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Glossário
ADE – Ato Declaratório Executivo

AEO – Authorised Economic Operator

AFC – Acordo de Facilitação Comercial

AFRFB – Auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil

AFRMM – Adicional de Frete de Renovação de Marinha Mercante

ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária

ARM – Acordo de Reconhecimento Mútuo

CARF- Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

CCT- Controle de Carga e Trânsito

CFOP- Código Fiscal de Operações e Prestações

CITES – Licença para atender a Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Flora e 
Fauna Selvagens em Perigo da Extinção

CNEN – Comissão Nacional de Energia Nuclear

COANA – Coordenação Geral da Aduana

CONFAC – Comitê Nacional de Facilitação do Comércio

DAT- Documento de Acompanhamento de Trânsito

DE – Declaração de Exportação

DI – Declaração de Importação

DECEX – Departamento de Operações de Comércio Exterior

Depositário – aeroporto, porto e porto seco

DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

DRE – Declaração de Remessas de Exportação

DSE – Declaração Simplificada de Exportação

DU-E – Declaração Única de Exportação

GMC – Grupo do Mercado Comum do Mercosul

GRU – Guia de Recolhimento da União

INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia

LI-Licença de Importação

LPCO – Licenças, Permissões, Certificados e Outros
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MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

MIC/DTA – Manifesto Internacional de Carga/Declaração de Trânsito Aduaneiro

MPE – Micro e Pequena Empresa

NCM – Nomenclatura Comum do Mercosul

NF-e-  Nota Fiscal-Eletrônica

OEA – Operador Econômico Autorizado

OMA – Organização Mundial das Aduanas

OMC – Organização Mundial do Comércio

PCE – Portal Único de Comércio Exterior

RE – Registro de Exportação

RECOF – Regime de Entreposto Industrial sob Controle Aduaneiro Informatizado

RUC- Referência Única da Carga

SECEX – Secretaria de Comércio Exterior

SIF- Serviço de Inspeção Federal

SIGVIG – Sistema de Informações Gerenciais do Trânsito Internacional de Produtos e Insumos 
Agropecuários

SIGSIF- Sistema de Informações Gerenciais do Serviço de Inspeção Federal

SINTIA – Sistema de Trânsito Aduaneiro Internacional

SIPROQUIM- Sistema de Controle de Produtos Químicos

SPED- Sistema Público de Escrituração Digital

SRF – Secretaria da Receita Federal

TUM – Taxa de Utilização de Marinha Mercante

URF – Unidade da Receita Federal

VICOMEX –Visão Integrada de Comercio Exterior (Sistema de anexação eletrônica de documentos)
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Introdução
 Em um mundo cada vez mais globalizado e com mais trocas comerciais entre os países, onde os 
esforços internacionais vêm tomando força para formar novos blocos econômicos e firmar novos acordos de 
facilitação comercial, é natural que o olhar do empresário brasileiro se volte para o mercado externo e suas 
possibilidades.
 No entanto, essa realidade ainda é de difícil vislumbre para os pequenos negócios brasileiros, que 
apesar  de representarem 98,4% do total de empresas brasileiras e serem responsáveis por aproximadamente 
52% dos empregos formais, e 27% do PIB, representam apenas 1% dos valores exportados.
 O estudo da Confederação Nacional da Indústria (CNI) intitulado “Desafios à competitividade das 
Exportações Brasileiras” demonstra como principais causas dessa baixa participação das Micro e Pequenas 
Empresas (MPE) nas exportações os seguintes fatores: custos, tarifas, barreiras, leis conflituosas e complexas, 
excesso de leis e regras, excesso de tempo de fiscalização, despacho e liberação de produtos.
 Nota-se que estes fatores, em sua maioria, não representam custos diretos e de fácil contabilização. 
Custos diretos são aqueles que envolvem consumo de recursos reais para a movimentação da carga, como 
encargos e taxas aduaneiras, taxas de carga e descarga, entre outros, ao passo que custos indiretos são 
aqueles relacionados ao custo econômico dos atrasos na transposição de fronteira devido à ineficiência de 
processos aduaneiros, exatamente como os elencados no estudo supracitado: leis conflituosas e complexas, 
barreiras não-tarifárias, excesso de regras, tempo imprevisível e alongado de fiscalização. 
 Vale destacar que o Acordo de Facilitação do Comércio (AFC) da Organização Mundial do Comércio 
(OMC), também conhecido como Acordo de Bali, o qual entrou em vigor no mês de fevereiro de 2017, dispõe 
de medidas de facilitação de comércio a serem adotadas pelos países-membros, com o objetivo de reduzir 
as barreiras não-tarifárias e, consequentemente, facilitar o comércio internacional. 
Em consonância com esse acordo, o Brasil vem adotando medidas de modernização e simplificação de 
processos aduaneiros, como o Portal Único de Comércio Exterior (PCE) e o programa brasileiro de Operador 
Econômico Autorizado (OEA). Estima-se que o PCE resultará na redução do tempo médio de exportação de 
13 para 8 dias, além de prover maior previsibilidade, enquanto que o programa OEA apresenta resultados 
importantes para as empresas certificadas quanto à celeridade e segurança dos processos aduaneiros.
 Instituto Aliança Procomex, braço operacional da Aliança Pró-Modernização Logística de Comércio 
Exterior, entidade sem fins lucrativos, coopera para o desenvolvimento de ambos os projetos. Para essa 
cooperação de modo mais específico, um dos projetos realizados pelo Instituto é exatamente os mapeamentos 
de processos de comércio exterior em colaboração com representantes dos mais variados segmentos dos 
setores público e privado.
 Considerando a dinâmica de competitividade internacional, que preza pelos baixos custos, 
previsibilidade e agilidade na entrega, é visível, portanto, que os principais desafios a serem vencidos pelas 
MPE estão nos custos indiretos, barreiras não tarifárias que podem ser observadas nos mais diversos órgãos 
reguladores do comércio exterior brasileiro, como a Secretaria da Receita Federal, Secretaria de Comércio 
Exterior, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
 Observando-se essa necessidade de melhorias no comércio exterior e seguindo o desenvolvimento 
de estudos de melhoria, modernização de processos e eliminação de barreiras não-tarifárias, o presente 
projeto propõe:

• O diagnóstico dos principais entraves processuais para a exportação e a importação 
das MPE;

• O mapeamento dos principais obstáculos processuais à exportação e à importação das 
MPE à e da Argentina;

• A recomendação de propostas específicas para ampliação da participação dos 
pequenos negócios brasileiros na exportação e na importação.

 A proposta desse trabalho é desenvolver o mapeamento dos processos de exportação e de importação 
geral e de exportação e de importação terrestre, com foco na Argentina. Essa ferramenta permite visualizar 
e eliminar os chamados “desperdícios”: atividades redundantes (“retrabalho”) ou desnecessárias, que por sua 
vez aplica uma simplificação ao processo e torna-o mais objetivo, para o benefício de todos os envolvidos, 
tanto Setor Público quanto Setor Privado, com o uso otimizado de recursos humanos, materiais e imateriais 
(tempo, por exemplo). O mapeamento de processos, que é uma ferramenta do Lean Manufacturing, também 
conhecido como Pensamento Enxuto, possui como princípios: eficiência; economia processual; formalismo 
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moderado; e da delegação de competência sem deixar de atender os objetivos destes envolvidos em questões 
de informação e controle.
 O Lean Manufacturing é uma forma de alinhar na melhor sequência as ações que criam valor, realizar 
essas atividades sem interrupção toda vez que alguém solicita e de forma cada vez mais eficaz. Também 
é uma forma de tornar o trabalho mais satisfatório, oferecendo feedback imediato sobre os esforços para 
transformar desperdício em valor. Assim, a filosofia do Lean Manufacturing, cria novos trabalhos em vez de 
simplesmente destruir empregos em nome da eficiência, entretanto trabalhos que efetivamente agrega valor.
 Para a realização dos mapeamentos, com a identificação dos principais obstáculos e o desenvolvimento 
de propostas de melhorias, é essencial o contato com os representantes das MPEs. Essa nova versão do 
relatório de Modernização dos Processos de Comércio Exterior para a MPE é resultado de seis reuniões 
realizadas ao longo dos meses de janeiro e de fevereiro, coordenadas pelo Instituto Aliança Procomex, nas 
quais compareceram representantes das MPEs, de comissárias de despacho aduaneiro, de transportadores 
internacionais, de transportadores de remessas expressas, de terminais alfandegados e de prestadores de 
soluções de sistemas informáticos.

 A dinâmica dessas reuniões consistiu em quatro passos: explicação sobre a técnica de mapeamento 
de processos; validação dos fluxos de exportação e de importação previamente elaborados pelo Instituto 
Aliança Procomex em colaboração com representantes dos diversos elos logísticos entre os anos de 2011 e 
2016; abertura aos presentes para indicar quais são os principais problemas e gargalos enfrentados ao longo 
do processo operacional; validação com foco na MPE dos problemas que foram previamente identificados.

 Nessa versão, além das situações-problema discutidas durante as reuniões, foram analisadas as 
situações-problema identificadas pelo setor privado nos relatórios de:

• Exportação geral; 
• Exportação terrestre; 
• Remodelagem do novo processo de exportação brasileira;
• Importação geral;
• Importação terrestre;
• Importação indireta;
• Trânsito Aduaneiro na Importação;
• Importação de produtos com anuência da ANVISA;
• Fiscalização de embalagens de madeira;
• Regime Especial de Drawback Suspensão;
• Regime Especial de Drawback Isenção.

 As soluções propostas foram adaptadas sob a ótica das MPEs. Acrescentam-se a esse relatório a 
proposta do Regime Especial de Drawback Suspensão Contínuo, os impactos das consultas públicas da 
Secretaria da Receita Federal 010/2016, que propõe uma nova tratativa para as Remessas Internacionais 
(postais e expressas), e 013/2016, que propõe a modernização do processo de exportação, e um resumo 
sobre o Programa Operador Econômico Autorizado.

 Esse relatório está dividido, além da presente introdução, em: resumo sobre a implementação do 
Portal Único de Comércio Exterior e as alterações previstas no novo processo de exportação e Declaração 
Única de Exportação (DU-E); situações problemas e soluções propostas para as exportações, independente 
do modal; problemas comuns às modalidades de Drawback Isenção e Suspensão; situações problemas e 
soluções propostas para as exportações à Argentina; Plano Nacional de Exportação; situações problemas e 
soluções propostas para as importações de modo geral; Problemas Comuns às modalidades de Drawback na 
importação; situações problemas e soluções propostas para as importações da Argentina; Anexos, nos quais 
são abordados os temas “nova tratativa para as Remessas Internacionais” e “Programa Operador Econômico 
Autorizado”.
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1. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O PROCESSO DE EXPORTAÇÃO

 1.1 Resumo dos sistemas utilizados no comércio exterior – Órgãos Anuentes

 A lista apresentada abaixo dos sistemas existentes no comércio exterior que um exportador pode 
vir a utilizar não é exaustiva. Essa lista, a qual tem foco apenas nos órgãos anuentes e exclui o conjunto dos 
Módulos do SISCOMEX, tem como objetivo dimensionar a complexidade de gestão de informações que deve 
ser realizada caso um exportador deseje diversificar sua produção ou mesmo utilizar um regime especial 
tributário, como o Regime Especial de Drawback. Ademais, essa lista demonstra a fragmentação da estrutura 
de tecnologia de informação do comércio exterior brasileiro. Alguns órgãos, como o Comando do Exército, 
não possuem sistema informatizado para o controle dos processos de exportação (apenas para registro do 
produto), obrigando o exportador a gerar toda a documentação em papel.

Nome do 
Sistema

Órgão 
Responsável

Função

Sistema de 
Informações 
Gerenciais 
do Trânsito 

Internacional 
de Produtos 

e Insumo 
Agropecuários 

(SIGVIG)

Ministério da 
Agricultura, 
Pecuária e 

Abastecimento

O sistema destina-se ao atendimento da necessidade de gerenciamento 
e controle do recebimento, envio e fiscalização das mercadorias 
importadas e exportadas através dos portos, aeroportos e fronteiras, 
com um cadastro único dos estabelecimentos, representantes 
autorizados e de requerimentos de importação e exportação com 
seus respectivos termos.

Sistema de 
Informações 
Gerenciais do 

Serviço de 
Inspeção Federal 

(SIGSIF)

Ministério da 
Agricultura, 
Pecuária e 

Abastecimento

Sistema de controle de todos estabelecimentos que recebem o 
número do SIF (Serviço de Inspeção Federal) e exportadores para o 
Brasil. Geração de relatórios estatísticos a respeito da comercialização, 
produção, importação, exportação, abates, condenações referentes 
aos produtos/matérias primas destes estabelecimentos.

DATAVISA

Agência 
Nacional de 
Vigilância 
Sanitária

Sistema de controle do fluxo de tramitação dos documentos, no qual 
o usuário deve inserir informações para geração de documentos 
administrativos e sanitários. Nesse sistema, a guia de pagamento ou 
transação é gerada. No DATAVISA também é possível consultar dados 
sobre produtos e a regularidade das empresas.

Sistema de 
Controle de 

Produtos 
Químicos 

(SIPROQUIM)

Departamento 
de Polícia 
Federal

O SIPROQUIM possui 16 módulos que auxiliam a atividade da Divisão 
de Controle de Produtos Químicos (DCPQ), da Polícia Federal, no 
monitoramento das substâncias que podem ser usadas na fabricação 
de drogas. Também cobre toda a cadeia produtiva (fabricantes, 
transportadoras, empresas que comercializam o produto, entre 
outros), por meio de cruzamento de dados e identificação de indícios 
de irregularidades. Todas as empresas que atuam no setor têm que se 
cadastrar no sistema.

Serviços Online IBAMA

Os exportadores, que necessitem de algum tipo de licença, autorização 
ou outro documento para que estejam aptos a exportar, deverão 
acessar esse sistema para solicitar a anuência da exportação. Dentro 
desse sistema, existem diversos módulos, dentre os quais podem 
ser citados: Licença para atender a Convenção sobre o Comércio 
Internacional de Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo da 
Extinção (CITES); Documento de Origem Florestal (DOF), o qual é 
uma licença obrigatória para o controle do transporte de produto e 
subproduto florestal de origem nativa.

Processo de Exportação



9

Sistemas CNEN CNEN

Para exportar radioisótopos e/ou equipamentos geradores de radiação 
ionizante é necessário preencher o formulário eletrônico Requerimento 
para Exportação de Material Radioativo – PER; Solicitação de Licença 
de Importação para Matérias Primas e Minerais.

Drawback 
Integrado 
Suspensão

Secretaria 
de Comércio 

Exterior

Sistema para registro e acompanhamento de Atos Concessórios (AC) 
de Drawback na modalidade Suspensão-Integrado. Essa modalidade 
permite a aquisição de matéria-prima no mercado com suspensão de 
tributos, e não são permitidos Atos Concessórios dos tipos Embarcação 
e Fornecimento no Mercado Interno, nem da variação genérica de 
ambos.

Drawback 
Isenção Web

Secretaria 
de Comércio 

Exterior

Sistema para registro e acompanhamento de Atos Concessórios (AC) 
de Drawback na modalidade Isenção. Essa modalidade permite a 
aquisição de matéria-prima no mercado com isenção de tributos.

 1.2 Portal Único de Comércio Exterior e Declaração Única de Exportação

 Atualmente, se observa a necessidade de o exportador acessar e utilizar diversos sistemas 
informatizados para prestar informações e viabilizar a operação de exportação. Os principais a serem 
destacados são: Siscomex Exportação Web, para o processamento do Registro de Exportação (RE); Siscomex 
Exportação, para o processamento da Declaração de Exportação (DE); SPED, para o processamento da Nota 
Fiscal eletrônica (NF-e). Ainda poderiam ser citados de modo exaustivo todos os outros sistemas de controles 
de cargas, a exemplo do Porto Sem Papel no modal marítimo, os quais o exportador não tem acesso direto, 
mas depende de que outros elos logísticos executem suas atividades para que o processo de exportação seja 
completado. Esse quadro força o exportador a inserir informações repetidas, o que torna o processo menos 
eficiente e ágil, além de o exportador estar mais sujeito a digitar informações equivocadas, como errar, de 
boa-fé, o peso bruto de sua mercadoria.
 Diante dessa situação problema, surgiu a necessidade de 
revisão dos processos então existentes, o que culminou com a 
implantação do Portal Único de Comércio Exterior  (PCE). O primeiro 
produto desse portal foi entregue em 2015, o VICOMEX, sistema 
de anexação eletrônica de documentos. Entretanto, no Relatório 
de Mapeamento de Processos de Exportação do Instituto Aliança 
Procomex, elaborado em 2013, concluiu-se haver a necessidade de 
uma profunda reformulação do processo de exportação, a fim de 
integrar os sistemas, permitir que os elos logísticos, com destaque 
para o exportador, tivessem uma visão mais ampla sobre o andamento 
do processo e, assim, possuir tempo hábil para tomada de decisões. 
Os altos custos de conformidade para prestar informações e a 
imprevisibilidade para obter documentos necessários também impactam na competitividade das exportações 
brasileiras.
 Para solucionar a questão da duplicidade na prestação de informações e a falta de integração dos 
sistemas, com destaque para o conjunto Registro de Exportação (RE), Declaração de Exportação (DE) e Nota 
Fiscal-Eletrônica (NF-e), propõe-se a criação de um documento único e o próprio Portal de Comercio Exterior 
(PCE). Essas soluções foram desenvolvidas ao longo de três anos e culminou na publicação da Consulta 
Pública 013/2016 da Secretaria da Receita Federal (SRF). A Declaração Única de Exportação (DU-E) traz uma 
maior eficiência na utilização dos dados disponíveis e o grande benefício à substituição dos atuais RE, DE e 
Declaração Simplificada de Exportação (DSE) e a integração das NF-e de exportação, sem a necessidade de 
inserir as informações de modo repetitivo.
 O Portal de Comercio Exterior, no âmbito do SISCOMEX, tem como principais características: 

• Ser um sistema de tecnologia da informação mediante o qual os operadores e 

O Programa Portal Único de 
Comércio Exterior é uma iniciativa 
de reformulação dos processos de 
importação, exportação e trânsito 
aduaneiro, para estabelecer 
processos mais eficientes, 
harmonizados e integrados entre 
todos os intervenientes públicos 
e privados no comércio exterior. 
(Portal Siscomex)
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intervenientes do comércio exterior poderão encaminhar documentos ou dados exigidos 
pelas autoridades competentes para importação, exportação ou trânsito de bens a um único 
ponto de entrada acessível por meio da Internet;   

• Proceder à distribuição eletrônica, de modo padronizado e harmonizado, de 
documentos e dados recebidos por órgãos e entidades da administração pública que os 
exigirem;

• Notificar aos operadores e intervenientes privados no comércio exterior o resultado de 
análises documentais por meio do próprio Portal, nos prazos previstos na legislação.

