
COMISSÃO LOCAL DE FACILITAÇÃO DE COMÉRCIO NA ALFÂNDEGA DO PORTO DO RIO DE JANEIRO 

19ª REUNIÃO DA COLFAC 

Ata de 08 de dezembro de 2020, terça-feira, 11h  

Reunião realizada via Microsoft Teams 

Representantes:  

RICARDO FONSECA POPPE FIGUEIREDO RFB - Coordenador 

HELDER TOSTES COIMBRA VIGIAGRO - MAPA 

AFONSO CERRONE TERMINAIS  

CARLOS EDUARDO MOREIRA PORTELLA IMP. E EXP. 

STEFANIA LEIRIAS BRAGA ANVISA 

THOMAS KLIEN TERMINAIS 

 

DESENVOLVIMENTO 

1 – Ata da 16ª, 17ª e 18a Reunião COLFAC  

• Serão apreciadas na próxima reunião devido à algumas alterações a serem realizadas. 

2 – Pendências (apenas para atualizações) 

A. TAC – Resíduos  

CDRJ – Implementação de procedimentos e formulário integrado para o controle e comunicação. 

Ponderações: 

A CDRJ informou que houve uma reunião com os anuentes para nivelar todos os conhecimentos a respeito 

de retirada e pós retirada de resíduos no Porto. O próximo passo é caminhar para um formulário único, 

uma vez que o modelo já existente está muito aquém do que é necessário. A ideia é que haja uma 

plataforma no site da CDRJ onde conste este formulário. Além disso, a CDRJ irá elaborar uma nota técnica 

apontando o que foi mudado em termos de legislação desde o início do TAC até o presente momento de 

modo a finalizar este TAC e digitalizar todo o processo de retirada de resíduos. 

Quanto ao controle de acesso da SGAD, está sendo desenvolvido um portal de agendamentos no próprio 

site da CDRJ que servirá ao agendamento de cargas onde operador poderá confirmar com o SGAD se o 

transportador já está cadastrado no sistema, aumentando a informatização do acesso. Este sistema já se 

encontra em fase de testes.  

Encaminhamento: 

• Manter o item na pauta para acompanhamento.  

B. Compensação e devolução de pagamentos (ANVISA) 

Manifestação da ANVISA (se houver notícia).  



Ponderações:  

A ANVISA informou que reuniu todas as principais dúvidas sobre o assunto e as tratou na CONFAC, 

chegando ao conhecimento da GGAR, Gerência de Arrecadação da ANVISA em Brasília, que está tratando 

destes assuntos.  

Encaminhamento: 

• Manter a questão na pauta para atualizações; 

C. Reaproveitamento de uma mesma taxa de fiscalização da ANVISA para um outro DUV da mesma 

embarcação, ou outra, caso a ANVISA não tenha prestado o serviço ou analisado o pleito de 

serviço.  

Manifestação da ANVISA (se houver resposta de Brasília) 

Ponderações:  

A ANVISA informou que reuniu todas as principais dúvidas sobre o assunto e as tratou na CONFAC, 

chegando ao conhecimento da GGAR, Gerência de Arrecadação da ANVISA em Brasília, que está tratando 

destes assuntos.  

No entanto, o entendimento da ANVISA é de que uma vez que o DUV é aberto para análise, a taxa já está 

sendo utilizada, mesmo que não haja exigências neste DUV. 

Encaminhamento: 

• Manter o item na pauta para atualizações; 

D. Uso de Carta de Fiança (CDRJ):  

Resultado da análise do jurídico para saber como será feito (na prática). 

Ponderações:  

O assunto já foi tratado e solucionado por parte da CDRJ.  

Encaminhamento: 

• Retirar o item da pauta.  

E. Acessos ao Porto – Portão 32 e Portão 24 

a.     Portão 32  

                                          i.    Av. Portuária – Pendência Interportos/Aeronáutica parece ter sido 

solucionada - obras estão em andamento;  



                                         ii.    Av. Alternativa (Av. Prefeito Júlio de Moraes Coutinho) – Projeto Básico 

entregue pelo SINDOPERJ à CDRJ, para análise. Aguardando posição, para prosseguirmos na 

apresentação à Prefeitura, a fim de implementar as fases 3 e 4 da via que chegará ao porto, através 

de um binário, para desafogar o trânsito na região.  

