de exoneração, algumas 
vezes não é exibida a mesma que foi consultada. Informação cruzada.  
Para esses casos, o Sr. Paulo Roberto solicitou que os terminais enviassem prints da tela do 
sistema quando ocorressem. 

16. Pergunta Terminal - Cadastros de novos usuários exibindo informações divergentes da 
informada. Qual ação de TI para essa pendência? 
Para esses casos, o Sr. Paulo Roberto solicitou que os terminais enviassem prints da tela do 
sistema quando ocorressem. 
 
3 – PARAMETRIZAÇÃO AOS FINAIS DE SEMANA 

 Pauta enviada pelo Sr. Diogo Pereira da Baker Hughes. Em resposta à essa pauta, o Sr. 
Carlos Fabiano de Oliveira da RFB fez uma apresentação (Anexo I) mostrando como 
funciona o processo de parametrização atualmente. Informou que a liberação das DIs 
ocorre de forma automática, em dias úteis, em dois horários: 11:30 e 16:00. Aos finais 
de semana e feriados não há liberação automática, sendo feita apenas a liberação 
manual. Na parte da manhã, às 9:00, ocorre a geração de canal, ou seja, a 
parametrização de todas as DIs que foram registradas a partir de 13:30 até às 08:59 e 
que são liberadas às 11:30. Na parte da tarde, às 13:30, são parametrizadas todas as DIs 
que foram registradas das 9:00 até às 13:29 e que são liberadas às 16:00. Aos finais de 
semana, todas DIs que forem registradas a partir das 13:30 de sexta-feira até às 9:00 de 
sábado, passam por liberação manual, entre 09:00 e 11:30, com deferimento do fiscal 
em uma a uma. Tudo o que é registrado a partir das 09:01 de sábado, só é liberado na 
segunda-feira, pois no domingo não existe qualquer tipo de liberação, apenas rotina de 
pré-seleção de canal. Estes horários são válidos para as DRFs em Nova Iguaçu e Volta 
Redonda. Em seguida, a Sra. Celia Regina do Sindaerj afirmou que os horários de 
liberação de DI têm atendido à contento aos despachantes e importadores. 

 
4 – IMPLEMENTAÇÃO DO CCT E DUIMP 

 Pauta enviada pelo Sr. Diogo Pereira da Baker Hughes. De acordo com a Sra. Luciana 
Nolasco da RFB, a expectativa para implementação da primeira versão do CCT é para o 
primeiro semestre de 2022. Antes disso, o API-Recintos deve entrar no ar até o final de 
2021. Reforçou que, nesse momento, os intervenientes devem se dedicar ao 
treinamento, buscando familiarizar-se com os novos termos e formatos. Atualmente o 
ambiente de testes já está disponível para todos os intervenientes.  
 
https://val.portalunico.siscomex.gov.br/portal/  

5 – ENCERRAMENTO  



As Sras. Joana e Patricia concluíram o encontro agradecendo a presença e a participação de 
todos na reunião. Ressaltou que a próxima COLFAC acontecerá no dia 11/08/2021. Não havendo 
mais assunto para tratar, a reunião foi encerrada às 12:35. 
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LISTA DE PRESENÇA 
Nome Completo Empresa 
Adriano Ferreira  

 

Alex LOGICARGO  
Alex Nery Barboza Multiterminais 
Ana Oliveira Expeditors 
Anderson Porto 

 

André Croner  
 

Angela  
 

Antonio Ribeiro Guimarães Multiterminais 
Barbara De Paula Fontainha ICTS Rio 
Barone  

 

Beatriz Cardoso Pinto Teixeira RIOgaleão 
Carlos Alberto  Hospital São Vicente de Paulo 
Carlos Andre  PHARMA COMEX 
Carlos Fabiano Ramos De Oliveira Receita Federal 
Celia Regina  Sindaerj 
Celso Cordeiro 

 

Christina Copelli  
 

Cláudio  
 

Daniele Machado Esa Cargo 
Déo Oliveira Multiterminais 
Eder  

 

Edlamar Pinto Da Silva 
 

Eliane  
 

Eliane Afonso  LOGIMEX 
Erika Walker  

 

Evanildo Lima  BRAM OFFSHORE 
Felipe Braga Interfreight 
Filipe Oliveira De Almeida Multiterminais 
Rodrigo Forster GE Aviation 
Gabriel Barros   

 

Gabriela Cruz 
 

Gilson Oliveira  
 

Gleiciane Araujo Da Silva Rocha RIOgaleão 
Joelma Vailantes Praxis Multimodal  
Jose Augusto Firmino Macrolink 
Josiane Da Costa Oliveira 

 

Klaus Dieter Fischer TAP 
Leila 

 

Leo Camargo  
 

Leonardo Cordeiro  
 

Lílian   
 

Lucas Lima Multiterminais 



Luciana Almeida Nolasco Receita Federal 
Luiz  

 

Manoel Carlos  Ativa Logística  
Marcelo  

 

Marcelo Barcellos  
 

Marcelo Carnavale  Airways Despachos Aduaneiros 
Marcia De Souza RIOgaleão 
Marco Cesar Clouth Taylor ASA 
Marco Domingues  

 

Marco Tulio Nunes Sena Castro  
 

Marcos Scharf Nicomex 
Maria Claudia Da Silva Murta RIOgaleão 
Mariana Meirelles Nogueira Firjan 
Mateus Rodrigues  

 

Matheus Alexandre Licursi 
 

Luiz Melo GE Aviation 
Pablo César Dias Bastos 

 

Paula Machado PLUSCARGO 
Paulo  

 

Paulo Roberto Sant'anna Sefaz RJ 
Paulo Roberto Momm 

 

Rafael Lemos Salles E. Tamussino 
Rafael Morgan Fragoso Multiterminais 
Ralph Teixeira 

 

Regina Terezin  SINDASP 
Regis Thomé  Althomex 
Renata Vinhas Fink Mobility 
Ricardo  

 

Ricardo Garlope Barbosa  
 

Rivelino Bastos MSP Logística 
Rodolfo Caputo  MS Logística 
Rodrigo Benfica Dutra RIOgaleão 
Rogério Loques  CENTRO AUDITIVO WIDEX-BRASITOM LTDA 
Rose Duarte  

 

Sônia Amorim  
 

Stephany Ribeiro C&T Aduaneiros 
Thiago  

 

Udison  
 

Valdomiro Grupo Nelson Heusi 
Valeria 

 

Valmir  
 

Victor Guimaraes Receita Federal 

 