 Deve-se destacar que a consulta pública supracitada aborda apenas a exportação. As principais 
mudanças nesse novo processo de exportação são:

1. Criação da modalidade “exportação por conta e ordem”, aquela cuja DU-E apresentada 
e cujo despacho aduaneiro de exportação é promovido por pessoa jurídica contratada para 
essa atividade;

2. Criação da modalidade “exportação consorciada”, aquela promovida por dois ou mais 
exportadores e processada com base em uma única DU-E;

a. O declarante poderá ser: um dos exportadores; uma empresa de transporte 
expresso internacional na modalidade especial ou a Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos (ECT); uma pessoa jurídica contratada para essa atividade;

3. Criação da Referência Única da Carga (RUC): identificador único e irrepetível que servirá 
de base para o controle da armazenagem e movimentação de cargas para exportação.

a. Por meio desse identificador, o exportador poderá consultar a situação de uma 
determinada carga, independentemente de senha de acesso ao sistema.

4. Na formulação da DU-E serão utilizados os dados básicos da NF-e que amparar a 
operação de exportação.

a. Uma DU-E poderá ser elaborada com uma ou mais NF-e, desde que se refiram 
à exportação para um mesmo importador.

5. Os sistemas de controle de movimentação de cargas serão centralizados em apenas 
um Módulo, o Controle de Carga e Trânsito (CCT). Isso permitirá que os outros elos logísticos, 
como depositário e transportador, sejam mais eficientes e, consequentemente, movimentem 
e manuseiem a carga a ser exportada de modo mais rápido e previsível.

a. Nesse Módulo, por exemplo, deverá ser registrada a transposição de fronteira 
terrestre.

6. A DU-E será cancelada automaticamente decorrido 
o prazo de 15 (quinze) dias de seu registro sem que a 
correspondente apresentação de carga para despacho seja 
registrada no Módulo CCT.

7. O trânsito aduaneiro será realizado com base no 
Documento de Acompanhamento de Trânsito (DAT), o qual 
deverá acompanhar a carga durante todo o percurso.

8. Depois da averbação da exportação, o PCE gerará 
e enviará ao Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) um evento para registro nas 
NF-e que instruíram a DU-E. Dessa maneira, o Memorando de Exportação  não mais será 
necessário.

9. A DU-E permitirá ao exportador automatizar a etapa de “Envio para despacho”, 
permitindo que o envio da DU-E ocorra imediatamente após a presença de carga, sem 
a necessidade de “clicar” no sistema, assim que o depositário lance essa informação 
eletronicamente.

10. A parametrização dos processos de exportação será automática, eliminando-se os 
lotes e os horários pré-determinados.

Deve-se destacar que o processo de exportação deve ser executado por completo dentro dessa nova lógica. 
Em outras palavras, para que o exportador utilize esse novo processo, os seus parceiros (despachantes 
aduaneiros, transportadores, depositários) também deverão executar suas respectivas atividades dentro da 
nova dinâmica de exportação. A utilização do PCE e da DU-E está prevista para o ano de 2017.
 Complementarmente, deve-se enfatizar que, nesse primeiro momento, procedimentos que dependam 
de alguma anuência, como Regime de Drawback, licenças de exportação e certificados fitossanitários e 
sanitários, não poderão utilizar a DU-E. Ou seja, os processos de exportação abrangidos, nesse primeiro 
momento, são apenas os que têm controle exclusivo da SRF. A previsão inicial de entrega da integração com 
outros órgãos anuentes é 2018.

Instrumento de controle 
dos Estados, que visa 
comprovar a efetiva saída 
das mercadorias para 
exterior, nas chamadas 
operações de exportação 
indireta. (Secretaria da 
Fazenda do Pará)
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 Quando implementado por completo, o PCE traduzir-se-á numa interface singular para os elos logístico 
no processo de exportação, com destaque para o exportador. Enormes benefícios serão percebidos, reduzindo 
o chamado “custo Brasil” e o tempo do processo, trazendo confiabilidade ao produtor e à mercadoria nacional 
no exterior e maior previsibilidade à cadeia logística. O PCE permitirá ainda solução rápida às interrupções no 
fluxo das exportações, eliminação de redundância de informações e redução da necessidade de mão-de-obra 
nas empresas para atender às demandas fiscais, visto que serão observados menos entraves burocráticos.

2. Exportação Geral

 2.1 Situações Problemas e Soluções Propostas

 Situação Problema 1 - Controles paralelos e a perda da função do Registro de Exportação – 
Órgãos Anuentes

 A maioria dos órgãos anuentes, como o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 
e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), adota procedimentos próprios e independentes para 
licenciar ou autorizar previamente as exportações. Via de regra, quando a legislação obriga autorização ou 
licença por órgão de governo, o exportador deve buscar esse órgão previamente à efetivação da exportação, 
preencher formulários em papel ou em meio digital e apresentar documentos complementares. Caso o órgão 
anuente aceite documentos eletrônicos, esses deverão ser anexados no VICOMEX.
 Isso ocorre porque o Registro de Exportação (RE) não é efetivamente o documento pelo qual o 
exportador obtém sua licença ou autorização para exportar. Destaca-se que, inicialmente, esse documento 
foi desenvolvido pela Secretaria de Comércio Exterior (SECEX) com esse 
objetivo, entretanto, tornou-se uma ferramenta para que a licença ou a 
autorização concedida previamente por outro órgão anuente seja informada 
no SISCOMEX, a fim de liberar a mercadoria para o despacho aduaneiro de 
exportação.
 A anuência no Registro de Exportação por um órgão é, na verdade, 
apenas uma conferência de dados entre as informações constantes 
nesse documento e na licença ou autorização previamente emitidas. 
Consequentemente, o processo de exportação torna-se mais moroso por 
esse caráter puramente homologatório do RE com anuência de órgão que 
não a SECEX. Tem-se, portanto, uma etapa burocrática, que impacta na 
competitividade do exportador.
 Intervenientes envolvidos: todos os órgãos anuentes.

 Situação problema 2 - Formulação de exigências – Sistemas paralelos x SISCOMEX

 O Decreto Presidencial Nº 660/92 dispõe que a formulação de exigências, licenças ou autorizações 
diretamente incidentes sobre operações de comércio exterior deverá ser feita por intermédio do SISCOMEX. 
Entretanto, nota-se que essa legislação não é cumprida na prática. Apenas para citar dois exemplos: o MAPA 
formula suas exigências através do Sistema de Informações Gerenciais do Trânsito Internacional de Produtos 
e Insumos Agropecuários (SIGVIG); a ANVISA formula suas exigências através do sistema DATAVISA. O 
SISCOMEX, mais uma vez, é apenas utilizado como uma ferramenta homologatória, no qual o fiscal do órgão 
anuente indica se a autorização ou a licença foi deferida, visto que todo o processo ocorreu paralelamente a 
tal sistema.
 Intervenientes envolvidos: todos os órgãos que dispõe.

 Situação Problema 3 – Harmonização de dados entre os órgãos

 Entre as exigências de dados e informações dos diversos órgãos que atuam no chamado tratamento 
administrativo não existe harmonização. Tampouco, essas informações solicitadas pelos órgãos anuentes têm 
harmonia com os dados exigidos no Registro de Exportação no SISCOMEX. Como consequência, o exportador 
necessita prestar a mesma informação de modo repetido e de formas diferentes, a exemplo do peso líquido 
ser solicitado em uma determinada medida estatística por um órgão anuente e outra medida estatística 
no Registro de Exportação. Esse quadro observado exige um maior tempo do exportador para atender às 

Procedimento mediante o 
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o exterior (MDIC).
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formalidades, além de, frequentemente, induzir a um equívoco no preenchimento de um documento.
 Intervenientes envolvidos: todos os órgãos anuentes que dispõe.

 Situação Problema 4 – Paralelismo ao SISCOMEX 

 Para o exportador de produtos de origem animal e vegetal, se detectada a necessidade de uma 
certificação fitossanitária, o exportador deverá cadastrar-se no SIGVIG e inserir diversas informações referentes 
à operação de comércio exterior. Para determinados produtos, o produtor deverá cadastrar-se também no 
Sistema de Informações Gerenciais do Serviço Federal de Inspeção Federal (SIGSIF). Os documentos deverão 
ser apresentados por meio do VICOMEX e, se necessário, presencialmente assim que a carga estiver disponível 
na zona aeroportuária, fronteiriça ou portuária. Usualmente, os documentos exigidos são NF-e, RE e os 
diversos certificados, como certificado de análise ou certificado de origem.
 Para todos os produtos, após a análise documental, o fiscal deverá inserir as informações sobre a 
liberação do embarque da mercadoria no SIGVIG. Em diversas Unidade da Receita Federal (URF), para evitar 
o embarque indevido de algumas cargas (ver o tópico “Ausência de tratamento administrativo”), os Auditores 
Fiscais da Receita Federal Brasileira (AFRFB) solicitam a impressão da tela do SIGVIG. Toda essa situação 
demonstra falta de integração de informações entre o sistema do MAPA e o SISCOMEX, o que, por sua vez, 
impacta no tempo de liberação da carga a ser exportada.
 Portanto, observa-se um paralelismo de atividades entre o SISCOMEX e o SIGVIG. Para que o 
exportador possa executar todas essas atividades fora do SISCOMEX, usualmente, o exportador vê-se 
obrigado a terceirizar o despacho aduaneiro, inclusive a obtenção dos certificados fitossanitários, visto que 
todo o processo deverá ser realizado com um acompanhamento mais específico. Em algumas ocasiões, o 
pequeno produtor poderá entender que os custos dessa terceirização são demasiadamente altos, desistindo 
da exportação.
 Intervenientes envolvidos: MAPA. 

 Situação Problema 5 – Falta de integração DATAVISA e SISCOMEX 

 Assim como ocorre com o SIGVIG do MAPA, o DATAVISA da ANVISA não é integrado com o SISCOMEX. 
Consequentemente, o exportador necessita atender todas as exigências de formalidades no DATAVISA e, 
posteriormente, o fiscal sanitário informa o resultado da análise documental e, se necessário, da inspeção 
física, no SISCOMEX para a anuência do Registro de Exportação. Essa falta de integração impacta no tempo 
para completar o processo de exportação e exige a redigitação de informações, o que, por consequência, 
aumenta a suscetibilidade a equívocos. Esses, por sua vez, podem ocasionar desde o atraso do processo, por 
necessidade de retificação, até multas aplicadas pela ANVISA ou pela Secretaría da Receita Federal.
 Intervenientes envolvidos: ANVISA.

	 Situação	Problema	6	–	Título	de	Registro	ou	Certificado	de	Registro	

 A legislação que prevê o controle aduaneiro nas exportações pelo Comando do Exército é o Decreto 
3665/00, também conhecido como R-105. Para que uma empresa possa exportar um produto regulado por 
esse órgão é necessário um Título de Registro ou um Certificado de Registro. Destaca-se que existem taxas a 
serem recolhidas para obtenção desse documento, como disposto no Anexo da Lei nº 10.834/03. A validade 
desse documento é de dois anos e o mesmo limita as quantidades e as atividades controladas de acordo 
com a categoria do produto exportado.  Para a obtenção do Certificado de Registro, o qual é solicitado em 
Brasília, o prazo pode aproximar-se aos 360 dias (um ano), enquanto que o Título de Registro, o qual é feito 
localmente, leva em média 90 dias (três meses).
 Outra situação problema identificada quanto a esse documento é que o órgão não permite a solicitação 
da renovação num prazo inferior a 3 (três) meses de seu vencimento. Entretanto, atualmente, esse período 
pode não ser suficiente para renová-lo, visto que a emissão é feita pela unidade do Comando do Exército 
mais próxima do domicílio do exportador. Antes da emissão da renovação, geralmente, deve ser realizada 
inspeção in loco. Quando for necessária a garantia da qualidade do produto a exportar, o Comando do 
Exército deverá retirar amostras de lotes e mandar proceder a inspeções de qualidade em estabelecimentos 
militares ou de outros institutos ou laboratórios governamentais ou particulares idôneos. As despesas estarão 
a cargo da empresa exportadora. O documento que garante a possibilidade de exportar deve ser firmado 
pelo chefe da Seção de Fiscalização de Produtos Controlados da Região Militar (SFPC). 
 Além dos custos incluídos para a obtenção desses documentos, ambas as situações problemas 
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impactam diretamente no planejamento de exportação, visto o tempo (meses) para a obtenção do(s) 
documento(s) para habilitar-se a exportar. Consequentemente, o exportador perde oportunidades de vendas 
internacionais, com menor competitividade perante outros países mais céleres. Essa situação problema 
impacta diretamente na habilidade de abertura de novos mercados.
 Intervenientes envolvidos: Comando do Exército.

 
Situação Problema 7 – Pagamento de taxas e análise documental 

 A partir de 1º de janeiro de 2017, o Comando do Exército utilizará o VICOMEX, sistema de anexação 
de documentos eletrônicos. De um modo geral, o exportador deve proceder com o Registro de Exportação 
e, posteriormente, deve-se realizar o recolhimento das taxas relativas à anuência de exportação. O valor total 
é, atualmente, de R$310,00. O recolhimento das Guias de Recolhimento da União (GRU) deve ser efetuado 
exclusivamente no Banco do Brasil e necessita incluir o número do Registro de Exportação como referência do 
documento. Destaca-se que esse é um dos únicos órgãos a aplicar taxas no processo de exportação. Apenas 
posteriormente ao pagamento, o exportador poderá elaborar o dossiê de documentos no VICOMEX. Esse 
quadro demonstra ausência de débito automático e falta de paralelismo entre o fluxo financeiro (pagamento 
da taxa) e o fluxo de informações (análise documental).
 O dossiê eletrônico deverá estar composto de: Registro de Exportação, o qual 
está disponível diretamente no SISCOMEX; Fatura Comercial; Packing List; Guias de 
Recolhimento da União e seus respectivos comprovantes de pagamento; Licença de 
exportação , Carta de Repartição Diplomática do Brasil no país de destino informando 
que o produto não é controlado ou Certificado de Conformidade (End User) do importador no país de destino. 
Depois de finalizada a montagem do dossiê eletrônico, deve-se vinculá-lo ao RE e no campo “observações” 
da mercadoria, incluir o número de dossiê. Em seguida, deve-se enviar uma mensagem ao e-mail indicado 
pela SFPC da região solicitando análise e deferimento. Toda essa situação problema demonstra: repetição de 
apresentação de documentos, como Fatura Comercial e Packing List, o que resulta em desperdício de tempo 
para o exportador; falta de automação quanto ao início da análise por parte do Comando do Exército.
 Intervenientes envolvidos: Comando do Exército.

 Situação Problema 8 – Ausência de gerenciamento de riscos

 Nenhum órgão anuente na exportação utiliza gerenciamento de riscos sistêmico a nível nacional e 
não possui histórico de conformidade das empresas exportadoras. Dessa maneira, os órgãos têm dificuldade 
em direcionar seus esforços para as empresas que apresentam inconsistências nos processos de exportação e, 
portanto, não beneficia as empresas com procedimentos com um maior padrão de qualidade e não incentiva 
as outras empresas a melhorarem os seus processos administrativos.
 Com a falta do gerenciamento de riscos sistêmico e automatizado, a exemplo do aplicado pela Receita 
Federal, agravado pela falta de fiscais generalizada, a análise documental, principalmente nas unidades com 
maior volume, é prolongada. Assim, cargas que poderiam ter sido liberadas rapidamente necessitam esperar 
a conclusão da análise do órgão anuente.
 Intervenientes envolvidos: Todos os órgãos anuentes.

 Solução proposta para as situações problemas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 – Módulo Licenças, Permissões, 
Certificados	e	Outros	(LPCO)	no	Portal	Único	de	Comércio	Exterior

 Como descrito nas situações problemas anteriormente, diversos órgãos anuentes demandam o 
cumprimento de exigências para a obtenção de uma licença, permissão ou certificado para que a exportação 
seja anuída. Cada um desses órgãos possui um mecanismo distinto e os formulários a serem preenchidos 
podem ser em papel ou sistemas eletrônicos independentes ao SISCOMEX, no qual o exportador deve 
proceder com o Registro de Exportação. Dessa maneira, conclui-se que esse sistema funciona apenas como 
ferramenta eletrônica de liberação de mercadorias para que o exportador possa registrar a Declaração de 
Exportação. Repetidamente, verifica-se a atuação duplicada dos órgãos anuentes, o que, por sua vez, impacta 
no tempo para que uma exportação seja liberada.

Autorização para 
exportar algumas 
m e r c a d o r i a s 
específicas.
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 Sugere-se, então, a implementação de um módulo o qual concentre todas as solicitações do exportador 
aos órgãos anuentes, ou seja, um único ponto na internet no qual o exportador tenha a interação direta. O 
nome sugerido é Módulo de Licenças, Permissões, Certificados e Outros (LPCO), o qual deverá ser integrado 
ao Portal Único de Comércio Exterior, em conjunto com os outros dois módulos previstos: DU-E (Declaração 
Única de Exportação) e CCT (Controle de Cargas e Trânsito). A integração deve ocorrer, principalmente, do 
LPCO e da DU-E. O ponto crucial para essa integração será o tratamento administrativo, que apontará, com 
base nas informações constantes na DU-E, eventual necessidade de um documento de um órgão anuente 
para a operação. Dessa maneira, evita-se uma possível saída de mercadorias do país sem a anuência devida, 
o que prejudica a imagem do exportador, além de impactos financeiros quanto à perda da mercadoria e da 
venda internacional.
 O Módulo de Licenças, Permissões, Certificados e Outros Documentos Necessários (LPCO) deverá 
servir como um sistema alimentador e integrador entre os sistemas dos órgãos anuentes. Em outras palavras, 
sugere-se que sejam mantidos os sistemas da ANVISA (DATAVISA), do MAPA (SIGVIG), da SECEX (Drawback 
Suspensão e Drawback Isenção Web), entre outros, entretanto, exista uma alimentação sistêmica de 
informações entre o LPCO e esses sistemas. Dessa maneira, a informação inserida pelo exportador migraria 
automaticamente entre os sistemas, sem a necessidade de duplicar os esforços de conformidade para realizar 
a exportação. Ao passo que seria eliminada a anuência de alguns órgãos que procedem com essa etapa 
apenas para garantir que a operação que está sendo realizada corresponde ao que foi autorizado inicialmente.

 Atualmente a maioria dos órgãos realiza a anuência a cada saída de mercadoria exportada. Dessa 
maneira, sugere-se que na integração entre DU-E e LPCO reduza-se a anuência emitida pelos órgãos anuentes: 
autorizações de exportação que possam cobrir diversas operações. Em outras palavras, os órgãos anuentes 
poderiam, a depender do produto e da empresa, emitir uma “licença máster” e controlar o saldo diretamente 
pelo PCE, com a validação automática entre a operação autorizada e a realizada conforme declarada na DU-E. 
Dessa forma, elimina-se a conferência manual por parte dos fiscais, o que acarretará reduções importantes de 
tempo e burocracia nas exportações com anuência.
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Sugere-se que a integração dos órgãos anuentes seja realizada o mais rápido possível. Entretanto, ao 
considerar a evolução de trabalhos de cada órgão, a sugestão mais adequada é a integração desses órgãos 
ao LPCO de forma gradual, com respeito às necessidades processuais de cada um.