   

b.    “Agulha” – Projeto Básico entregue pelo SINDOPERJ à SMTR, aguardando posição da Secretaria 

quanto a aprovação, para início da execução da obra e por fim reabrir o retorno próximo ao Portão 

24. A sua reabertura facilitará sobremaneira àqueles que desejam retornar, pois não necessitarão 

mais ir até o viaduto de Benfica 

Ponderações:  

Portão 32 – Associação da Avenida Portuária a Avenida Alternativa. Foi realizado um contato com a 

Ecoponte no qual foi informado que o viaduto sobre a Avenida Brasil está sendo concluído e logo a Avenida 

Portuária estará concluída por volta de fevereiro de 2021. Já a Avenida Alternativa, o projeto já foi enviado, 

mas depende da aprovação da CDRJ para ser submetido a secretaria de portos.  

A CDRJ informou que o projeto já foi submetido a gerência de planejamentos para abrir tratativas junto a 

Sindoperj sobre o assunto.  

Portão 24 – Agulha 

Já foram pré-selecionadas duas empresas de engenharia para realização da obra do pórtico e da colocação 

do sensor de altura. As propostas das empresas estão sendo analisadas e após a seleção será discutido 

como será o custeio da execução da obra.  

É importante observar as implicações da eleição do novo prefeito do Rio de Janeiro e suas consequências 

na realização das obras.  

buscando trazer para a COLFAC algum integrante que esteja participando da transição de governo.  

Encaminhamento: 

• A CDRJ entratá em contato com o Sindoperj para tratar do projeto da Avenida Alternativa. Convidar 

um integrante que esteja participando da transição do governo para a COLFAC.  

• Manter o item na pauta para o andamento da obra da agulha (Portão 24) e sobre o Portão 32. 

F. Resposta da CONFAC sobre assuntos pendentes  

Ponderações:  



A última reunião da CONFAC ocorreu no dia 18 de novembro, no entando, não houve resposta ainda sobre 

os itens que foram enviados para análise.  

Encaminhamento: 

• Manter o item na pauta para atualização; 

G. Autorização da CDRJ para movimentação de cargas perigosas: divulgação do texto da nova norma 

Ajustes técnicos no texto da norma, envio ao Sindoperj para continuarem os trabalhos até a divulgação 

do texto final da norma.  

Ponderações:  

Foi informado que a IN foi aprovada pelo jurídico na segunda-feira passada e encaminhado para o SindaRio 

para análise e contribuições que acrescentem tecnicamente a IN. Já estão ocorrendo também as tratativas 

internas de publicação da norma, que poderá ser publicada até o final desta semana. 

Encaminhamento: 

• Manter o item na pauta para a próxima reunião para atualização. 

H. SindaRio: Exigência do “Seaman’s Book” original pela Polícia Federal: resposta ao ofício do 

SindaRio para a Polícia Federal 

Resultado da audiência com o superintendente da PF (19/02/2020) 

Ponderações:  

Houve uma reunião entre o SindaRio e a Polícia Federal onde foi reiterada a importância da entrega do 

documento original em virtude da possibilidade de falsificações, omissões de informações entre outras 

questões. Foi informado na reunião que alguns agentes estão aceitando as cópias do documento a noite, 

mas não são aceitas cópias pelos agentes pela manhã, reforçando a necessidade de uniformização dos 

procedimentos dentro da Polícia Federal.  

Encaminhamento: 

• Uma vez que o assunto foi tratado e esclarecido pela Polícia Federal, retirar o item da pauta.  

I. Participação de mais de um agente na DUV e Aceitação/homologação pela CDRJ do termo 

“complexo portuário do Rio de Janeiro 

Alterações no sistema (concluídas?) 

Ponderações:  



Não houve atualização em relação ao encaminhamento das formalizações para a CDRJ pelo SindaRio. A 

CDRJ informou que fez o que podia em relação aos portos sob sua gerência, no caso os portos do Rio de 

Janeiro e de Niterói, sendo possível a utilização de um único DUV para ambos os portos. A ideia de um 

grande complexo portuário impacta diretamente na gerência e responsabilidade da CDRJ sobre os portos, 

necessitando de uma explicação complexa do pleito e do porque ele existe para que seja cuidadosamente 

analisado.   

Encaminhamento:  

• O SindaRio encaminhará para a CDRJ as formalizações. Manter o item na pauta para aguardar a 

conclusão das alterações no sistema.  

J. Baixa de pagamentos de Livres Práticas  

Gerente geral da ANVISA já se manifestou? 

Ponderações:  

A ANVISA informou que reuniu todas as principais dúvidas sobre o assunto e as tratou na CONFAC, 

chegando ao conhecimento da GGAR, Gerência de Arrecadação da ANVISA em Brasília, que está tratando 

destes assuntos.  

Encaminhamento:  

• Agrupar este item aos itens B e C por estarem sob a governabilidade da mesma gerência da ANVISA.  

• Manter o item na pauta para atualizações. 

