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Temas Abordados
1.ABERTURA – COLFAC.
Composição dos
representantes;

Assuntos, Encaminhamentos e Resultados
O Delegado Adjunto da Alfândega da RFB no Porto de São
Francisco do Sul (SC), Sr. Roberto Hammerschmidt Estrugala,
iniciou a 29ª Reunião do COLFAC via plataforma online, convidando
os representantes das entidades no conselho para fazer a
composição da mesa:
- ANVISA, Sr. Flávio Silva de Almeida;
- SDA (MAPA), representado pelo Sr. Paulo Rogério Silva;
- RECINTOS / TERMINAIS alfandegados SFS/IOÁ, representado
pela Sra. Natalia Cavalcante.
- ACISFS / SINDAESC (Despachantes Aduaneiros) – representado
por Marcello Petrelli;

2. RECEITA FEDERAL DO Sr. Roberto Estrugala, Delegado Adjunto da Alfândega da RFB
BRASIL
agradeceu a presença de todos na reunião online comentando o
avanço na vacinação, salientando que apesar da vacinação estar
em progresso, todos devem continuar com as medidas de
segurança para se evitar a proliferação da doença.
O Sr. Roberto informou aos presentes que a Sra. Elisabeth Lasala
não participará da presente reunião e que em seu lugar, como
representante dos Despachantes Aduaneiros participará o Sr.
Marcello Petrelli, presidente do SINDAESC.
Sr. Roberto informou que a de acordo com a Sra. Elisabeth Lasala,
todos os Despachantes Aduaneiros, assim como funcionários de
Comissárias de Despacho já estariam sendo vacinados em São
Francisco do Sul.
O Sr. Marcello Petrelli que devido ao trabalho do SINDAESC, os
Despachantes Aduaneiros estariam sendo vacinados em diversos
municípios no estado de Santa Catarina.
Questionado pelo Sr. Marcello Petrelli sobre rumores de alteração
nos horários de parametrização, o Sr. Roberto informou que não
houve alterações recentes nos horários de parametrização.
O Sr. Marcello Petrelli solicitou em nome dos despachantes que,
caso ocorra qualquer alteração nos horários de parametrização, que
esta alteração seja informada aos Despachantes Aduaneiros com no
mínimo uma semana de antecedência, para que adequações
operacionais possam ser realizadas em tempo hábil.
O Sr. Roberto convidou a todos para a apresentação do vídeo, com
os resultados da campanha para destinação de Imposto de Renda
onde foi demonstrado que os fundos das crianças cresceram 43%
em relação ao ano passado, e os fundos dos idosos acresceram
111% com essas doações e ao final da apresentação do vídeo,
agradeceu a todos que participaram com essa doação de imposto
de renda.
O Sr. Roberto Informou aos presentes sobre uma publicação no
Diário Oficial do edital para procedimento de concorrência para
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instalação de um porto seco no município de Dionísio Cerqueira com
duração de 25 anos.
Sr. Roberto informou sobre a alteração da designação dos peritos
para laudos com a regionalização deste trabalho, sendo
desenvolvido um sistema pela Receita Federal onde, na própria
Declaração de Importação já é incluído pelo Auditor Fiscal o pedido
de laudo, com a informação do nome do perito designado, seu
contato, e o as informações a serem trazidas no laudo pericial.
Desta forma caberá ao importador programar junto ao perito
designado a retirada de amostras que somente poderão ser
utilizadas para a confecção do laudo e esta programação deverá ser
informada a Receita Federal.
Em relação ao laudo de produtos químicos não haverá alterações,
sendo que a própria Receita Federal continua a entrar em contato
com o perito, conforme já vem ocorrendo.
O Sr. Roberto também informou que a em relação ao arquivamento
físico dos documentos, o assunto está sendo tratado pela COANA
em Brasília e este assunto foi levantado em uma consulta junto a
COSIT, para a sua manifestação, manifestação esta ainda não
recebida.
Sr. Juarez do Porto de Itapoá comentou sobre a importância da
interação entre o importador e o perito, porém entende que o recinto
também deve participar deste processo de agendamento para poder
se preparar em relação a sua capacidade operacional, questionando
se o despachante terá junto ao perito, algum documento de
apresentação ao depositário em relação a essa operação, sendo
respondido pelo senhor Roberto que o pedido será anexado no
dossiê da DI no Portal único.
O Sr. Roberto comentou sobre uma questão da levantada na
reunião da COLFAC de dezembro de 2020, sobre a demora na
liberação na liberação do bloqueio do CE mercante, assunto levado
ao grupo de trabalho nacional para tentar automatização nessa
liberação, onde o grupo pediu mais informações com casos
concretos de exemplo para eles retornaram pedindo informações,
solicitando inclusive casos concretos para que possam elaborar um
parecer.
O Sr. Roberto então solicitou aos presentes se alguém teria essa
informação se colocando a disposição para receber o material
posteriormente.
O senhor Flavio da ANVISA informou aos presentes que precisaria
se ausentar, devido a testagem positiva de 14 tripulantes de uma
embarcação.
Sr. Marcello Petrelli questionou, a pedido de um despachante filiado,
sobre restituição de direito de crédito na operação de importação por
conta e ordem de terceiros, quem possui legitimidade para pleitear,
a trade ou o adquirente, porque alguns processos estão sendo
indicado um e em outro o outro. Sr. Roberto solicitou ao Marcello lhe
passar um e-mail, este será passado para a equipe responsável
para receber essa resposta, porque como foi regionalizado era para
ter uma igualdade nesses resultados.
O sr. Marcelo Petry perguntou sobre o processo de CDBG, onde
hoje se apresenta o pedido e não se recebe o protocolo na hora,
ficando os Despachantes Aduaneiros preocupados em relação ao
prazo, solicitando esse protocolo seja entregue ao Despachante
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Aduaneiro e informou que no Rio de Janeiro isso está sendo feito
pelo ECAC.
A sra. Celia relatou que nos seus processos, ela encaminha e-mail
para a secretaria do delegado da Receita, onde a mesma destina
para quem é de direito liberar e depois responde por e-mail sobre o
deferimento. O sr. Roberto informou que esses casos podem ser
enviados por e-mail para janelise.parrado@rfb.gov.br.
A sra. Kelly Muraski confirmou que esta liberação é realizada por email em no máximo 24 horas, elogiando a agilidade da Receita
federal de São Francisco do Sul.
Sr. Roberto solicitou ao Sr. Marcello Petrelli a confecção da ata e
confirmou a próxima COLFAC para 11 de agosto as 09:00, online.
Quantitativos da RFB de São Francisco do Sul: repassadas na
reunião!
Importação junho/2021
Exportação junho/2021
Total de 5.134 DIs
Total de 5.114 DUE’s
4.927 DI’s canal verde
4.182 DUE’s canal verde
121 DI’s canal amarelo
901 canal laranja
60 DI’s canal vermelho
31 DUE’s canal vermelho
26 DI’s canal cinza
3. ANVISA