 Formulários e pedidos de documentos LPCO

 Um dos motivos do Registro de Exportação não cumprir com seu objetivo de concentração das 
anuências é a ausência de “personalização” para os órgãos anuentes. Portanto, sugere-se que o LPCO não 
possua um formulário único padrão para todos os processos de exportação com anuência, considerando 
a variação de necessidades de informação entre os órgãos. A solução proposta é que o LPCO apresenta 
formulários customizados a depender da necessidade de cada órgão anuente, o que evita a demanda de 
outros dados em formulários e sistemas externos ao PCE.
 Quando o usuário selecionar qual documento deseja obter (um certificado fitossanitário, certificado 
CITES - Comércio e Detenção de Espécies da Fauna e Flora Selvagem Ameaçadas de Extinção - ou uma 
autorização específica do Comando do Exército, entre outros), o LPCO apresentará o formulário adequado 
ao tipo de documento selecionado, ou seja, com os dados que o órgão anuente efetivamente necessita para 
proceder com a análise. De modo complementar, sugere-se que, apesar de os formulários serem distintos a 
depender do órgão anuente, os dados devem ser harmonizados, seguindo o padrão único do Novo Modelo 
Brasileiro de Dados de Comércio Exterior. Assim, possibilita-se a migração de dados entre os sistemas dos 
órgãos anuentes, o LPCO, a DU-E e o CCT (Controle de Carga e Trânsito), considerando a compatibilidade das 
informações, permitindo a validação automática.
 Para tornar o layout mais amigável do Módulo LPCO ao exportador, sugere-se a criação de um menu, 
com ferramentas de consulta e diversos filtros, contendo todos os documentos que podem ser solicitados 
por meio do sistema. Conforme novos processos para a emissão de licenças, permissões, certificados e 
outros documentos forem integrados ao Portal, novos documentos serão disponibilizados nesse menu. Ao 
selecionar o documento desejado, o exportador terá acesso ao formulário de solicitação. Os dados cadastrais 
da empresa exportadora serão preenchidos automaticamente no formulário pelo sistema. 
 Haverá a possibilidade de solicitação de documentos que amparem a análise do órgão. Esses poderão 
ser anexados de forma eletrônica, com assinatura digital, diretamente no próprio formulário. As informações 
de preenchimento do formulário poderão ser copiadas de outro previamente preenchido ou enviado, de 
modo a reaproveitar as informações previamente inseridas no sistema. Rascunhos poderão ser salvos para 
envio futuro. Junto com o formulário, serão apresentadas ao exportador informações essenciais sobre o 
documento LPCO requisitado para a operação, como a explicação dos motivos pelos quais este é exigido e a 
sua fundamentação legal.
 Concluído o preenchimento do formulário, ele poderá ser enviado para a análise dos órgãos anuentes 
competentes. Com o envio, o sistema validará as informações do formulário com parâmetros internos 
para garantir a coerência dos dados do formulário com as normas que embasam a demanda. Concluída 
essa validação, se houver inconsistências, o sistema solicitará a correção, caso contrário, o processo estará 
disponível para os órgãos competentes pela emissão do documento solicitado. Um número de protocolo 
identificando o processo será apresentado ao exportador, facilitando consultas futuras.
 Quando for exigido no preenchimento do formulário do LPCO o detalhamento de mercadoria 
além daquele relativo à sua classificação na NCM, será empregada a mesma lógica de atributos aplicada 
à DU-E, mantendo a harmonização de dados em todo o processo de exportação. Na DU-E, haverá, então, 
um primeiro nível de detalhamento da NCM por atributos e, nos formulários LPCO, a esse detalhamento 
poderão ser acrescidos outros atributos específicos para complementar a descrição da mercadoria conforme 
necessidade do respectivo órgão anuente do LPCO. Como os atributos de determinada mercadoria utilizados 
para preenchimento de formulários LPCO serão complementares aos apresentados para as DU-E, garantir-
se-á total coerência na descrição das mercadorias em ambos os documentos.
 Assim que o exportador preencher e solicitar o documento no Módulo 
LPCO, se for o caso, as taxas cobradas pelo órgão anuente serão debitadas 
automaticamente, em conta corrente previamente informada pelo exportador. 
O débito automático possibilitará maior celeridade, redução do lead time 
do processo e redução de custos para as empresas, visto que a mão de obra 
empresarial será utilizada de modo mais racional e eficiente.
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 Análise do pedido e emissão de documento LPCO 

 Conforme a essência da modernização dos processos aduaneiros do país e a operacionalização do Portal 
Único de Comércio Exterior, sugere-se que todos os órgãos desenvolvam o gerenciamento de riscos de modo 
sistêmico e automático, a partir da elaboração de uma matriz de riscos. Em paralelo a esse desenvolvimento, 
sugere-se a criação, do histórico de conformidade aduaneira, vide o exemplo do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento: início do histórico de tratamento de embalagem de madeira, enquanto estão 
sendo desenvolvidos os algoritmos sistêmicos e o próprio sistema para a execução do gerenciamento de 
riscos.
 Caso o gerenciamento de riscos selecione para o deferimento automático, o Módulo LPCO emitirá os 
documentos solicitados, sendo que um mesmo pedido poderá abranger a emissão de mais de um documento 
pelo órgão anuente. Caso o gerenciamento de riscos selecione o processo para análise mais detalhada, o 
órgão anuente terá duas opções: formular exigência; indeferir o pedido.
 A formulação de exigência ocorre na hipótese de haver erros ou ausência de alguma informação 
na solicitação. Após inserir a exigência, o Módulo LPCO deverá notificar automaticamente o exportador da 
existência de processo em exigência. Essa notificação será apresentada na caixa de entrada no PCE. Portanto, 
destaca-se que a comunicação de exigências entre órgão anuente e exportador torna-se padronizada (em 
sistema) e transparente. Na hipótese de indeferimento do pedido, o órgão anuente deverá apresentar a 
devida motivação. A notificação sobre o indeferimento será apresentada imediatamente na caixa de entrada 
do exportador, no Portal de Comercio Exterior e o processo correlato também poderá ser acessado.
 Destaca-se que a qualquer momento, o exportador poderá consultar seus processos, tendo o 
resultado de seu andamento em tempo real. Ao localizar o processo com status “em exigência”, o usuário 
tomará conhecimento do conteúdo exigido pelo órgão anuente e poderá fazer as correções diretamente no 
formulário original do pedido, sem a necessidade de adoção de procedimentos externos ao sistema, inclusive 
quando da necessidade de anexação de documentos. Satisfeita a exigência, o processo retornará para análise 
do órgão anuente.
 Nessa solução proposta, todos os documentos sempre serão eletrônicos, recebendo um código 
gerado pelo Portal Comercio Exterior, e, quando necessário, poderão ser baixados em formato de arquivo 
padronizado. A depender das características dos documentos e de seu amparo legal, versões físicas também 
poderão ser emitidas pelo órgão anuente. Há hipóteses em que essa versão física é necessária por demanda 
do país importador, como certificados sanitários e fitossanitários, por exemplo. Quando puder ser digitalmente 
assinado, os documentos poderão ser baixados diretamente do PCE. Quando houver a necessidade de 
assinatura física, carimbo ou impressão em papel específico, o órgão anuente indicará ao exportador, via PCE, 
o local para a retirada dos documentos. 
 O documento eletrônico emitido conterá o código identificador, as informações preenchidas pelo 
exportador no formulário de pedido, o prazo de validade, a quantidade e valor totais amparados, se for o caso, 
e definição se é válido para uma ou para mais exportações. Não haverá um padrão geral de informações para 
todos os documentos emitidos pelo sistema, pois essas informações precisam se adequar ao caso específico, 
conforme previsto na regulamentação pertinente de cada órgão. Ou seja, uma autorização do Comando do 
Exército não tem necessariamente o mesmo prazo de validade de uma autorização emitida pelo MAPA.
 Durante o período de transição para o novo processo (ressalta-se a sugestão de integração gradual 
dos órgãos anuentes), sugere-se que seja possível o órgão anuente emitir ofício em documento eletrônico 
por meio do Módulo LPCO, automatizando a conferência da conformidade das operações de exportação no 
momento de vinculação da licença, permissão ou autorização com a DU-E. 
 De modo a exemplificar a solução proposta no parágrafo anterior: uma empresa que exporta produtos 
controlados pelo Comando do Exército precisa habilitar seu estabelecimento para a produção de determinada 
mercadoria. Atualmente, o órgão anui cada operação de exportação no RE para confirmar que a empresa 
está habilitada como produtora. Com o PCE, o órgão criará um modelo de documento no LPCO e o emitirá 
de ofício para que o sistema reconheça automaticamente essa habilitação, dispensando-se a anuência a cada 
operação. 

 Administração de saldos no LPCO

 Conforme supracitado brevemente, sugere-se que um documento de LPCO possa ser emitido para 
uma quantidade ou valor máximos e com prazo determinado. Em certos casos, essa quantidade ou valor 
poderão ser distribuídos entre diversas saídas da mercadoria autorizada, cada uma amparada por uma 
DU-E distinta. Como o mesmo documento de autorização poderá ser vinculado a mais de uma declaração, 
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necessita-se que os limites de quantidade ou valor nele constantes sejam respeitados.
 Para isso, a cada vinculação do documento que consta no Módulo LPCO a uma DU-E, será dada baixa 
do saldo do valor ou quantidade correspondente. Ou seja, se uma autorização é emitida no Módulo LPCO 
para a exportação de 100 unidades da mercadoria, quando essa autorização for utilizada em uma DU-E 
contendo 10 unidades dela, essa quantidade será baixada do saldo do documento LPCO, que poderá então 
ser utilizado para a exportação de mais 90 unidades declaradas em outras DU-E. Esse saldo do documento 
deverá ser transparente ao exportador, de modo a permitir que ele possa executar um melhor planejamento 
nas operações de exportação.
 Quando o saldo restante para o documento LPCO for esgotado, ele não poderá mais ser empregado 
para uma nova operação. O sistema acusará a falta de saldo de forma automática, alertando o exportador 
sobre a situação. Se for o caso, o valor da operação será deduzido do saldo remanescente do respectivo 
LPCO vinculado no momento de registro da DU-E ou no momento de sua vinculação em DU-E registrada. 
Na hipótese de cancelamento da declaração vinculada, o valor ou quantidade do LPCO será estornado 
automaticamente. 
 Deve-se destacar que nos casos em que o documento LPCO puder ser utilizado somente em uma 
operação, ele será considerado esgotado a partir da sua vinculação com uma DU-E mesmo que a quantidade 
constante na DU-E for inferior à autorizada no LPCO. Essa solução proposta complementar se deve às 
características de determinados produtos.

 Prorrogação, Revogação e Substituição de documento LPCO

 Sugere-se que o exportador possa solicitar a prorrogação de prazo de validade ou a revogação de 
documento LPCO emitido. Na primeira hipótese, se deferir o pedido, o órgão anuente alterará o prazo de 
validade do documento, sem que isso implique a substituição por outro. Na segunda hipótese, o documento 
revogado a pedido do exportador será invalidado a partir da data da revogação, preservando-se os seus 
efeitos em relação às operações realizadas ao seu amparo em datas anteriores. 
 Caso mudem as circunstâncias que embasaram o pedido original de documento emitido por meio 
do Módulo LPCO, sugere-se a possibilidade de o exportador solicitar a emissão de outro documento com 
base no pedido do primeiro. Por exemplo, a empresa obteve uma autorização para a exportação de dez 
toneladas de produto no prazo de um ano, mas, posteriormente, as operações foram aplicadas e constatou-
se a necessidade da ampliação desse limite para quinze toneladas, o exportador poderá aproveitar a demanda 
original para suplementar a quantidade autorizada. Assim, a empresa acessará o formulário do pedido original 
e o aproveitará para solicitação de novo LPCO com base no mesmo processo. Se a solicitação de alteração 
do documento original for deferida, um novo documento no LPCO será emitido com nova quantidade e 
com novo prazo, ambos definidos pelo órgão anuente. O documento anterior, então, será cancelado de 
modo automático. Ressalta-se que os documentos, original e novo, não se comunicam. Em outras palavras, 
a quantidade utilizada no primeiro não será descontada do segundo, tampouco saldo remanescente do 
primeiro será adicionado ao segundo. Todas essas soluções propostas deverão agilizar a análise pelo órgão 
anuente.

 Situação Problema 9 – Distribuição dos processos parametrizados em canal laranja ou vermelho
 
 Após a parametrização realizada pelo SISCOMEX, o processo de exportação pode ser direcionado a 
um dos canais: verde – liberação automática; laranja – análise documental; vermelho – análises documental 
e física. Para os dois últimos canais, a distribuição deve ser executada pelo inspetor-chefe da Unidade da 
Receita Federal (URF), ou seja, essa etapa não é automática. Cada inspetor-chefe adota uma metodologia 
para a distribuição das Declarações de Exportação (DE) para os auditores-fiscais (AFRFB), sem uma definição 
clara da priorização da distribuição dos processos. Essa situação problema deflagra falta de previsibilidade na 
exportação, falta de automatização da etapa, ausência de padrão entre todas as URF e falta de transparência 
de como a distribuição é executada.
 Intervenientes envolvidos: SRF

 Solução proposta para a situação problema 9 – Distribuição automática da DU-E após 
parametrização

 Sugere-se que imediatamente após a parametrização, seja executada a distribuição, de forma 
automática, da DU-E selecionada para canal laranja ou vermelho. O PCE deverá levar em consideração a 
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distribuição equitativa entre os auditores-fiscais lotados e presentes na seção da URF. Dessa maneira, elimina-
se a atuação do supervisor para executar essa atividade. Caso exista alguma sobrecarga em algum auditor-
fiscal ou a DU-E tenha sido distribuída para um servidor que esteja fora da unidade, o supervisor acessará a 
tela de “redistribuição da DU-E para conferência”. A automatização dessa atividade permitirá maior velocidade 
no processo de exportação, com total transparência no método de distribuição das DU-E entre os servidores.

 Situação	Problema	10	–	Impressão	da	tela	do	SISCOMEX	(Trânsito	Aduaneiro	na	Exportação)	

 O início de trânsito é feito no Siscomex Exportação pelo depositário (aeroporto, porto ou porto 
seco). Apesar da informação do início do trânsito estar disponível em sistema para qualquer AFRFB, a norma 
determina a impressão da tela do sistema, que deve estar carimbada e assinada por um AFRFB, de modo a 
comprovar a efetiva saída da carga da URF de origem.  A prova de trânsito aduaneiro que acompanha a carga 
é esse extrato de uma tela do Siscomex Exportação. 
 Esse quadro impacta no tempo do processo de exportação, visto que a carga deveria sair do depositário 
assim que o trânsito fosse iniciado em sistema, além de não cumprir com a filosofia paperless (eliminação 
total da utilização de documentos em papel). Ainda como impacto, devido à necessidade desse documento, 
ele torna-se obrigatório para a guarda de arquivos durante os 5 (cinco) anos previstos em legislação federal.
 Intervenientes envolvidos: SRF

 Solução proposta para a situação problema 10

 Sugere-se a alteração da legislação atual quanto ao trânsito aduaneiro na exportação para eliminação 
da necessidade de impressão da tela SISCOMEX para posterior carimbo do auditor-fiscal para liberação do 
trânsito aduaneiro. De modo complementar, o início do trânsito deverá ser autorizado na DU-E por um 
servidor da SRF. Assim que autorizado, o transportador poderá proceder com o carregamento da mercadoria. 
Posteriormente, o depositário deverá checar o elemento de segurança no portão de saída e indicar no Módulo 
CCT a efetiva saída do caminhão para início da contagem do tempo de deslocamento entre a URF de origem 
e a URF de destino. 
 Essa solução proposta aplica integralmente a filosofia paperless, a qual é diretriz da implementação 
do PCE, e permitirá que movimentações de cargas sejam realizadas de modo mais rápido, independente de 
um AFRFB para proceder com o carimbo na tela impressa do SISCOMEX, tampouco para colocar o elemento 
de segurança no caminhão.
   
 Situação Problema 11 – Ausência de tratamento administrativo 

 O MAPA não é um órgão anuente formalizado no SISCOMEX. Em outras palavras, os produtos de 
origem animal e vegetal não possuem tratamento administrativo no Registro de Exportação. Para exemplificar: 
um pequeno produtor de mel in natura, produto o qual tem NCM 04090000, caso não esteja ciente das 
necessidades de certificados fitossanitários internacionais, tem a possibilidade de exportar sem a devida 
anuência do MAPA, visto que o SISCOMEX não acusa um tratamento administrativo específico. Entretanto, 
assim que a carga chegar ao país importador, essa será impedida de ser internalizada devido à ausência dos 
certificados.
 Esse cenário possui um alto risco para micro e pequenos empresários, os quais possuem limitações na 
qualidade de acesso à informação, visto que, na quase totalidade dos produtos de origem animal e vegetal, 
os certificados exigidos variam de país para país. Dessa maneira, esses empresários estão sujeitos a arcar com 
altos prejuízos, como a perda da mercadoria e a quebra do contrato comercial, por não conseguir concluir a 
venda ao cliente internacional.
 Intervenientes envolvidos: MAPA.

 Solução proposta para a situação problema 11 – Estabelecimento de Tratamentos administrativos 

 O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) deve tornar-se órgão anuente no 
processo de exportação. Para isso, as legislações federais devem ser alteradas. Posteriormente, esse órgão 
deverá indicar à SECEX quais são as NCMs que deverão possuir tratamento administrativo no fluxo de 
exportação. Antes da elaboração final do documento, o MAPA deverá convidar o Setor Privado para auxiliar 
a desenvolver racionalmente essa lista de NCMs, evitando assim a situação problema observada na ANVISA. 
Quanto aos sistemas, o MAPA deverá estar integrado no Módulo LPCO, com a retroalimentação sistêmica ao 
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SIGVIG. 
 Essa solução proposta eliminará toda a solicitação de documentos e etapas do processo de fiscalização 
que são realizadas paralelamente ao SISCOMEX. Ademais, observar-se-á maior previsibilidade e diminuição 
de riscos, principalmente, para os pequenos empresários quanto à ciência de quais são os documentos 
necessários para exportar um produto com origem animal ou vegetal para determinado país, visto que o 
Módulo LPCO executará essa crítica de modo automático. Na prática, esses documentos são solicitados 
pelo país importador, entretanto, não existe a trava sistêmica para garantir a efetiva anuência do MAPA na 
exportação.

 Situação	Problema	12	–	Dupla	verificação	física	

 O MAPA realiza a análise documental. A partir de um cruzamento de 
variáveis “conformidade de documentos”, “histórico do exportador”, “país 
importador”, “produto”, entre outros, o processo é selecionado para a inspeção 
física. Deve-se destacar que o MAPA apenas inicia a análise documental após a 
presença de carga no depositário. A ausência de paralelismo das atividades impacta 
no tempo de liberação e, consequentemente, nos períodos de armazenagem.
 A disponibilidade da carga para inspeção física é comunicada de modo 
despadronizado: por contato telefônico; presencialmente; através do SIGVIG; por meio de um quadro de 
informações. Usualmente, o representante legal (despachante aduaneiro) necessita solicitar o posicionamento 
da carga para o depositário. Essa falta de comunicação direta entre o fiscal agropecuário e o depositário faz 
com que o processo de agendamento da inspeção física seja mais demorado.
 Os resultados da inspeção física não são compartilhados entre o MAPA, a SRF e a ANVISA, o que 
ocasiona a necessidade de uma segunda inspeção física, se os outros órgãos entenderem que seja necessário 
devido ao respectivo gerenciamento de riscos. Essa falta de coordenação entre os órgãos impacta diretamente 
no tempo de liberação da carga e nos custos da exportação, visto que cada movimentação de carga dentro 
de um depositário é cobrada.
 Intervenientes envolvidos: MAPA, SRF E ANVISA

 Solução proposta para a situação problema 12

 Deve-se destacar que a ANVISA, o Comando do Exército, o IBAMA, o MAPA e a SRF podem 
proceder com verificação física nos depositários durante o processo de exportação. Entretanto, esses órgãos 
intervenientes realizam independentemente essa atividade, sem utilização dos registros prévios dos outros 
órgãos. Dessa maneira, propõe-se que todos esses órgãos compartilhem através do PCE os resultados das 
verificações físicas, o que auxiliará o segundo órgão a tomar a decisão se a segunda verificação física é 
realmente necessária. Nos casos possíveis, as imagens de escâneres de raio-X dos depositários e outras 
imagens disponíveis deverão ser compartilhadas entre todos os órgãos intervenientes. Assim, o servidor 
público poderá avaliar se a verificação física direta é realmente necessária.
 Essa solução proposta objetiva a realização de uma única vez uma conferência física. Consequentemente, 
todo o processo de conferência física é otimizado, elimina-se dupla verificação física de uma mesma mercadoria 
e a morosidade no processo de exportação, o que refletirá na redução dos custos.