K. Morosidade na emissão da NF da CDRJ 

Precisão na entrada de informações, melhorou? 

Transição do Setor de Faturamento – Treinados? 

Ponderações:  

A CDRJ segue aguardando o retorno dos colaboradores às atividades presenciais para que possa haver o 

treinamento. Até o momento houve apenas uma visita do Diretor Financeiro a DOCAS para compreender 

todas as tratativas do setor de faturamento para viabilizar uma solução futura com melhores resultados e 

otimização dos processos.  

Encaminhamento:  

• Manter o item na pauta para atualizações; 

L. Questão do e-CAC 



Problemas para abertura de dossiês e anexação de arquivos por falhas ou lentidão no sistema.  

Ponderações: 

A Receita Federal afirmou que mais de 200 dossiês foram abetos recentemente e não ocorreram problemas 

no sistema, que funciona perfeitamente, atendendo a todas as demandas, com uma média de quase 1000 

processos diários com anexação de arquivos grandes sem problemas.  

Encaminhamento:  

• Não havendo manifestações sobre problemas, o item foi retirado da pauta.  

M. Multas Siscarga – Agrupamento de multas 

Encaminhamento a Brasília em andamento 

Ponderações:  

Foi informado pela Receita Federal que o Regimento 10.833 será alterado em breve para proporcionar o 

agrupamento de multas.  

Encaminhamento:  

• Aguardar a próxima reunião do CONFAC. Manter o item na pauta para atualizações;  

N. Porto do Açu – Falta de fiscais  

Ponderações: 

O Porto de Açu não é da gerência da alfândega do Porto do Rio, apesar disso, a questão da falta de pessoal 

é um problema para todos os anuentes. O VIGIAGRO afirmou que a deficiência de pessoa é uma questão 

grave e que não existe muito o que se possa fazer no momento, apenas buscando adequar as demandas 

presentes a quantidade de pessoal para trabalhar. A ANVISA afirmou que o Porto do Açu entrou no PSP, 

mas ainda sim a falta de pessoal atrapalha o atendimento ao porto.  

Encaminhamento: 

• Retirar o item da pauta. 

O. Questão do desalfandegamento. 

Ponderações:  

A Receita Federal afirmou que o processo já está muito adiantado e quase finalizado, podendo ser 

concedido em janeiro ou fevereiro de 2021.  A CDRJ afirmou que faltam poucos pontos a serem ajustados 

para finalização do processo.  

Encaminhamento: 



• Manter o item na pauta para acompanhamento; 

P. Tempo de permanência de contêineres retidos pela RFB pelos mais variados motivos em área 

primária do Porto, afetando diretamente as condições de performance no terminal.  

Ponderações:  

A Receita Federal informou que um leilão foi realizado e que 77 lotes foram vendidos, retirando bastante 

conteiners dos terminais. Ainda não é o ideal, mas já se avançou bastante nesse sentido para melhorar as 

condições de performance nos terminais e a ideia é realizar um novo leilão logo no início de 2021.  

Os terminais agradeceram a iniciativa da Receita Federal para auxílio na melhora da performance nos 

terminais.  

Encaminhamento: 

• Manter na pauta para acompanhamento.  

Q. Lançamentos feitos pelo agente marítimo no DU-E por material embarcado 

Ponderações: 

A Receita Federal afirmou que é uma normativa interna a conferência da carga antes da mercadoria ir a 

bordo e que muitas vezes a nota fiscal não retorna para a RFB depois da conferencia, impedindo que o 

agente ateste a carga. Não é uma situação que se possa fazer muito por se tratar de uma instrução 

normativa.  

Encaminhamento: 

• Manter o item na pauta para acompanhamento. 

R. Questão da TUF (Taxa de Utilização de Farol) 

Ponderações: 

O assunto foi levado a Marinha, mas não houve resposta da DHN até o momento sobre o assunto. 

Encaminhamento: 

• Manter o item na pauta para acompanhamento; 

3 – Encerramento 

Nada mais a discutir, foi marcada a 20ª reunião do grupo COLFAC para 08/02/2021, devendo 

posteriormente ser encaminhado convite para participação. 

 
 



Assinaturas da Ata de 13/10/2020 da Reunião da Comissão Local de Facilitação de Comércio 

COLFAC – Porto do Rio de Janeiro 

 

_________________________________________________________________________ 

Representante RFB 

 

_________________________________________________________________________ 

Representante SDA 

 

_________________________________________________________________________ 

Representante ANVISA 

 

_________________________________________________________________________ 

Representante dos Importadores e Exportadores 

 

_________________________________________________________________________ 

Representante dos Recintos Aduaneiros 