4. SDA (MAPA)

O senhor Flavio Almeida informou que recebeu a comunicação de
um navio em quarentena com 7 casos suspeitos a bordo, informando que iniciou as primeiras medidas a bordo.
Informou ainda que foi realizada uma alteração no Plano de atendimento a pandemia, que está funcionado muito corretamente em São
Francisco do Sul e logo disponibilizarão o plano de ação atualizado.
O senhor Roberto parabenizou os procedimentos de contenção no
caso desse navio.
O Sr. Paulo informou que em relação a unificação das unidades de
Itapoá e São Francisco do Sul não tem nenhuma novidade, tendo
realizado nova consulta a um mês e meio sem o retorno, informando
que várias unidades que serão unificadas em todo o Brasil, porém
muitos lugares ainda estão trabalhando com duas unidades.
Informou que em relação aos sistemas de DTA, foi gerada uma
demanda por parte da Multilog de Joinville, onde questiona-se que a
DTA não seria suficiente, pois estão adequando o Porto de Itapoá ao
sistema para poder realizar essa definição, sendo a expectativa que
essas cargas sigam com DTA para qualquer outro município
alfandegário e que passe por Itapoá só para liberação em caso de
canal verde, mas que isso ainda está andando e não tem como
aplicar essa liberação automática.
De acordo com o Sr. Juarez, esta demanda da Multilog ocorre, pois,
as DTAs tem no direcionamento a interação do MAPA, e caso a
fiscalização do MAPA não seja necessária, esta motivação poderia
ser realizada pelo Despachante Aduaneiro pois hoje já existe essa
aba onde o Despachante Aduaneiro determina onde serão
registradas a sua carga e desta forma, o que está sendo solicitado
pela Multilog é que a comunicação no sistema nem seja feita, pro
despachante não ter que inserir o deferimento do MAPA.
O senhor Paulo respondeu que a DTA ainda é apresentada e
normalmente liberada, comentando que será necessário verificar se
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isso irá funcionar e se será possível, não estando nada decidido no
momento.
A Sra. Célia, acrescentou ao assunto que essa liberação deveria
acontecer antes da chegada do contêiner, para agilizar o registro por
parte dos Despachantes.
O senhor Juarez sugeriu que na hora de adentrar os terminais seja
apresentado tudo aquilo que foi transferido através de DTA e aí o
senhor Paulo colocaria o que é de madeira em inspeção ou não.
O Sr. Paulo comentou que é uma situação que pode ser estudada.
Roberto Hammerschmidt Estrugala
Delegado Adjunto da Receita Federal em São Francisco do Sul/SC
Flávio Silva de Almeida
Chefe do PVPAF-SFS/CVPAF/SC/CRPAF-S/ANVISA
Conrado Pereira
Auditor Fiscal Federal Agropecuário em Itapoá/SC
Marcello Alessandro Petrelli
Representante ACISFS e SINDAESC (Despachantes Aduaneiros)
Natalia Cavalcante (CLIF)
Representante dos Recintos e Terminais alfandegados SFS/IOÁ

4