 Situação Problema 13 – Grande quantidade de NCMs 

 A Organização Mundial do Comércio (OMC) aconselha que os países revisem as listas de tratamentos 
administrativos periodicamente, de modo a diminuir ao mínimo necessário a quantidade de NCMs que 
necessitam de anuência. A ANVISA, no Brasil, é um dos três órgãos que mais possui NCMs com tratamento 
administrativo na exportação, aproximadamente 900. Isso ocasiona a obrigação do exportador prosseguir 
com todos os passos: inserir informações no DATAVISA; elaborar dossiê de documentos no VICOMEX; análise 
documental do fiscal sanitário; anuência no RE. A partir de um cruzamento de variáveis “conformidade de 
documentos”, “histórico do exportador”, “país importador”, “produto”, entre outros, o processo também pode 
ser selecionado para a inspeção física.
 Entretanto, observa-se na prática, que diversas dessas NCMs não necessitariam da anuência da 
ANVISA, de modo semelhante ao que ocorre em outros países. Dessa maneira, essa situação problema 
impacta diretamente na velocidade e nos custos dos processos de exportação que não deveriam cumprir com 
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todas as etapas descritas anteriormente. Ademais, esse alto número de NCMs impacta também no volume 
de processos que são destinados aos fiscais sanitários, ocasionando sobrecarga de trabalho, o que também 
diminui a velocidade de análise fiscal.
 Intervenientes envolvidos: ANVISA.

 Solução proposta para a situação problema 13 – Racionalização nos NCMs 

 Destaca-se que o Brasil está entre os países que possui número elevado de produtos com anuência. 
A ANVISA é o órgão que possui o maior número de NCMs com tratamento administrativo. Dessa maneira, 
sugere-se que a ANVISA, em conjunto com as empresas, realize uma racionalização dos NCMs com anuência 
na exportação. Se possível, esse órgão também deverá realizar benchmarking internacional junto a outras 
agências sanitárias. Com a diminuição das NCMs com tratamento administrativo desse órgão, a sobrecarga 
na análise será eliminada, o que refletirá na diminuição nos prazos de deferimento das autorizações.
 
 Situação Problema 14 – Legislação esparsa e não consolidada 

 Os sites institucionais desses órgãos não disponibilizam a legislação em layout amigável, 
consequentemente, dificulta-se encontrar as informações necessárias para sanar as dúvidas. Destaca-se que 
as normas que regulamentam a exportação de produtos que possuem tratamento administrativo por esses 
órgãos não estão concentradas em uma aba específica de legislações ou em abas por produtos.
 Uma situação problema complementar é a falta de consolidação da legislação. Ou seja, uma primeira 
normativa é alterada por uma segunda normativa e essa alteração não é consolidada junto à primeira 
normativa. Exemplos de consolidação de legislação podem ser encontrados no site da Secretaria da Receita 
Federal. Essa situação problema obriga o exportador e seu representante legal a procurar de modo precário 
todas as legislações que regulamentam o tratamento administrativo na exportação de um determinado 
produto. Essa lacuna de informação pode ocasionar maiores custos logísticos e, em casos mais extremos, 
o impedimento da saída da mercadoria do país. Essa situação problema prejudica a fluidez do processo de 
exportação, exigindo tempo do Setor Privado, além da própria vulnerabilidade no processo de exportação 
anteriormente citada.
 Intervenientes envolvidos:  ANVISA e CNEN.

 Solução proposta para a situação problema 14 – Consolidação de legislação 

 Sugere-se que a cada publicação de uma nova normativa que altera e ou complementa uma norma 
original, essa informação deverá ser consolidada imediatamente a essa norma original nos sites desses órgãos. 
Essa sugestão tem como inspiração as atualizações imediatas na Portaria SECEX 23/2011 e na base normativa 
da SRF. Complementarmente, devem-se criar hiperlinks das normativas que alteraram a norma original, de 
modo a facilitar o acesso pelo exportador, conforme observado no site da SRF.
 A ANVISA e a CNEN devem alterar o layout dos seus respectivos sites institucionais de modo 
a concentrar as legislações por tema específico, indicando quais são as normativas que regulamentam o 
processo. Deve-se destacar que esse tema é item específico no Acordo de Facilitação do Comércio da OMC.
 A consolidação das normativas permitirá maior facilidade em encontrar as informações e, dessa 
maneira, beneficiará os novos e frequentes exportadores. Essa consolidação eliminará dúvidas entre as próprias 
normativas, evitando possíveis desentendimentos sobre qual legislação deve ser aplicada em determinado 
caso. A maior transparência, caso adotadas essas soluções propostas, permitirá que o exportador melhore o 
desempenho na elaboração do processo e, consequentemente, facilitará a análise dos órgãos anuentes.

 Situação Problema 15 – Demora na coleta de amostras 

 Para determinados produtos, a CNEN e Comando do Exército deverão coletar amostras do produto 
a ser exportado. Entretanto, usualmente, o agendamento pode superar os quinze dias. Essa demora impacta 
diretamente na competitividade internacional do exportador, visto que “tempo” é uma variável fundamental 
para o atendimento das necessidades do comprador internacional. Não raramente, o exportador pode perder 
negociações internacionais devido à demora desse órgão em proceder com a retirada da amostra e a anuência 
da exportação.
 Intervenientes envolvidos: CNEN e Comando do Exército.
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 Solução proposta para a situação problema 15

 Ambos os órgãos não dispõem de recursos humanos suficientes para proceder com a coleta de 
amostras de modo mais dinâmico. Entretanto, os laboratórios credenciados pela CNEN e pelo Comando do 
Exército dispõem de maior flexibilidade para agendamento. Dessa maneira, sugere-se que para determinados 
produtos, a coleta de amostras seja realizada diretamente por esses laboratórios, os quais passam por processos 
de credenciamento. Os próprios órgãos deverão indicar quais mercadorias poderão ter a flexibilidade na 
coleta de amostras. Todos os resultados das análises deverão ser enviados tanto para o exportador quanto 
para o órgão anuente. Sugere-se, de modo complementar, que os órgãos anuentes procedam com auditorias 
periódicas nesses laboratórios para analisar a conformidade quanto à legislação, principalmente relacionada 
à corrupção. Essa solução proposta visa a diminuição radical do tempo de coleta de amostras, o que permitirá 
maior flexibilidade ao exportador quanto à adaptação de negociações no mercado internacional.

 Situação	Problema	16	–	Retificação	do	Registro	de	Exportação 

 Após a averbação do Registro de Exportação, o Departamento de Operações de Comércio Exterior 
(DECEX) da SECEX será anuente nas propostas de alteração desse documento efetuadas pelo exportador 
em algumas situações. Além das propostas de alteração em RE nos casos em que o DECEX tinha anuência 
prévia na exportação (couros e peles de equídeos), também terá anuência nas propostas de alteração de RE 
averbado nos casos abaixo:

• Inclusão ou exclusão de enquadramentos (cota Hilton, cota aves, cota açúcar, drawback 
suspensão) em RE;

• Alteração de peso líquido em quilos (kg);
• Alteração de preço total no local de embarque;
• Alteração de número de ato concessório do Regime Especial de Drawback.

 Com base no Convênio de Cooperação entre a SECEX e o Banco do Brasil, algumas das anuências do 
DECEX nas alterações de RE após averbação foram delegadas ao Banco do Brasil. A análise das propostas 
de alteração de RE averbado que estão sob alçada do Banco do Brasil deve ser solicitada via gerenciador 
financeiro disponível no site do Banco do Brasil. O pedido pelo Gerenciador Financeiro deverá ser feito em 
até 30 dias da data de registro de alteração de RE no Siscomex, sob pena de indeferimento do pedido de 
alteração. O Banco do Brasil cobra uma taxa para a realização desse serviço.
 Deve-se destacar que para quase a totalidade de exportação de produtos a granel, o exportador 
necessitará retificar o peso líquido ou o preço total no local de embarque. O tempo para que a retificação 
desses processos seja confirmada supera, em média, 1 (um) ano, visto que as retificações deverão também 
ser enviadas à Receita Federal. Ademais, esses pedidos de retificação, realizadas de boa-fé pelo exportador 
com o objetivo de auxiliar os órgãos controladores do comércio exterior, são onerados quando analisados 
pelo Banco do Brasil.
 Intervenientes envolvidos: SECEX.

 Solução	proposta	para	a	situação	problema	16	–	Retificação	da	DU-E

 Propõe-se que a partir do início do despacho aduaneiro, ainda exista a possibilidade de retificação 
da DU-E. Contudo, o exportador passará a estar sujeito a novas fiscalizações e a eventuais sanções caso a 
retificação implique em violação da regulamentação aduaneira. A cada retificação feita na DU-E, será repetida 
a validação de tratamento administrativo, podendo ser apresentadas novas exigências ao exportador. 
 Caso a retificação se dê após a conclusão do despacho aduaneiro, a DU-E deverá ser reprocessada 
pelo módulo de gerenciamento de riscos. A solução proposta é que seja similar ao sistema de Imposto de 
Renda de Pessoa Física: a retificação seja aceita a princípio; a partir da aplicação do gerenciamento de riscos 
durante determinado período, o exportador poderá ser intimado a apresentar explicações (“malha fina”). 
 Sugere-se que nem todo campo de informação na DU-E retificado seja aplicado novamente o 
gerenciamento de riscos pelo órgão anuente: existem campos que não influem na análise do órgão. Para 
isso, cada órgão anuente deverá indicar e reavaliar quais são os campos da DU-E que tenha um documento 
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LPCO vinculado necessitará de uma nova análise.
 Destaca-se que, segundo a Consulta Pública 013/2016 da Secretaria da Receita Federal, quaisquer 
informações oriundas da NF-e não poderão ser alteradas na DU-E. Em outras palavras, caso seja necessária 
uma retificação em uma informação da NF-e, o exportador deverá realiza-la diretamente no SPED.
 
 Situação problema 17- Exigência de formulação de Packing List independentemente da 
quantidade de volumes

 O Packing List  (também conhecido como Romaneio de Carga), que tem como objetivo a identificação 
e a localização de itens dentro de um lote, é um documento exigido, na 
prática, para todos os embarques, visto que é instrutivo de embarque. 
Segundo a Instrução Normativa 680/06, esse documento deve ser solicitado 
pela fiscalização somente “quando aplicável”, o que, teoricamente, excluiria 
algumas situações no comércio exterior. Nas exportações de micro e pequenas 
empresas predominam embarques de um único volume. Entretanto, observa-
se a solicitação do Packing List para esses processos de exportação. A não 
apresentação desse gera uma multa aplicada pela Receita Federal de R$500,00, 
a qual está prevista na alínea “e”, inciso VIII do Artigo 728 do Regulamento 
Aduaneiro.
 Intervenientes envolvidos: SRF.

 Solução proposta para situação problema 17

 Sugere-se, a curto prazo, a elaboração de um Ato Declaratório Executivo no qual indique expressamente 
as situações em que o Packing List é aplicável. Dessa maneira, os embarques de único volume não necessitariam 
de apresentação desse documento e, consequentemente, não estarão passíveis de aplicação de multas.
 A médio prazo, sugere-se a extinção da aplicação da multa pela não apresentação do Packing List, 
visto que pode-se entender esse documento como apoio à fiscalização, principalmente no momento da 
verificação física, entretanto, as informações essenciais sobre a carga a ser embarcada constam em outros 
documentos que são instrutivos de embarque. Para a operacionalização dessa proposta, torna-se necessária 
a alteração do Regulamento Aduaneiro e, posteriormente, da Instrução Normativa 680/06.
 Informações complementares sobre a carga na exportação podem constar na Declaração Única de 
Exportação a fim de facilitar a identificação e a localização de qualquer produto dentro de um lote.

 Situação Problema 18– Utilização de dossiê digital 

 Nos casos de parametrização em canal laranja ou vermelho, o exportador 
ou o representante legal necessitarão elaborar um dossiê digital no VICOMEX para 
apresentação dos documentos instrutivos de desembaraço aduaneiro para que o 
AFRFB proceda com a análise fiscal. Entretanto, esse dossiê digital é pouco utilizado 
pela fiscalização aduaneira, visto que os auditores-fiscais solicitam constantemente 
a apresentação dos documentos originais. O cumprimento dessa solicitação impacta 
no tempo do desembaraço aduaneiro, visto que o representante legal necessitará 
montar o envelope e deslocar-se até a URF para a apresentação desses documentos. 
Ademais, essa prática reflete nos custos de armazenagem e insere riscos de não cumprimento de contrato 
internacional por parte do exportador.
 Intervenientes envolvidos: SRF.

 Solução Proposta para o problema 18

 Propõe-se que a Receita Federal elabore uma Nota de Orientação a todas as URF sobre a utilização 
do dossiê digital. Essa nota deve indicar que os AFRFB devem explorar mais a possibilidade de analisar a 
documentação de modo digital, aplicando a filosofia paperless e evitando a necessidade de apresentação de 
documentos físicos pelo exportador. Ademais, essa proposta reduz riscos de danos aos documentos originais, 
os quais devem ser arquivados durante 5 (cinco) anos.

Packing List é um documento 
instrutivo de despacho 
aduaneiro que passou a ser 
exigido após a publicação da 
Instrução Normativa 680/06. 
Este documento objetiva 
declarar informações relativas 
a mercadorias contidas nos 
respectivos volumes.
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 Situação Problema 19- Orientações e esclarecimentos sobre rótulos

 Os rótulos necessitam conter determinadas informações solicitadas por órgãos intervenientes 
do comércio exterior. A Receita Federal, pela aplicação do Regulamento do Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI), exige um rótulo com as seguintes informações: firma; CNPJ; localidade, rua e número 
de onde se encontra o estabelecimento; a expressão “Indústria Brasileira”; a expressão “Isento do IPI”; se 
for o caso, a expressão “Amostra Grátis Isenta de IPI” ou “Amostra Grátis Tributada”; outros elementos que, 
de acordo com as normas regulamentares e das instruções complementares expedidas pela SRF, forem 
considerados necessários à perfeita classificação e controle do produto.
 Além da Receita Federal, qualquer outro órgão anuente podem formular exigências nas informações 
que devem constar nos rótulos de produtos exportados. Entretanto, essas exigências para cada tipo de 
produto não são de fácil identificação nos sites institucionais dos órgãos intervenientes, o que inclui a Receita 
Federal. Pela dificuldade, as micro e pequenas empresas constantemente têm dificuldade em cumprir com 
as normas por não conseguirem encontrar as informações claras e consolidadas, o que pode gerar impactos, 
principalmente, no curso do desembaraço aduaneiro de exportação e, em casos mais extremos, inviabilizar o 
embarque ao exterior.
 Intervenientes envolvidos: SRF, MAPA, ANVISA.

	 Situação	Problema	20–	Certificados	sanitário	e	fitossanitário

 As micro e pequenas empresas demonstram grande dificuldade em identificar a necessidade de 
solicitar certificados para a ANVISA (sanitário) e para o MAPA (fitossanitário) de acordo com o produto ou a 
composição do produto e o país importador. Apesar da ciência de que essa informação encontra-se disponível 
nos sites institucionais de ambos os órgãos, as empresas têm dificuldade de encontrar informações gerais e 
ainda mais dificuldade quando a abordagem torna-se mais específica por composição dos produtos (algum 
determinado insumo).
 Intervenientes envolvidos: MAPA e ANVISA.

 Solução Proposta para os problemas 19 e 20

 Sugere-se que seja criada uma aba no site institucional do Portal Único de Comércio Exterior em que 
seja disponibilizada, de modo consolidado, todas as informações necessárias que devam constar em rótulos 
de produtos a serem exportados. De modo complementar, essa aba deve discriminar em sub tópicos os tipos 
de produtos, o que facilitaria a busca de micro e pequenos empresários e de representantes legais. Ressalta-se 
que algumas legislações podem ser de exigência internacional ou do país importador e, à medida do possível, 
essas informações devem também constar nessa aba específica. Para isso, todos os órgãos intervenientes na 
exportação necessitarão colaborar.
 De modo complementar, sugere-se a criação de outra aba no mesmo site em que informações sobre a 
necessidade de certificados sanitários e fitossanitários para determinados produtos e suas composições. Para 
isso, a ANVISA e o MAPA deverão engajar-se na elaboração dessa aba, a qual facilitará o planejamento das 
micro e pequenas empresas e, consequentemente, melhorará a fluidez dos produtos brasileiros no exterior.

 Situação Problema 21– RADAR 

 Segundo a Instrução Normativa SRF 
1603/15, os procedimentos relativos à análise do 
requerimento de habilitação ao Sistema Integrado 
de Comércio Exterior (SISCOMEX), também 
conhecida como habilitação no RADAR, devem 
ser executados no prazo de 10 dias contados a 
partir da protocolização. Entretanto, de modo 
generalizado, os postos fiscais da Receita Federal 
não cumprem com o tempo previsto em legislação, 
sendo que, mesmo as habilitações expressas, podem levar aproximadamente 30 dias em alguns dos postos 
fiscais no Estado de São Paulo. Sem a habilitação no RADAR, empresários que desejam iniciar as operações no 
comércio exterior com maior segurança jurídica ficam impossibilitados, o que gera perdas de oportunidades 

Foi disponibilizado em 21 de agosto de 2002, para todas 
as Unidades Aduaneiras da SRF, o acesso ao sistema 
Ambiente de Registro e Rastreamento da Atuação dos 
Intervenientes Aduaneiros (RADAR).
A concepção geral do sistema objetiva disponibilizar, 
em tempo real, informações de natureza aduaneira, 
contábil e fiscal que permitam à fiscalização identificar 
o comportamento e inferir o perfil de risco dos diversos 
agentes relacionados ao comércio exterior, tornando-se 
uma ferramenta fundamental no combate às fraudes.
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internacionais identificadas.
 Essa mesma Instrução Normativa dispõe de quais são os documentos que devem ser entregues ao 
posto fiscal, além do próprio requerimento. Entretanto, alguns postos fiscais, a exemplo de Campinas, não 
aplicam essa legislação e solicitam documentos adicionais para todos os processos de habilitação. Essa 
falta de padrão dificulta, ainda mais, a habilitação da empresa no RADAR e, consequentemente, impacta no 
planejamento de vendas da empresa.
 Intervenientes envolvidos: SRF.

 Solução Proposta para o problema 21

 Para ambas as situações, a Receita Federal necessita monitorar com indicadores estratégicos o tempo 
que está sendo necessário para a obtenção da habilitação no RADAR. Então, a liderança desse órgão, o 
que inclui as Superintendências das Regiões Fiscais, poderá atuar com maior precisão. O prazo previsto em 
legislação, segundo as empresas, é adequado. Entretanto, faz-se necessário o cumprimento da Instrução 
Normativa por todos os postos fiscais.

 Situação Problema 22– Instrução sobre tópicos “essenciais” para empresas iniciantes

 Diversas empresas iniciam as operações de exportação sem ter o domínio sobre alguns tópicos 
extremamente importantes para a boa fluidez do processo. Três exemplos objetivos:

• Importância da habilitação no RADAR: algumas micro e pequenas empresas não 
possuem a habilitação por entenderem que não é necessário. Entretanto, além de as 
operações ficarem registradas no histórico da Receita Federal, se uma carga for rechaçada no 
exterior, caso a empresa não possua a habilitação, essa carga não poderá ser nacionalizada 
novamente e, consequentemente, a empresa terá prejuízos financeiros.

• Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM): de modo generalizado, os micro e pequenos 
empresários não possuem conhecimento sobre a importância da correta classificação 
da mercadoria no processo de exportação. Esse problema pode ser agravado no caso de 
exportação a um país vizinho membro do Mercosul, como a Argentina, que utiliza as mesmas 
regras de classificação que o Brasil.

• Documentos de exportação: no Aprendendo a Exportar, site administrado pelo 
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, quando o empresário entra na aba 
“Documentos”, ele é redirecionado à Portaria SECEX nº 23, a qual possui aproximadamente 
250 páginas. Em paralelo, o site institucional da Secretaria da Receita Federal dispõe sobre 
os documentos necessários para a exportação. Consequentemente, o empresário que 
está iniciando no comércio exterior, normalmente, não possui uma ciência geral sobre os 
documentos que poderão ser solicitados ao longo de um processo de exportação.

 Ao não possuir o conhecimento necessário sobre esses tópicos, o empresário provavelmente 
apresentará dificuldades na gestão do processo de exportação. Portanto, as probabilidades de maior 
demora para o cumprimento de toda a legislação aumentam e a empresa perde competitividade no cenário 
internacional, principalmente pelos custos adicionais gerados ao longo do processo.
 Intervenientes envolvidos: SECEX, SRF, APEX, SEBRAE.
 
 Solução Proposta para o problema 22

 Propõe-se que a Secretaria de Comércio Exterior, com o apoio da Secretaria da Receita Federal, 
reformule o Aprendendo a Exportar, adicionando tópicos essenciais, como os que são abordados na situação 
problema, a empresários que desejem iniciar as operações de exportação. Essa reformulação deve buscar, 
portanto, a disposição de informações mais robustas e completas, além de um layout mais amigável. De 
modo alternativo, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (APEX) ou o Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas podem desenvolver abas em seus sites institucionais para 



25

que sejam abordados tópicos essenciais para a exportação, de modo educativo e objetivo.

 Situação Problema 23- Limitação de recebimento de mercadorias em recintos não alfandegados

 Destaca-se, inicialmente, que um alto micro e pequenas empresas vendem seus produtos para 
empresas comerciais exportadoras e tradings para que essas procedam com formação de lotes para a 
exportação. Entende-se como formação de lote, algumas das seguintes hipóteses:

• O exportador recebe um pedido de compra acima da capacidade fabril do fornecedor 
e não possui pátio para o armazenamento. Ao passo que produz as mercadorias, o fornecedor 
envia o lote para um recinto aduaneiro alfandegado designado pelo exportador.

• Na exportação consorciada, nova modalidade prevista, serão diversos fornecedores 
para atender ao pedido de compra. Ao passo que um fornecedor envia a mercadoria, o 
declarante deverá formar o lote em um recinto aduaneiro alfandegado.

 Pela legislação vigente, Decreto-Lei 1.248/72, parágrafo único do Artigo 1º, a formação de lotes com 
fim específico de exportação não podem ser realizadas fora do estabelecimento produtor ou vendedor (por 
exemplo, cooperativas), o que exclui a possibilidade de realizar essa operação em armazém geral, em Recinto 
Especial de Despacho Aduaneiro de Exportação (REDEX), depósito próprio da empresa que procederá com a 
exportação (por exemplo, as comerciais exportadoras e tradings) ou depósito de terceiros.
 Devido a essa limitação legislativa que impacta na operação, as micro e pequenas empresas têm 
receio de serem autuadas pelas esferas federal e estadual com a perda de isenção dos respectivos impostos. 
Consequentemente, esse receio faz com que as empresas não optem pela formação de lotes, o que impacta 
nos custos operacionais e competitividade internacional, podendo levar à inviabilização da exportação.
 A Receita Federal e as Secretarias de Fazenda Estaduais, atualmente, interpretam que a formação de 
lotes pode ser realizada em um recinto aduaneiro alfandegado. Entretanto, esses intervenientes possuem 
limitação operacional ou não têm interesse comerciais na realização dessa operação, o que, geralmente, 
ocasiona a recusa. 
 Existem diversos casos de autuação por Auditores-Fiscais da Receita Federal quanto à formação de 
lotes. Entretanto, as empresas que possuem mais condições em relação à esfera jurídica recorrem a essas 
autuações. Na maioria das decisões promulgadas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), 
as empresas têm vencido. Destaca-se que as micro e pequenas empresas, nesses casos, não têm as mesmas 
condições e acabam sendo penalizadas.
 Intervenientes envolvidos: SRF.
  
 Soluções propostas para o problema 23

 Alterar a Instrução Normativa SRF 1152/11, no Artigo 5º, Inciso II, para que a formação de lotes 
possa ser realizada de forma automática em REDEX, abrangendo o Inciso I do Artigo 2º, para que não haja a 
necessidade de solicitação de um pedido administrativo à unidade local, na forma do Artigo 6º. Destaca-se 
que a nova legislação deverá prever as operações indiretas, ou seja, que empresas comerciais exportadoras e 
tradings também possam realizar a formação de lotes em REDEX, também de forma automática.
 O Projeto de Lei 7.719/2014 prevê a possibilidade de utilização do depósito próprio, de armazém 
alfandegado e de entreposto aduaneiro para a operação de formação de lotes. Entretanto, essa nova legislação 
deve prever todas as hipóteses previamente descritas na situação problema: armazém geral; REDEX; depósito 
de terceiros. Quanto a esse tópico, propõe-se que a Receita Federal se manifeste favoravelmente a essas 
alterações do Decreto-Lei 1.248/72.
 Essas alterações beneficiariam diretamente as micro e pequenas empresas, visto que, geralmente, 
essas não possuem estruturas físicas para a formação de lote para o atendimento de um pedido internacional 
que supere a produção de uma quantidade determinada de horas. Além disso, a solução proposta permitirá 
a eliminação da insegurança jurídica e atualiza uma legislação antiga e defasada, a qual não tem aderência à 
lógica atual de comércio exterior.

	 Situação	problema	24–	Verificação	física	

 No Aeroporto Internacional de Viracopos, alguns participantes relataram durante as reuniões que os 
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AFRFB estão procedendo com verificação física de mercadorias a exportar nos casos em que o exportador 
pagou o frete em dinheiro. Para isso, o transportador notifica o terminal sobre a forma de pagamento e 
esse procede com a separação dessa carga. Entretanto, destaca-se que essa verificação física é antes da 
parametrização e os exportadores não possuem visualização sobre essa atividade, tampouco os representantes 
legais, quando esses não são as empresas de remessas expressas.
 Além da SRF, nesse mesmo aeroporto, o IBAMA também solicita ao transportador a separação 
de determinadas cargas para que os fiscais ambientais procedam com a verificação física. Geralmente, o 
exportador ou o representante legal não são notificados sobre essa prévia separação da carga, o que constata 
falta de transparência. Ademais, as cargas separadas podem não ser de uma NCM de controle desse órgão, 
entretanto, a solicitação é realizada independente dos controles administrativos oficiais.
 Intervenientes envolvidos: SRF, IBAMA

 Solução proposta para o problema 24

 No caso da SRF, as verificações físicas devem ser executadas após a parametrização, visto que esse 
é o instrumento de gerenciamento de riscos automatizado e imparcial utilizado por esse órgão. Destaca-se 
que o Centro Nacional de Gestão de Riscos Aduaneiros (CERAD) pode adicionar e alterar variáveis de riscos, 
adaptando-se a novas demandas. A seleção para o canal de verificação física (vermelho), portanto, torna-se 
transparente e baseado em riscos, eliminando-se a ideia de verificação total de todos os conteúdos a partir 
de uma determinada premissa, que no caso seria “frete pago em dinheiro”.
 No caso do IBAMA, sugere-se que o órgão fiscalize apenas os produtos que estejam abrangidos 
pelos controles administrativos oficialmente registrados, visto que o fluxo abordado é a exportação, não a 
internalização de mercadorias que possam causar danos ambientais em território nacional. Se o órgão ainda 
desejar a verificação física de uma determinada mercadoria, o exportador ou o representante legal devem ser 
notificados oficialmente, de modo transparente, e, então, o representante legal solicite o posicionamento ao 
terminal.

 Situação problema 25– Bloqueios de cargas pelo IBAMA

 Nos casos em que o IBAMA seleciona uma carga para verificação física, três procedimentos podem 
ocorrer a depender da unidade:

• O órgão insere uma trava sistêmica diretamente no sistema do terminal, impossibilitando 
que a carga seja embarcada ao exterior.

• O órgão notifica a seleção da carga para o terminal e esse procede com a inserção da 
trava sistêmica.

• O órgão notifica o representante legal, o qual solicita ao terminal a inserção da trava 
sistêmica e o devido posicionamento da carga.

 Nas duas primeiras hipóteses, não existe transparência total ao representante legal e, consequentemente, 
ao exportador. Esses dois intervenientes precisam buscar informações junto ao terminal para que possam 
ter ciência das razões da carga estar bloqueada para embarque ao exterior, apesar de constar como 
desembaraçada pela Receita Federal.
 Ademais, a seleção para a verificação física não é baseada em gerenciamento de riscos, tampouco em 
uma matriz de riscos e não é registrada em um sistema governamental de comércio exterior, o que não torna 
o processo transparente e dificulta a gestão do processo por parte do exportador e do representante legal.
 Intervenientes envolvidos: IBAMA.

 Soluções Propostas para o problema 25

 Sugere-se que o IBAMA apenas verifique fisicamente produtos que estejam sob seu controle 
administrativo. No curto prazo, sugere-se que o órgão adote como procedimento para todas as unidades a 
notificação ao representante legal e ao exportador da seleção para verificação física de determinada carga. 
À medida do possível, essa verificação física deve ser executada de modo conjunto com a Secretaria da 
Receita Federal. Após a entrada do Módulo LPCO, o IBAMA deverá indicar a necessidade de seleção física por 
meio desse sistema, no qual todos os intervenientes, incluindo o terminal, possuirão uma visão transparente. 
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Destaca-se que, conforme descrito em outro tópico, o IBAMA (e todos os órgãos anuentes) necessita 
desenvolver matrizes de riscos por produtos, o que possibilitará, então, a automatização do gerenciamento 
de riscos.

 
 Situação problema 26- Exportação de gemas: gemólogos cadastrados

 Para a exportação de gemas (pedras preciosas), a Secretaria da Receita Federal pode solicitar a emissão 
de um laudo no curso do despacho aduaneiro, para que possa ser executada uma análise mais precisa, visto 
que algumas dessas gemas podem estar classificadas de modo incorreto. Destaca-se que algumas pedras 
preciosas podem ser classificadas com uma NCM que possui Imposto de Exportação.
 Entretanto, a dificuldade para o exportador está na contratação de gemólogos que estejam cadastrados 
como peritos técnicos junto à SRF, pois existem poucos. Consequentemente, se esses gemólogos não estiverem 
disponíveis para deslocar-se até a Unidade da Receita Federal e, então, proceder com a emissão do laudo 
de modo emergencial, a carga não será desembaraçada, o que, provavelmente, impactará na negociação 
internacional entre a empresa nacional e o comprador internacional.
 Intervenientes envolvidos: SRF.

 Solução proposta para o problema 26

 A Secretaria da Receita Federal deverá promover a divulgação junto a Universidades e Associações 
representativas de gemólogos o procedimento de cadastro desse profissional como perito para emissão 
de laudos técnicos. O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas também pode atuar nessa 
divulgação.
 Sugere-se que as exportações desse tipo de mercadoria, com valor até US$10.000,00, sejam 
dispensadas de laudo, o que representaria simplificação para as micro e pequenas empresas.

 Situação Problema 27- Boa guarda e ordem de arquivos por 5 anos

 O exportador e o representante legal arquivam todos os documentos pertinentes à exportação durante 
o prazo de 5 (cinco) anos. Exemplo prático de documentos a serem arquivados: Um processo simplificado que 
contém aproximadamente 20 páginas de documentos padrões, exemplo: nota fiscal de exportação, registro 
de exportação (RE), packing list, declaração de exportação (DE), comprovante de exportação (CE), certificado 
de origem e memorando de exportação. Se um exportador de pequeno porte possui 50 processos/ano e 
cada processo possuir em média 20 páginas, essa empresa terá um consumo de 750 páginas/ano. Ao fim do 
período indicado, a empresa deverá estar administrando 5 mil páginas de processos de exportação.
 Ademais, destaca-se que com a entrada em operação do Anexação de Documentos (VICOMEX), as 
empresas necessitam digitalizar os documentos para atender à exigência aduaneira. Entretanto, a exigência 
da guarda física dos documentos permanece. Consequentemente, a empresa necessita investir recursos 
(físicos, financeiros e humanos) para que a gestão desses arquivos seja executada de modo adequado.
 Intervenientes envolvidos:  Casa Civil

 Solução Proposta para o problema 27

 Vislumbra-se a oportunidade de permitir a guarda de documentos que não necessariamente físico:
 

• DOCUMENTO ELETRÔNICO - O documento eletrônico produzido a partir de assinatura 
digital dispensa a guarda de documento em meio físico, por sua própria natureza, não se 
aplicando qualquer norma que a obrigue por falta de objeto.

• DOCUMENTO DIGITALIZADO - No que tange à digitalização, foi oficialmente 
regulamentada pela Lei nº 12.682/12 que a define como a conversão da fiel imagem de um 
documento para código digital. Seu art. 3º ainda dispõe que o processo de digitalização 
deverá ser realizado de forma a manter a integridade, a autenticidade e, se necessário, a 
confidencialidade do documento digital, com o emprego de certificado digital emitido no 
âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP – Brasil).

 Para isso, a base normativa que regulamenta o arquivamento dos documentos durante o prazo citado 
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 Solução proposta ao problema 28

 Sugere-se a extinção da multa pelo cancelamento da DSE nos casos de retificação por denúncia 
espontânea. Para isso, torna-se necessária a edição de um Ato Declaratório Executivo ou mesmo a inserção 
no manual aduaneiro de exportação esclarecendo que a multa por “embaraço à fiscalização” não se aplica. Em 
contrapartida, sugere-se que o gerenciamento de riscos da SRF seja retroalimentado para as empresas e os 
representantes legais que realizam diversas retificações. No âmbito sistêmico, o novo processo de exportação 
com a DU-E eliminará a necessidade de apresentação de documentos pelo exportador ou representante legal 
ou a solicitação para um AFRFB para que o cancelamento da DSE (a qual será extinta no novo processo) seja 
executado.

2.2 PROBLEMAS COMUNS ÀS MODALIDADES DRAWBACK

REGIME ESPECIAL DE DRAWBACK

O Regime Especial de Drawback é previsto pela Organização Mundial do Comércio e foi instituído no Brasil pelo 
Decreto Lei nº 37/66. Esse regime consiste na suspensão ou isenção de tributos incidentes sobre insumos que 
sejam utilizados em produto exportado, tornando a empresa mais competitiva no mercado internacional. Entre 
2010 e 2013, esse regime representou, na média, 29% de todo benefício fiscal concedido pelo Governo Federal. 

O Regime Especial de Drawback Isenção consiste na isenção dos tributos incidentes na reposição de insumos, 
sejam eles adquiridos no mercado nacional ou internacional, utilizados em produtos finais que foram previamente 
exportados. A outra modalidade, o Regime Especial de Drawback Suspensão, consiste na suspensão de tributos 
incidentes nos insumos utilizados em produtos que serão exportados. Uma possibilidade nessa segunda 
modalidade é o Intermediário que consiste na aquisição de insumos por empresas denominadas fabricantes-
intermediários para serem utilizadas em um produto intermediário o qual será fornecido a empresas industriais-
exportadoras. Esse produto intermediário será utilizado no produto final, destinado ao mercado externo.

O Regime Especial de Drawback concede isenção ou suspensão do Imposto de Importação (II), do Imposto 
sobre Produtos Industrializados (IPI), do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), do Adicional ao 
Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM), além da dispensa do recolhimento de taxas que não 
correspondam à efetiva contraprestação de serviços, nos termos da legislação em vigor.

Apenas a título de conhecimento, conforme previsto na Portaria ANAC 219 - GC/5, de 2001, o valor da 
armazenagem para operações amparadas pelo Regime de Drawback tem um desconto de 50%.

necessita ser alterada. As legislações que dispõe sobre esse tópico são: o Artigo 71 da Lei Nº 10.833/03; a 
Circular BACEN Nº 3234/04; a Instrução Normativa SRF Nº 269/02; e o Regulamento Aduaneiro (Decreto Nº 
6759).

	 Situação	problema	28–	Cancelamento	da	Declaração	Simplificada	de	Exportação	(DSE)

 No momento em que o exportador ou o representante 
legal constata um equívoco em uma das informações que constam 
na Declaração Simplificada de Exportação não é possível solicitar 
a retificação desse documento, de modo similar à Declaração de 
Exportação. Caso a DSE tenha sido liberada, o exportador ou o 
representante legal necessitará entrar com o pedido de cancelamento 
da declaração junto à Secretaria da Receita Federal, recolher uma 
multa de R$500,00 e emitir nova DSE. Então, o AFRFB cancela a antiga 
DSE e autoriza o recinto alfandegado a gerar nova presença de carga 
para que legalmente a nova DSE seja liberada. Deve-se destacar que 
o recolhimento da multa pelo exportador é realizado mesmo se for 
o caso de denúncia	espontânea.
 Intervenientes envolvidos: SRF

A denúncia espontânea da infração, 
acompanhada, se for o caso, do 
pagamento dos tributos e dos 
acréscimos legais, exclui a aplicação 
de penalidades de natureza 
tributária ou administrativa, com 
exceção das penalidades aplicáveis 
na hipótese de mercadoria sujeita a 
pena de perdimento. (art. 102, §2º 
do Decreto-Lei nº 37, de 1966 e art. 
683 do Regulamento Aduaneiro).
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 Situação Problema 30 - Laudo técnico

 Alguns segmentos da indústria nacional que utilizam o Regime de Drawback apresentam grande 
quantidade e diversidade de insumos, de fornecedores nacionais e internacionais e de mercadorias exportadas, 
além das evoluções tecnológicas. Essa complexidade da cadeia de suprimentos dificulta a elaboração do 
laudo técnico, que, em algumas situações, é exigido pela Secretaria de Comércio Exterior. Quando exigido, 
o Beneficiário do Regime despende muito tempo, recursos humanos e financeiros para a elaboração e, em 
algumas situações, acaba por desistir de elaborá-lo. A não apresentação do Laudo Técnico, quando exigido, 
implica no indeferimento do pedido de abertura do Ato Concessório.
 Além disso, verifica-se que a elaboração do laudo técnico não possui um padrão definido por setor 
industrial, tanto em legislação quanto em sistemas. Para um mesmo Ato Concessório, um Beneficiário do 
Regime pode ter que elaborar diferentes laudos técnicos para cumprir com exigências apontadas pelo 
analista do Departamento de Operações de Comércio Exterior. Ademais, sem um formato padrão, o próprio 
analista possui dificuldades em analisar com maior eficiência o laudo técnico. Essa situação deflagra uma 
imprevisibilidade na análise do processo e uma tomada de decisão sobre a concessão do Ato Concessório 
que pode ser melhorada.
 Quando há uma auditoria no Ato Concessório pela SRF e pela Receita Estadual, o laudo técnico é exigido 
na maioria das situações. Isso significa que o Beneficiário do Regime sempre deverá ter um laudo disponível 
relativo ao processo produtivo do produto final exportado na época da vigência do Ato Concessório, objeto 
da fiscalização. Essa exigência por parte dos órgãos fiscalizadores desestimula a utilização deste Regime 
pelas empresas, visto que a não apresentação desse laudo técnico implica em possíveis problemas fiscais e 
tributários. Os altos valores praticados para a elaboração desse tipo de laudo afetam ainda mais as MPEs que 
têm restrições orçamentárias comparativamente maiores às das empresas médias e grandes.
 Intervenientes envolvidos: SECEX

 Soluções Propostas ao problema 30 - Laudo técnico

 Utilizar as informações do Bloco K  do sistema público de Escrituração 
Digital (SPED Fiscal), previsto para entrada em vigência em janeiro de 2016, 
como forma de extrair informações que possam substituir o laudo técnico 
para fins de comprovação da utilização dos insumos no produto exportado 
amparado pelo Regime. Com a entrada em vigor do Bloco K, realizar a 
integração sistêmica com a Receita Federal e com as Receitas Estaduais, pelo 
PCE, de modo a não mais necessitar a elaboração do laudo técnico.
 As informações disponíveis no Bloco K do sistema público de 
Escrituração Digital (SPED Fiscal) têm o potencial para serem suficientes para a substituição do laudo técnico. 
Utilizando tais informações por meio da integração sistêmica, a solução proposta está alinhada com a filosofia 
do PCE e da Organização Mundial das Aduanas: compartilhar as informações entre os órgãos anuentes 

Módulo dentro do SPED 
Fiscal que receberá as 
informações da produção, 
visando aperfeiçoar ainda 
mais o controle físico sobre as 
empresas. (Portal do SPED).

Aprovação da Concessão do 
direito de comprar matérias 
primas sob os benefícios 
do regime Drawback para 
atender a promessa de 
venda/exportação feita 
junto ao SISCOMEX. (Portal 
Drawback).

 Situação Problema 29 - Utilização de saldos de adições de Registro de Exportação

 A legislação vigente não permite a vinculação de um Registro de 
Exportação em dois ou mais Atos Concessórios , independente da modalidade, 
de uma mesma raiz de CNPJ. Dessa maneira, produtos finais exportados num 
mesmo Registro de Exportação podem ficar subutilizados. Essa dinâmica gera 
perda de competitividade internacional pelas empresas ao não as permitir 
utilizar-se dos benefícios fiscais previstos em legislação.
 Intervenientes envolvidos: SECEX

 Soluções Propostas ao problema 29 - Utilização de saldos de adições de RE

 Além dessa publicação conjunta, a Secretaria de Comércio Exterior deverá alterar a legislação atual 
para permitir a vinculação de um Registro de Exportação a dois ou mais Atos Concessórios da mesma empresa, 
independente da modalidade do Regime de Drawback. Após a alteração de legislação, o SISCOMEX Módulo 
Drawback Suspensão e o Módulo Drawback Isenção deverão prever essa nova flexibilidade do processo, 
inclusive a migração automática das retificações do Registro de Exportação.
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e a Receita Federal que tenham sido inseridas pelo usuário em um sistema de comércio exterior, sem a 
necessidade de repetição desse input em outro sistema.
 Caso não haja a possibilidade de eliminar a necessidade de elaboração do laudo técnico:

• Permitir a elaboração e anexação desses laudos em diversos formatos eletrônicos, 
como PDF, XLS, TXT, entre outros, no Módulo Drawback Isenção Web, o que permite maior 
flexibilidade para o Beneficiário do Regime;

• O DECEX deve desenvolver um formato ou um modelo de laudo técnico dentro do 
PCE com base nos laudos técnicos apresentados por diferentes empresas nos mais diversos 
setores industriais.

 Situação Problema 31 - Histórico de correlação de NCM

 Em algumas situações, os Módulos de Drawback acusam não haver correlação entre as NCMs de 
Importação e de Exportação. Essa situação gera a necessidade de intervenção direta do Beneficiário do 
Regime com os analistas do DECEX para que seja realizada a análise e o deferimento do Ato Concessório. 
Portanto, pelas análises não serem automáticas, deflagra-se um desperdício de tempo para toda a cadeia 
produtiva, diminuindo a eficiência do procedimento e demonstrando uma perda de eficácia no resultado 
para a aprovação do Ato Concessório.
 Intervenientes envolvidos: SECEX

 Soluções Propostas ao problema 31 - Histórico de correlação de NCM

 Desenvolver parâmetros nos Módulos Drawback, por Beneficiário do Regime (Raiz CNPJ), para 
possibilitar a correlação específica (tabela vinculante) entre o 
produto a ser exportado e os insumos a serem adquiridos para 
industrialização incluídos no Ato Concessório. Esse parâmetro pode 
ser desenvolvido a partir do aproveitamento de um Ato Concessório 
já analisado e deferido, criando-se então um modelo, sendo 
possível alterar valores e quantidades. Caso haja críticas por parte 
dos analistas do Departamento de Operações de Comércio Exterior, 
sugere-se a criação de um campo “Justificativa vinculada à NCM” 
para ser preenchido pelo Beneficiário do Regime no momento da 
abertura do Ato Concessório.

 Situação Problema 32 - Declaração	 Simplificada	 de	
Exportação 

 As micro e pequenas empresas realizam suas operações, 
principalmente, por meio de Declarações Simplificadas, tanto na 
importação quanto na exportação. Entretanto, essas operações 
não podem ser realizadas se amparadas pelo Regime Especial de 
Drawback. Essa impossibilidade é devido à falta de um código de 
enquadramento para o Regime de Drawback e um campo específico 
para inserir o número do Ato Concessório nas Declarações 
Simplificadas. Ademais, a Tabela Simplificada de Produtos não 
contempla todo o universo de NCMs, no caso de Declaração 
Simplificada de Exportação (DSE) e Declaração Simplificada de 
Importação (DSI).
 Intervenientes envolvidos: SECEX,SRF

	 Soluções	Propostas	ao	problema	32-	Declaração	Simplificada	de	Exportação

Curto Prazo

 Desenvolver um código de enquadramento para realizar operações amparadas pelo Regime Especial 

Declaração Simplificada de Exportação 
(DSE): documento elaborado e 
registrado que recebe numeração 
automática, única, nacional e 
seqüencial reiniciada a cada ano pelo 
Siscomex.
Aos bens contidos em remessa postal 
internacional ou encomenda aérea 
internacional, até o limite de US$ 
50.000, 00 (cinqüenta mil dólares 
dos Estados Unidos da América) 
ou o equivalente em outra moeda, 
será admitido o registro de DSE por 
solicitação, respectivamente, da ECT ou 
de empresa de transporte internacional 
expresso porta a porta (courier).
A DSE poderá ser elaborada por 
servidor da RFB lotado na unidade 
onde será processado o despacho 
aduaneiro, quando se tratar de 
exportação eventual realizada por 
pessoa física.  (RFB)
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de Drawback por Declarações Simplificadas. A Receita Federal deve expandir a lista de NCMs para possibilitar 
a maior utilização de DSE e DSI e, consequentemente, incentivar a utilização desse tipo de declaração para 
realizar operações de comércio exterior. Em paralelo à implantação dessas medidas, o SISCOMEX Exportação 
Web, simplificado, e o SISCOMEX Importação Web, simplificado, devem ser alterados para prever a migração 
automática para o Módulo Drawback Web.

Longo Prazo

 Com a implementação do PCE e a integração de todos os sistemas de comércio exterior, as operações 
simplificadas devem ser tratadas na Declaração Única de Exportação (DUE) e no Documento Único de 
Importação (DUI). Consequentemente, ao mencionar o Ato Concessório em algum desses documentos, as 
informações serão migradas automaticamente entre os sistemas através do PCE.

 Situação Problema 33 - Quantidade comercializada e medida estatística

 O controle das quantidades do Ato Concessório, tanto nas aquisições quanto nas vendas, no Módulo 
Drawback, é realizado através da unidade de medida estatística. Porém a industrialização e a comercialização 
pelo Beneficiário do Regime são efetuadas pela quantidade na unidade de medida comercializada, que muitas 
vezes é completamente diversa da unidade de medida estatística. Essa diferença gera um conflito na gestão 
do Ato Concessório e ocasiona perdas de quantidades a serem utilizadas, tanto na aquisição quanto na 
venda. Para não gerar conflitos mais graves entre o Beneficiário do Regime e órgãos fiscalizadores, a empresa 
deixa de utilizar uma parte da quantidade autorizada, podendo refletir no preço comercializado.
 Intervenientes envolvidos: SECEX

 Soluções Propostas ao problema 33 - Quantidade comercializada e medida estatística

 Adequar o módulo de Drawback e demais sistemas envolvidos na operação para que o controle de 
saldo e baixa do Ato Concessório considere também a quantidade na unidade de medida comercializada. As 
informações na unidade de medida estatística e comercializada migrarão automaticamente do SISCOMEX 
Importação Web, do SISCOMEX Exportação Web e do SPED para o Módulo Drawback. Para fins de comprovação 
do Ato Concessório, a quantidade na unidade comercializada será utilizada e, para efeitos estatísticos e 
outros interesses de controle, a Secretaria de Comércio Exterior utilizará a quantidade na unidade de medida 
estatística.

 Situação Problema 34 - Alteração do Ato Concessório

 Na sistemática atual, quaisquer alterações registradas no módulo Drawback implicam no bloqueio do 
Ato Concessório em sua totalidade. Ou seja, o Beneficiário do Regime fica impedido de utilizar os benefícios 
fiscais inerentes ao Regime para os outros itens do Ato Concessório enquanto as alterações não são deferidas 
pelo órgão. Os planejamentos de produção e de logística do Beneficiário do Regime são impactados nesse 
contexto, além do prazo em relação ao Ato Concessório estar em andamento, sem posterior reposição por 
esse tempo perdido.
 Intervenientes envolvidos: SECEX

 Soluções Propostas ao problema 34 - Alteração do Ato Concessório

 Sugere-se que não haja o bloqueio da utilização do Ato Concessório durante a análise de alteração pela 
Secretaria de Comércio Exterior. As operações continuariam a ocorrer normalmente nas condições originais. 
Se a alteração for deferida, o novo valor sobrepõe o valor original do Ato Concessório, sem prejudicar a 
fluidez das operações do Beneficiário do Regime. Essa alteração deve ser realizada no Módulo Drawback para 
todas as modalidades.

 Situação Problema 35 - As exigências não são apontadas em uma única vez
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 Durante o pleito do Ato Concessório, os analistas do DECEX solicitam o cumprimento de exigências 
por parte da empresa pleiteante. Entretanto, frequentemente, os analistas não apontam as exigências em uma 
única vez, sendo que as mais recorrentes estão relacionadas à correlação de NCMs, aos laudos técnicos e a 
certidões negativas de débito. Essa situação gera uma demora no deferimento do pleito do Ato Concessório 
e prejudica os planejamentos produtivo e logístico.
 Intervenientes envolvidos: SECEX

 Soluções Propostas ao problema 35 - As exigências não são apontadas em uma única vez

 Em relação às certidões negativas de débito, deve-se integrar os Módulos Drawback com os sistemas 
responsáveis pelo controle da regularidade tributária e fiscal de modo a evitar que os analistas solicitem 
tais certidões, o que atende uma meta prevista no Plano Nacional de Exportação: integração sistêmica 
entre as diversas bases de comércio exterior. Em paralelo, a SECEX gerar orientações internas e desenvolver 
treinamentos aos analistas para que apontem as exigências de uma única vez dentro dos Módulos Drawback. 
Ademais, sugere-se que o próprio sistema envie um e-mail de alerta para a empresa pleiteante indicando que 
há exigências pendentes na análise do pleito do Ato Concessório.

 Situação Problema 36 - Prazo de vigência do Ato Concessório

 Atualmente, o início da vigência do Regime de Drawback é a data em que o pleito do Ato Concessório 
é deferido e não a data em que ocorre a primeira operação de aquisição de insumos. Entretanto, essa 
dinâmica não atende: ao fluxo produtivo; às negociações entre Beneficiário do Regime e fornecedor que 
podem se estender e impactar nos prazos das importações e das exportações; não inclui as dificuldades 
em obtenção de Licenças de Importação com determinados órgãos anuentes; entre outros pontos. Dessa 
maneira, o Beneficiário do Regime pode perder várias semanas da vigência do prazo do Ato Concessório e, 
consequentemente, os planejamentos de produção e de vendas são pressionados, visto que a exportação 
deverá ser realizada em menor prazo. Na prática, o Ato Concessório possui um prazo menor que 12 meses e, 
frequentemente, o Beneficiário do Regime necessita solicitar a prorrogação, considerando a vigência do ato e 
a primeira aquisição. Isso, consequentemente, gera um impacto na utilização do Regime, pois o Beneficiário 
poderia não solicitar a prorrogação.
 Intervenientes envolvidos: SECEX

 
 Soluções Propostas ao problema 36 - Prazo de vigência do Ato Concessório

 Alterar legislações, como o Decreto-Lei 1722 de 1979, que tratam sobre o prazo de vigência do Ato 
Concessório de “um ano prorrogável por mais um ano” para “dois anos prorrogáveis por mais dois anos”. 
Além dessa alteração, deve-se prever na Portaria Secex nº 23 e na Portaria Conjunta RFB/SECEX 467/2010 que 
o início da vigência do Ato Concessório seja a partir da primeira aquisição e não a partir do deferimento do 
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pleito, o que permitirá às empresas explorarem completamente o pleito realizado.

 2.2.1 MODALIDADE ISENÇÃO

 Situação Problema 37 - Falta de funcionalidades no Módulo Drawback Isenção Web

• A informação do valor total da exportação migra do Módulo SISCOMEX Exportação Web para o Módulo 
Drawback Isenção Web após a vinculação do Ato Concessório ao Registro de Exportação. Entretanto, essa 
migração não corresponde ao valor real da Nota Fiscal do Produtor-Vendedor para a Comercial Exportadora/
Trading, que deve estar vinculada ao Ato Concessório. No Módulo Drawback Isenção Web, não há um campo 
de informação que permita a distinção do valor da venda para a Comercial Exportadora/Trading do valor total 
da exportação.

• O Módulo Drawback Isenção Web não apresenta status sobre o encerramento do Ato 
Concessório, tampouco informa o encerramento do Regime pela utilização total do saldo 
ou da expiração do seu prazo. O sistema também não permite a geração e a extração de 
relatórios de utilização dos Atos Concessórios. Essas lacunas de funcionalidades do sistema 
dificultam o gerenciamento do Regime por parte da empresa beneficiária.
• O Módulo Drawback Isenção Web dá início ao prazo de utilização do Ato Concessório a 
partir do deferimento do pleito. Nessa dinâmica, o Beneficiário do Regime tem uma diminuição 
de prazo de utilização se a primeira aquisição ocorrer em data diferente do deferimento.
• Uma NCM informada pelo Beneficiário do Regime durante o pleito do Ato Concessório, 
pode ser extinta, alterada ou desdobrada durante a reposição. O Módulo Drawback Isenção 
Web não reconhece automaticamente essas atualizações, o que acaba por prejudicar a 
utilização do Regime, por impossibilitar a importação ou a aquisição no mercado nacional.
• O Módulo Drawback Isenção Web não permite que o Beneficiário do Regime encerre 
o Ato Concessório antes do prazo de vigência.

• Os campos “Quantidade na Unidade Comercializada” e “Valor total (VMCV) (US$)” no 
Módulo Drawback Isenção Web tem a integração com o Módulo SISCOMEX Importação Web, 
que migram automaticamente a partir da Declaração de Importação. Entretanto, os campos 
“Quantidade Vinculada na Unidade Comercializada” e “Quantidade Vinculada na Unidade 
Estatística” não preenchem automaticamente. Dessa maneira, o Beneficiário do Regime 
necessita inserir manualmente todas as informações desses campos.

 Intervenientes envolvidos: SECEX

 Soluções Propostas ao problema 37 - Falta de funcionalidades no Módulo Drawback Isenção 
Web

• No caso de exportação indireta, as Notas Fiscais e os Documentos Únicos de Exportação 
deverão migrar diretamente via Módulo SISCOMEX Exportação Web, a partir das informações 
dos macrocampos relativos ao “Drawback” e “Fabricante”.

• O sistema deve contemplar os status do Ato Concessório, notadamente em relação ao 
encerramento: pelo vencimento; pelo Beneficiário do Regime; pelo saldo; parcial1. 

• O Módulo Drawback Isenção Web deverá permitir a geração e a extração de relatório 
de utilização do Ato Concessório em diversos formatos, como .pdf, .xls, .txt, entre outros.

• O sistema acusará a finalização do Ato a partir da utilização total do saldo ou da 
expiração do seu prazo, considerando a prorrogação.

• O controle da utilização do Ato Concessório será realizado a partir da primeira reposição 
(aquisição no mercado interno ou importação).

1O motivo para criação desse status é: se o sistema pode acusar a finalização do Ato Concessório a partir da expiração do 
prazo, existe a possibilidade do valor disponibilizado para reposição não ter sido totalmente utilizado. Existe, por exemplo, 
situação em que, durante a vigência do regime, algum insumo objeto de reposição passe a ser um item descontinuado, 
não existindo mais o interesse em importá-lo. Neste caso, entende-se que o Beneficiário do Regime deverá fazer ajustes 
das quantidades vinculadas no Módulo de Drawback Isenção Web. Porém falta um melhor esclarecimento, no manual, 
como proceder a este ajuste. Não está claro se será na aba Insumos ou na Aba Reposição. Sugere-se detalhar este 
procedimento no manual.
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• O sistema deve considerar as atualizações das NCMs na condição de/para (Resoluções 
Câmara de Comércio Exterior).

• O sistema deve permitir o encerramento antes da vigência.
• A informação dos valores a serem utilizados na unidade comercializada e na unidade 

estatística devem ser preenchidas automaticamente pelo sistema migrado por valor total 
da Declaração de Importação via Módulo SISCOMEX Importação Web, ficando a critério do 
Beneficiário do Regime a alteração dos valores em default.

 Situação Problema 38 - Relatórios no Módulo Drawback Isenção Web

 O Beneficiário do Regime não tem a opção de gerar relatórios no Módulo Drawback Isenção Web 
sobre a utilização do Ato Concessório, que, por exemplo, demonstrem a utilização de item de NCM. Apenas 
há a opção de extração de todos os dados do Ato Concessório no formato XLS. Essa impossibilidade diminui 
a visibilidade do Beneficiário do Regime sobre a utilização do Ato Concessório e limita a extração de dados 
em outros formatos, que, por sua vez, impacta na gestão da empresa beneficiária em relação a todos os 
processos amparados pelo Regime. Ademais, as informações disponíveis para os insumos importados também 
apresentam sérias restrições para a geração de relatórios para efeito de gestão do Regime pelo Beneficiário.
 Quando o Beneficiário do Regime realiza o encerramento do Ato Concessório, o Módulo Drawback 
Isenção Web não gera um relatório sobre a utilização desse ato durante sua vigência, com os dados de 
importação e de aquisição de mercado interno.
 Intervenientes envolvidos: SECEX

 Soluções Propostas ao problema 38 - Relatórios no Módulo Drawback Isenção Web

 Desenvolvimento da ferramenta de Relatórios Gerenciais no Módulo Drawback Isenção Web, de modo 
a possibilitar uma melhor gestão do regime, tanto pelo Beneficiário do Regime quanto pelo Departamento 
de Operações de Comércio Exterior. Essa ferramenta também poderia ser utilizada por outros órgãos de 
controle, como as Secretarias das Fazendas dos Estados. Sugere-se que essa ferramenta possibilite a extração 
de todos os dados do Ato Concessório para outros formatos, como PDF, XML, TXT, e-mail.

 Situação Problema 39 - Integração de dados – Nota Fiscal do Fabricante-Vendedor e Valor da 
Exportação da Comercial Exportadora ou Trading

 O Módulo Drawback Isenção Web não possui campos específicos para diferenciar o valor de revenda 
dos produtos realizada pela Comercial Exportadora ou pela Trading do valor da Nota Fiscal do Fabricante. 
Dessa maneira, o sistema trata do valor total da operação de exportação, sem possibilidade de informar as 
porcentagens referentes ao Beneficiário do Regime. Essa dinâmica ocasiona inconsistência entre o Módulo 
SISCOMEX Exportação Web e o Módulo Drawback Isenção Web, podendo gerar perda de valores, ao 
Beneficiário do Regime do Ato Concessório na Exportação.
 Intervenientes envolvidos: SECEX

 Soluções Propostas ao problema 39- Integração de dados – Nota Fiscal do Fabricante-Vendedor 
e Valor da Exportação da Comercial Exportadora ou Trading 

 O Módulo Drawback Isenção Web deverá estar integrado ao Módulo SISCOMEX Exportação Web, de 
modo a buscar o valor da Nota Fiscal de venda na moeda de negociação do Fabricante-Vendedor quando a 
exportação envolver Comercial Exportadora ou Trading. Além dessa integração sistêmica, deve-se criar um 
campo dentro do Módulo SISCOMEX Exportação Web para destacar o valor da Nota Fiscal do Fabricante-
Vendedor em relação ao valor total da exportação.

 Situação Problema 40- Retroatividade das importações e das exportações e prazo de utilização 
do Regime
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 A Portaria Conjunta RFB/SECEX 03/2010 prevê a retroatividade de dois anos, contados da data do 
pleito, das Declarações de Importação, das Notas Fiscais (aquisição de insumos no mercado interno) e dos 
Registros de Exportação. Essa limitação de 2 anos para aplicação da retroatividade no Regime Especial de 
Drawback Isenção dificulta o aproveitamento total das operações de comércio exterior realizadas pelas 
empresas, principalmente, as micro, pequenas e médias. Dessa maneira, a atratividade de participação das 
empresas no regime é diminuída.
 Intervenientes envolvidos: SECEX

 Soluções Propostas ao problema 40- Retroatividade das importações e das exportações e prazo 
de utilização do Regime

 Alteração da Portaria SECEX Nº 23 para permitir que o Beneficiário do Regime possa utilizar 
Declarações de Importação, Notas Fiscais (aquisição no mercado interno) e Registros de Exportação até cinco 
anos retroativos na elaboração do pleito do Ato Concessório. As MPE não possuem volume considerável de 
importação e de exportação num período de dois anos e se a retroatividade fosse estendida, as MPE poderão 
tornar-se mais competitivas internacionalmente.

	 Situação	Problema	41	-	Restituição	financeira

 Atualmente, as legislações que regem o Regime Especial de Drawback Isenção não permitem a 
solicitação de restituição financeira dos tributos recolhidos dos processos de importação, mesmo que o 
Beneficiário do Regime possua saldo do Ato Concessório. A única opção, prevista na Portaria SECEX Nº 23, é 
a reposição de estoques. Entretanto, na dinâmica atual de negócios:

• Alguns insumos utilizados na produção do bem exportado não são passíveis de serem 
repostos por não apresentarem insumos caracterizados como equivalentes;

• O insumo utilizado na produção do bem exportado pode ter sido substituído por 
outro ou mesmo eliminado na composição desse bem, em razão de drásticas evoluções 
tecnológicas (a exemplo do que ocorre, no período de dois anos, no setor de alta tecnologia, 
como a produção de celulares) ou adaptações do produto final;

• O Beneficiário do Regime pode ter tomado a decisão de não mais manufaturar o 
produto anteriormente exportado (ou a empresa produziu o bem para atender uma demanda 
específica);

 Além disso, para que uma empresa possa obter a restituição financeira, há a necessidade de formalizar 
a solicitação através de processo administrativo pela Receita Federal. Essa dinâmica é burocrática, pois a 
empresa pleiteante necessita apresentar uma série de comprovações para obter a efetiva restituição, desde 
documentos aduaneiros até contábeis, inclusive laudos técnicos. A Receita Federal apresenta morosidade na 
análise do processo, sem previsibilidade do efetivo parecer pelo crédito tributário. Esse processo administrativo 
não é sistematizado, dificultando a elaboração do processo e a própria análise por parte desse órgão.
 Intervenientes envolvidos: SECEX, SRF

	 Soluções	Propostas	ao	problema	41	-	Restituição	financeira

 Alteração de todas as legislações, desde Leis à Portaria SECEX Nº 23, que regem o Regime Especial 
de Drawback Isenção de modo a permitir aos Beneficiários desse Regime tenha as opções de reposição 
de estoques e de solicitação de restituição de tributos, parcial ou total. De modo a operacionalizar essa 
alteração normativa, sugere-se o desenvolvimento de uma funcionalidade no Módulo Drawback Isenção Web 
para possibilitar ao Beneficiário do Regime a solicitação direta da restituição de tributos por insumo, sem a 
necessidade de elaboração de processo administrativo pela Receita Federal.
 O Módulo Drawback Isenção Web estará integrado ao PCE, portanto, os documentos e todas as 
informações relacionadas ao Ato Concessório, processos de importação e de exportação efetivados, estarão 
disponíveis também para a análise pela SRF. Dessa maneira, o processo de solicitação para restituição de 
tributos e obtenção de crédito tributário será mais célere e desburocratizado, sem perda da qualidade de 
controle por parte de quaisquer outros órgãos envolvidos.

 Situação Problema 42 - Perda do benefício pela industrial importadora quando há um industrial 
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intermediário	entre	o	beneficiário	e	a	industrial	exportadora

 A legislação vigente que rege o Regime Especial de Drawback Isenção permite que os benefícios fiscais 
sejam estendidos apenas entre o Fabricante e o Exportador (dois elos na cadeia produtiva), ou seja, empresas 
que possuem intermediários entre a produção inicial e a exportação não podem pleitear um Ato Concessório 
(três ou mais elos na cadeia produtiva). Para exemplificar essa situação: um fabricante de velas de carros 
vende seus produtos a um montador de motores, que, por sua vez, vende seus produtos a um montador de 
carros que, então, exporta. Nesse exemplo, o fabricante de velas não pode ser um Beneficiário do Regime 
Especial de Drawback. Consequentemente, a Industrial Importadora perde benefícios fiscais quando há um 
ou mais Industriais Intermediários entre o Beneficiário do Regime e a Industrial Exportadora e, por sua vez, 
a cadeia produtiva perde competitividade internacional. As micro e pequenas empresas geralmente figuram 
nos últimos elos da cadeia produtiva e estão excluídas dos benefícios fiscais do Regime Especial de Drawback, 
o que diminui a participação dessas empresas no comércio internacional, mesmo que de modo indireto.
 Intervenientes envolvidos: SECEX, SRF

 Soluções Propostas ao problema 42 - Perda do benefício pela industrial importadora quando há 
um	industrial	intermediário	entre	o	beneficiário	e	a	industrial	exportadora

 Alteração do inciso II do parágrafo 1º, do artigo 31 da Lei 12.350 de 2010, do Regulamento Aduaneiro, 
da Portaria Conjunta RFB/SECEX Nº 03/10 e da Portaria SECEX Nº 23 de modo a estender os benefícios fiscais 
do Regime Especial de Drawback Intermediário Isenção a mais elos na cadeia produtiva. O Módulo Drawback 
Isenção Web deverá ser preparado para permitir que o Beneficiário do Regime que pleitear o Ato Concessório 
possa informar mais elos da cadeia produtiva à montante.

 Situação Problema 43 - Comprovação de recolhimento de tributos

 O parágrafo 3º do artigo 31 da Lei 12.350 de 2010 prevê que, para uma empresa possa pleitear o 
Regime de Drawback Isenção, ela deve comprovar o recolhimento dos tributos federais, ou seja, com essa lei, 
tornou-se essencial a comprovação desse recolhimento. Entretanto, essa Lei gerou insegurança jurídica, pois 
não especifica quais tributos federais devem ser recolhidos, parcial ou integralmente. Algumas empresas que 
importaram insumos produtivos sob o amparo de acordos comerciais que isentam o Imposto de Importação 
e receberam os benefícios fiscais estão sendo questionadas na Receita Federal. Entretanto, destaca-se que 
essas mesmas empresas haviam pagado os outros tributos federais, como o PIS e o COFINS. Uma empresa 
que tenha importado, industrializado ou beneficiado um produto exportado e recolheu algum tributo federal, 
mesmo que seja parcialmente, deveria ter o direito de solicitar o Regime de Drawback Isenção.
 Apesar de não estar claro na legislação sobre o recolhimento integral dos tributos federais, o Módulo 
Drawback Isenção Web não permite que em todas as situações que uma empresa que tenha pagado 
parcialmente qualquer dos tributos federais pleiteie os benefícios do Regime de Drawback Isenção. Dessa 
maneira, a empresa e, possivelmente, a cadeia produtiva perde competitividade internacional.
 Intervenientes envolvidos: SECEX, SRF

 Soluções Propostas ao problema 43 - Comprovação de recolhimento de tributos

 A Portaria Conjunta RFB/SECEX 03/10 deve detalhar o dispositivo da Lei 12.350/10 que trata sobre 
o recolhimento dos tributos federais para o Regime Especial de Drawback Isenção, de modo a esclarecer 
que se a empresa recolheu pelo menos um dos tributos federais, mesmo que parcialmente, tem o direito de 
solicitar o benefício fiscal do regime fiscal citado. Esse detalhamento deve ser realizado a exemplo do artigo 
3º, parágrafo 1º, dessa mesma Lei que elenca o que são impostos, contribuições e taxas (tributos) e conforme 
definição de tributos do Código Tributário Nacional. 
 De modo a complementar e operacionalizar essa alteração dessa Portaria, o Módulo Drawback Isenção 
Web deve ser adaptado para permitir que uma empresa possa usufruir do benefício fiscal do Regime Especial 
de Drawback Isenção.

 2.2.2 MODALIDADE SUSPENSÃO

 Situação Problema 44 - Drawback Genérico



37

 No Drawback Genérico, deve-se discriminar em um único item a descrição genérica das mercadorias 
que serão objeto do pleito e o seu respectivo valor total, não sendo exigido o preenchimento de todos os 
detalhes apontados acima. Isso traz diversas vantagens para seus usuários, destacando-se como a principal 
a desnecessidade de contínua promoção de alterações no Ato Concessório, o que pode ser um problema e 
interromper o fluxo das importações caso as alterações sejam submetidas à análise.
 Entretanto, o quadro normativo vigente para o Drawback Suspensão Genérico limita a quantidade 
de setores que podem pleitear os benefícios relacionados a esse tipo do Regime Especial de Drawback 
Suspensão, visto que essa modalidade apenas se destina a produtos sob encomenda não padronizados. Além 
disso, a legislação vigente define os critérios de utilização do Drawback Suspensão Genérico de modo pouco 
claro e objetivo. Consequentemente, diversas empresas que poderiam estar utilizando esse tipo de Regime 
ficam alijadas a esse contexto, gerando alterações constantes no Ato Concessório por parte do Beneficiário 
do Regime.
 Intervenientes envolvidos: SECEX

 Soluções Propostas ao problema 44 - Drawback Genérico

 Alterar a Portaria SECEX Nº 23 de modo a melhor definir os critérios de utilização da modalidade do 
Regime Especial de Drawback Suspensão Genérico e estender a aplicação para todos os tipos de processos 
produtivos, não apenas para aqueles que envolvem produtos sob encomenda, não padronizados. Após essa 
alteração, a Secretaria de Comércio Exterior deve divulgar extensivamente ao Setor Privado essa flexibilização, 
de modo a incentivar a utilização do Drawback Genérico.

 Situação Problema 45 - Fungibilidade

 O texto da Portaria Conjunta RFB/SECEX 467/2010 trata o conceito de fungibilidade como se o insumo 
equivalente fosse exatamente o mesmo do original, aceitando apenas variações de valor até 5%. Entretanto, 
esse conceito de fungibilidade não atende às demandas das empresas, independentemente do tamanho, 
pois pequenas variações em peso, largura, cor, qualidade, entre outras características, deveriam definir a 
equivalência, não apenas as variações de valores. Ao tratar o insumo equivalente conforme o texto da Portaria 
Conjunta, o Beneficiário do Regime quase não consegue substituir o insumo original.
 O tema é complexo e mantém a insegurança jurídica sobre a utilização da equivalência na substituição 
de insumos, causada pela interpretação distinta. Assim, as empresas continuam evitando a operação de 
substituição do insumo original. Como consequência, o Beneficiário do Regime fica impossibilitado de 
usufruir do regime suspensivo de tributos concedido e de dar maior celeridade à sua cadeia de suprimentos.
 Intervenientes envolvidos: SECEX, SRF

 Soluções Propostas ao problema 45 - Fungibilidade

 Realizar alteração na Portaria Conjunta RFB/SECEX 467/2010 de modo a possibilitar a substituição 
dos insumos originais por insumos equivalentes com variações em comparação ao original, não se limitando 
a variações de valores, desde que não caracterize alteração nas especificações do produto final. Além da 
alteração do conceito de produto equivalente, sugere-se a inclusão dos conceitos do Artigo XIX (Artigo de 
Salvaguarda) do GATT para a fungibilidade:

• Produto diretamente concorrente: produto que, embora não sendo necessariamente 
similar àquele com o qual se compara, é essencialmente equivalente para fins comerciais por 
estar destinado ao mesmo uso e ser intercambiável com este.

• Produto similar: aquele que, mesmo não sendo igual em todos os seus aspectos, possui 
características e composição semelhantes, o que lhe permite cumprir as mesmas funções e 
ser comercialmente intercambiável com o produto com o qual é comparado.

 Em paralelo a essa solução proposta, sugere-se incluir detalhamento no Regulamento Aduaneiro, 
no Manual Aduaneiro e no “Dicas SECEX”, no próprio website do Ministério do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior desses conceitos, para melhor explicação à toda comunidade empresarial sobre os 
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conceitos de produto equivalente, produto diretamente concorrente e produto similar.

 Situação Problema 46 - Relatórios no Módulo Drawback Web

 O Beneficiário do Regime não tem a opção de gerar relatórios no Módulo Drawback Web, nos quais 
estejam discriminados os itens importados e exportados por NCM e respectivas quantidades e valores. A lista 
disponibilizada no sistema não é paginada e não oferece sistema de busca. Essa impossibilidade diminui a 
visibilidade do Beneficiário do Regime sobre a utilização do Ato Concessório, que, por sua vez, impacta na 
gestão da empresa beneficiária em relação a todos os processos amparados pelo Regime.
 O Módulo Drawback Web não possibilita que o Beneficiário do Regime faça a extração das informações 
dos dados vinculados a Atos Concessórios, que estão em utilização ou já finalizados. Quando o Beneficiário 
do Regime realiza a baixa do Ato Concessório, o Módulo Drawback Web não gera um relatório sobre a 
utilização desse ato durante sua vigência, com dados de exportação e de importação.
 Intervenientes envolvidos: SECEX

 Soluções Propostas ao problema 46- Relatórios no Módulo Drawback Web

 Desenvolvimento da ferramenta de Relatórios Gerenciais no Módulo Drawback Web, semelhante ao 
que ocorre no Módulo Drawback Isenção Web, de modo a possibilitar uma melhor gestão do regime, tanto 
pelo Beneficiário do Regime quanto pelo Departamento de Operações de Comércio Exterior. Essa ferramenta 
também poderia ser utilizada por outros órgãos de controle, como as Secretarias das Fazendas dos Estados. 
Sugere-se que essa ferramenta possibilite a extração de todos os dados do Ato Concessório para outros 
formatos, como XLS, PDF, XML, TXT, e-mail, bem como paginar as listas de Declaração de Importação, Licenças 
de Importação, Notas Fiscais e Registros de Exportação, além de desenvolver uma funcionalidade de “busca” 
dentro destas listas.

 Situação Problema 47 - Empresas optantes pelo Simples Nacional

 Atualmente, as empresas optantes pelo Simples Nacional não podem utilizar os benefícios do Regime 
Especial de Drawback Suspensão, conforme disposto na Lei Complementar 123/2006, a qual descreve a 
vedação do acúmulo de benefícios fiscais, o que reprime o potencial de inserção das micro e pequenas 
empresas no comércio exterior brasileiro. Apesar da legislação vedar a utilização do Regime de Drawback, 
o Módulo Drawback Web permite a vinculação de uma empresa optante pelo Simples Nacional a um Ato 
Concessório.
 Intervenientes envolvidos: Casa Civil

 Soluções Propostas ao problema 47 - Empresas optantes pelo Simples Nacional

 Sugere-se a alteração da Lei Complementar 123/06 de modo a permitir que a empresa optante 
pelo Simples Nacional use o Regime Especial de Drawback em todas as suas modalidades. Posteriormente 
a essa alteração, a Secretaria de Comércio Exterior deve incluir na legislação que rege o Regime Especial de 
Drawback o tratamento específico para empresas optantes pelo Simples Nacional. Enquanto não houver a 
alteração legislativa, sugere-se que o sistema não permita a vinculação de uma empresa optante pelo Simples 
Nacional a um Ato Concessório.

 Situação Problema 48 - Situações excepcionais: Prorrogação do prazo de vigência do Ato 
Concessório

 A legislação atual não define situações excepcionais ou mudanças drásticas a nível sociopolítico e 
econômico que ocorrerem entre o pleito de Drawback Suspensão e o final da vigência do Ato Concessório. 
Situações como: calamidade pública devido a eventos naturais de catástrofe; crises políticas internacionais, 
como rompimento diplomático, sanções econômicas ou guerras; crises econômicas internacionais ou do 
mercado-alvo; desequilíbrios no Balanço de Pagamentos. Consequentemente, as empresas que estão inseridas 
em alguma dessas situações ficam prejudicadas para o cumprimento do nível de exportações indicado no Ato 
Concessório.
 Mesmo quando não inserido em situações excepcionais, frequentemente as micro e pequenas 
empresas podem não conseguir cumprir com o nível de exportações indicado no pleito por eventuais 
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mudanças no mercado, como a desistência do possível comprador ou solicitações de alteração da compra 
pelo cliente. Essa frequência de prorrogações excepcionais ocorre pelo prazo de vigência do Ato Concessório 
de 1 ano prorrogável por mais 1 ano, tempo que pode ser considerado limitado para as situações de mercado 
descritas. Deve-se destacar que a vigência para regimes aduaneiros, como o Regime de Drawback, está 
prevista por uma legislação antiga, o Decreto-Lei 1722 de 1979.
 Intervenientes envolvidos: SECEX, Casa Civil

 Soluções Propostas ao problema 48 - Situações excepcionais: Prorrogação do prazo de vigência 
do Ato Concessório

 Propõe-se a definição em normativas das situações excepcionais que permitirão ao Beneficiário do 
Regime solicitar a prorrogação da vigência do Ato Concessório com maior segurança jurídica. Algumas das 
situações excepcionais foram descritas na Situação Problema desse tópico.

 Situação Problema 49 - Inserção de Notas Fiscais de insumos adquiridos no mercado interno e 
participação de fornecedores nacionais no Regime

 Para adquirir mercadorias no mercado nacional, o Beneficiário do Regime deve fazer o controle das 
operações em papel e a inserção manual das informações das Notas Fiscais no Módulo de Drawback. Devido 
ao volume de documentos, o procedimento citado torna-se complexo, não efetivo e muito suscetível ao erro, 
comprometendo a baixa do Ato Concessório. Consequentemente, um receio do Beneficiário do Regime tem 
receio de realizar aquisições no mercado nacional devido aos riscos de controle do Regime de Drawback. 
 Em complemento, os fornecedores nacionais têm receio da responsabilidade solidária sobre os 
tributos suspensos caso o Beneficiário do Regime falha na inserção manual das informações da Nota Fiscal. 
Os fornecedores nacionais possuem apenas um campo texto para informar o Ato Concessório para justificar 
a operação como uma venda para o Beneficiário do Regime.
 Algumas empresas estão incluindo cláusulas contratuais com seus fornecedores em que assumem 
a total responsabilidade pelos tributos suspensos em casos em que haja descumprimento das condições 
do Regime de Drawback Suspensão. Essa foi uma forma encontrada para dar maior segurança jurídica 
aos fornecedores nacionais, pois, sem essa cláusula, estariam menos propensos a desenvolver a operação 
comercial. Essa situação problema prejudica a inserção indireta das micro e pequenas empresas no comércio 
internacional.
 Intervenientes envolvidos: SECEX

 Soluções Propostas ao problema 49 - Inserção de Notas Fiscais de insumos adquiridos no 
mercado interno e participação de fornecedores nacionais no Regime

 Evidenciar na legislação, Portaria Conjunta RFB/SECEX 467/2010, que o fornecedor nacional não 
tem responsabilidade solidária pelo descumprimento do Regime de Drawback Suspensão por parte do 
Beneficiário desse Regime. Após essa alteração, sugere-se o desenvolvimento de um Código Fiscal de 
Operações e Prestações (CFOP) específico para a venda nacional de mercadoria destinada à industrialização 
de bem final destinado à exportação por empresa beneficiária do Regime de Drawback Suspensão. Dessa 
maneira, permite-se que haja uma possibilidade de realizar a migração da Nota Fiscal eletrônica do SPED para 
o Módulo Drawback.

 Situação Problema 50 - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços

 O Regime de Drawback é um regime federal, e como tal, não permite que a Federação regulamente 
o recolhimento de tributos estaduais. Consequentemente, a Federação depende de Convênios e de 
harmonização de procedimentos entre os Estados sobre o ICMS. Por sua vez, os Estados dão tratamentos 
diferentes sobre a incidência do ICMS no Regime de Drawback Suspensão, ou seja, não há padronização no 
reconhecimento da suspensão desse tributo.
 De acordo com a legislação atual vigente, Convênio ICMS 27/1990, há a incidência do ICMS nas 
aquisições de insumos no mercado interno. Isso causa falta de isonomia entre o tratamento dado para as 
importações e para as aquisições em mercado nacional, sendo um dos principais motivos ao viés importador 
dado ao Regime de Drawback Suspensão.
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 Atualmente, alguns Estados não reconhecem a suspensão do ICMS quando o exportador é diferente 
do Beneficiário do Ato Concessório. Isso pode ocorrer frequentemente em duas situações para as MPE: 
modalidade Drawback Intermediário; Exportação via trading ou comercial exportadora; o que ocasiona um 
aumento de custos no produto exportado e impacta no planejamento logístico quanto à movimentação 
das cargas. Esse não reconhecimento está disposto no Convênio ICMS 27/90, Cláusula 1, Parágrafo 1, Inciso 
II: “fica condicionada à efetiva exportação, pelo importador do produto resultante da industrialização da 
mercadoria importada, comprovada mediante a entrega, à repartição a que estiver vinculado, da cópia da 
Declaração de Despacho de Exportação - DDE, devidamente averbada com o respectivo embarque para o 
exterior, até 45 dias após o término do prazo de validade do Ato Concessório, do regime ou, na inexistência 
deste, de documento equivalente, expedido pelas autoridades competentes.”
 As Secretarias das Fazendas Estaduais possuem perfil de visualização Ato a Ato no Módulo Drawback 
para fiscalizar as operações amparadas pelo Regime de Drawback. Dessa maneira, não existe a possibilidade 
da visualização de todos os Atos vinculados a um CNPJ, o que dificulta a efetividade do controle sobre o ICMS 
suspenso.
 Em razão dessa dificuldade: 

• As Secretarias das Fazendas Estaduais exigem a apresentação de documentos para 
obtenção, utilização e baixa da suspensão do ICMS no Ato Concessório. Entretanto, não há 
uma padronização de documentos apresentados entre as Secretarias das Fazendas Estaduais.

• Algumas Secretarias das Fazendas Estaduais demoram na liberação da guia de 
exoneração, como Rio de Janeiro, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Consequentemente, os 
Beneficiários do Regime são impactados no desembaraço aduaneiro e na gestão do prazo de 
vigência do Ato Concessório. Em muitos casos, para evitar a burocracia, a empresa opta por 
não usufruir do benefício fiscal, porém garante-se a celeridade da operação. 

 Não existe um critério legal, não estando presente em legislações estaduais tampouco no Convênio 
27/1990, para a formação do valor para base de cálculo do ICMS para a mercadoria a ser destruída. Essa 
situação gera uma insegurança jurídica às empresas beneficiárias do Regime de Drawback Suspensão sobre 
o valor do imposto que deverá ser recolhido.
 Na extinção do regime, havendo necessidade de recolhimento do tributo, a empresa detentora do 
Ato Concessório deverá realizar manualmente o cálculo do ICMS. Nesse contexto, os Beneficiários do Regime 
estão mais propensos a equívocos nos cálculos e sujeitos à divergência de interpretação sobre o valor a ser 
pago (resíduo x insumo importado), além de arcarem com mais custos de mão-de-obra para realizarem essa 
operação manual.
 Intervenientes envolvidos: CONFAZ

 Soluções Propostas ao problema 50- Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços

 Consolidar as regras relativas à suspensão do ICMS, permitindo que o Beneficiário do Regime usufrua 
dessa suspensão independente do Estado onde ocorra a entrada do insumo e a saída do produto final. 
Para isso, o Convênio ICMS 27/1990 deverá ser alterado, possibilitando que haja uma harmonização do 
reconhecimento da suspensão do ICMS. 
 Com essa alteração da legislação, os Estados devem reconhecer a suspensão do ICMS de forma 
automática via Módulo SISCOMEX Importação Web, com a migração da informação do número do Ato 
Concessório registrado na Declaração de Importação ou no Documento Único de Importação. Esse documento 
deverá prever campos específicos para o tratamento do ICMS (a base de cálculo, alíquota, o próprio imposto 
e o regime de tributação). No caso das aquisições em mercado nacional, o reconhecimento da suspensão 
será efetuado via migração da Nota Fiscal eletrônica, onde estiverem vinculados o Ato Concessório e o CFOP 
específico (vide proposta dos tópicos anteriores). Para operacionalizar esse reconhecimento automático, que 
também deverá ocorrer na baixa do Ato Concessório, as Secretarias das Fazendas Estaduais deverão estar 
integradas ao PCE, possibilitando que quaisquer documentos exigidos sejam anexados nesse sistema, via 
módulo de Anexação de Documentos, eliminando a apresentação de papeis durante o processo.
 Ampliação do perfil de consulta para as Secretarias de Fazendas no Módulo Drawback e no Módulo 
SISCOMEX Importação Web, permitindo que sejam extraídos relatórios gerenciais dos insumos e produtos 
vinculados aos Atos Concessórios dos interesses das SEFAZ. Dessa maneira, com a integração desses órgãos 
ao PCE, esse interveniente terá maior visibilidade dos Atos Concessórios, de modo a garantir o controle das 
operações internas e interestaduais, como as operações da entrada do insumo por um Estado e a saída do 
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produto final por outro.

 Situação Problema 51 - Alteração após o vencimento do Ato Concessório

 Atualmente, o Beneficiário do Regime pode realizar alterações do Ato Concessório até o último dia 
do vencimento. Após o vencimento, o Beneficiário do Regime possui 30 dias para lançar as nacionalizações, 
destruições e devoluções, justificar possíveis alterações e enviar para a análise do DECEX. Entretanto, pode 
ocorrer a seguinte situação: o Beneficiário do Regime realizar o embarque de exportação no último dia de 
vigência do Ato Concessório. Consequentemente, a averbação do RE será posterior, ou seja, o Ato Concessório 
estará vencido e, portanto, o Beneficiário do Regime não conseguirá fazer ajustes para efeitos de baixa do 
ato. O Beneficiário do Regime não consegue visualizar todos os Registros de Exportação vinculados ao Ato 
Concessório e ainda não averbados. Em muitos casos, esta averbação ocorre depois de transcorrido os 60 
dias previstos em legislação para envio para baixa do Ato Concessório.
 Intervenientes envolvidos: SECEX

 Soluções Propostas ao problema 51 - Alteração após o vencimento do Ato Concessório

 Sugere-se também que seja possível o Beneficiário do Regime realizar os ajustes do Ato Concessório 
após o vencimento do ato, durante o prazo de 60 dias previsto em legislação, principalmente os valores 
de exportações embarcadas dentro da vigência do Ato, porém ainda não averbadas. De modo a não 
descaracterizar o Regime de Drawback, sugere-se que, após o vencimento do Ato Concessório, o Módulo 
Drawback mantenha apenas o bloqueio de novas operações de exportação e de importação.
O SISCOMEX Exportação deve migrar todos os Registros de Exportação vinculados ao Ato Concessório 
para o Módulo de Drawback e, dentro desse módulo, seja mencionado o status do Registro de Exportação: 
embarcado; em análise; em exigência; averbado.

	 Situação	Problema	52-	Retificação	do	Registro	de	Exportação

 Não é possível retificar o RE quando esse está vinculado a um Ato Concessório baixado ou em 
processamento de baixa, mesmo que as informações desse documento não gerem mudanças no Ato 
Concessório. O SISCOMEX Exportação Web não permite a desvinculação de um Registro de Exportação 
e sucessiva vinculação automática quando o Beneficiário do Regime necessita alterar o número do Ato 
Concessório, sendo que essa situação pode ocorrer quando a empresa beneficiária se equivoca ao vincular o 
Registro de Exportação a um determinado Ato.
 Ademais, deve-se destacar que o SISCOMEX Módulo Drawback não oferece o status dos Registros 
de Exportação que foram migrados para o módulo, tampouco a possibilidade de extração e busca de dados 
para que o Beneficiário do Regime faça a gestão do Ato Concessório e para que a Secretaria de Comércio 
Exterior aplique suas métricas de desempenho e avalie a utilização do Regime (vide tópico “Relatórios no 
Módulo Drawback Web”).
 Intervenientes envolvidos: SECEX

	 Soluções	Propostas	ao	problema	52	-	Retificação	do	Registro	de	Exportação

 Tal como o sistema Drawback Isenção Web, o SISCOMEX Módulo Drawback deve permitir que todos 
os dados sejam extraídos em diversos formatos e exportados para planilhas eletrônicas. De modo a tornar um 
layout mais amigável para essa extração, o SISCOMEX Módulo Drawback deverá criar filtros para selecionar 
os dados a serem exportados. Ademais, o Serviço Federal de Processamento de Dados e a SECEX devem 
ajustar os sistemas em relação ao reprocessamento do Registro de Exportação.
 O Módulo SISCOMEX EXPORTAÇÃO WEB deverá permitir alterações do RE quando esse estiver 
vinculado a um Ato Concessório em processamento de baixa. Quando essa alteração apresentar impactos em 
algum ato baixado ou em processamento de baixa, independente da modalidade do Regime de Drawback, 
esta operação será submetida à análise do DECEX.
 
 Situação Problema 53 - Comissão de agente
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 Atualmente, a comissão do agente é informada manualmente na baixa do Ato Concessório, mesmo 
que essa informação esteja disponível no Registro de Exportação. O Módulo SISCOMEX Exportação Web 
permite variações no percentual da comissão do agente. Essas variações permitidas têm a intenção de 
atender à dinâmica do mercado. Consequentemente, o percentual informado no pleito do Ato Concessório 
e o percentual utilizado para a comissão do agente podem ser distintos, visto que o Beneficiário do Regime 
pode ter variado esse valor ao longo da utilização do Ato Concessório. Nessa dinâmica sem integração 
sistêmica, o Beneficiário do Regime necessita calcular manualmente a comissão do agente sobre o percentual 
da comissão informada no pleito do Ato Concessório, de modo a compatibilizar os valores pagos ao agente 
e, ao final, realizar ajustes no Ato Concessório. Não se relevância da informação da comissão de agente para 
o controle do regime.
 Intervenientes envolvidos: SECEX, SRF

 Soluções Propostas ao problema 53 - Comissão de agente
 
 Alterar as Portarias supracitadas para eliminar a necessidade de o Beneficiário do Regime informar a 
comissão do agente, frete e seguro na abertura do Ato Concessório. Caso isso não seja possível, esses valores 
deverão migrar automaticamente a partir do Registro de Exportação e da Declaração de Importação para 
o Ato Concessório. Deve-se ressaltar que essa informação não será mais prestada na Declaração Única de 
Exportação.

 Situação Problema 54- Cálculo dos Tributos Federais nas Extinções do Regime

 Atualmente, o cálculo dos tributos federais nas aquisições não é realizado de forma automática 
nas extinções de Regimes Aduaneiros Especiais nas situações em que os tributos federais sejam parciais. 
Esse cálculo é feito manualmente pelo Beneficiário do Regime para operações de nacionalização e de 
destruição, com bases de cálculo distintas. Essa dinâmica de cálculo expõe o Beneficiário do Regime ao risco 
do recolhimento equivocado dos tributos federais. Para o recolhimento dos tributos, são gerados diversos 
Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (DARF), cada um com código específico para o imposto a 
pagar.
 Intervenientes envolvidos: SECEX, SRF
 
 Soluções Propostas ao problema 54 - Cálculo dos Tributos Federais nas Extinções do Regime

 O PCE deve prever o cálculo automático dos tributos federais nas situações da nacionalização, de 
destruição e de aquisições no mercado interno, no momento do encerramento do Ato Concessório, com a 
previsão de débito automático com a agência e conta cadastrada de preferência do Beneficiário do Regime, 
o que torna o processo simplificado e rápido. O sistema deverá demonstrar a base de cálculo e demais 
informações pertinentes aos tributos devidos, o que permitirá maior transparência.

 3. Exportação - Argentina

 3.1 Situações Problemas e Soluções Propostas

Situação Problema 55 – Divergência de documentos em cargas consolidadas

 No transporte terrestre de cargas consolidadas para exportação, tem-se a necessidade de que vários 
exportadores apresentem suas próprias documentações de exportação, individualmente, porém no mesmo 
momento para que a liberação do lote ocorra. Caso se identifique um problema com a documentação de 
qualquer uma das cargas que compõem o lote, bloqueia-se toda a carga consolidada, independente de as 
demais terem sido parametrizadas em canal verde.
 Esse quadro impacta diretamente no tempo e no custo do processo de exportação, principalmente 
para os pequenos empresários que exportam por cargas consolidadas. Com toda a carga consolidada devido 
ao cumprimento de exigências documentais de uma carga terceira, onera-se o transporte rodoviário, devido 
às diárias extras, o exportador fica sujeito a possíveis multas pela quebra de contrato junto ao importador. 
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Segundo os exportadores consultados, o tempo de liberação para uma carga consolidada é três vezes maior 
quando o processo possui alguma exigência documental.
 Intervenientes envolvidos: SRF

 Solução Proposta ao problema 55– Desconsolidação imediata das cargas com divergências 
documentais

 Caso uma das cargas que componha uma consolidação apresente um problema com a documentação, 
sugere-se que seja permitida a imediata desconsolidação da carga, de modo a não prejudicar os exportadores 
com as documentações conformes. Para isso, deve-se prever essa possibilidade na legislação que regulamenta 
o processo de exportação e desenvolver ferramenta específica no PCE, nos Módulos DU-E e CCT. O elo 
logístico responsável por executar essa atividade deverá ser o “consolidador” inicial, usualmente um agente 
de cargas. Entretanto, o PCE deve prever a possibilidade de os exportadores acompanharem o andamento 
do processo, em outras palavras, essa proposta visa a transparência na consolidação e desconsolidação de 
cargas. Ademais, essa solução prevê a diminuição média do tempo na exportação para cargas consolidadas.

 Situação Problema 56 – Divergência de peso

 Nos processos de exportações terrestres de carga geral a tolerância para divergência de peso inexiste, 
enquanto que para cargas a granel é de 1% do peso bruto, o qual é a soma entre o peso efetivo da carga e 
o peso do caminhão. Caso seja constatada divergência de peso, o AFRFB não permite a saída do caminhão 
com a carga até a verificação física, à semelhança do canal vermelho, mesmo se o processo tenha sido 
parametrizado em canal verde (liberação automática). Algumas vezes, divergência em unidades decimais no 
peso bruto são punidos com multa, sem qualquer estipulação de tolerância. Nesse caso de décimos de peso 
bruto, deve-se considerar que a pesagem no modal rodoviário é diferente da pesagem de contêineres: pesa-
se o caminhão por inteiro, onde até o peso do motorista pode influenciar o resultado. Só devido a esse ponto, 
justificar-se-ia a estipulação de uma política de tolerância para os pesos nas declarações de exportação feitas 
neste modal.
 Essa situação ocorre constantemente devido à não aplicação, pela SRF, do entendimento do Instituto 
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO): os resultados constatados em balanças, mesmo 
as certificadas por esse órgão, em até 5%. Destaca-se que o Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes (DNIT) aplica a orientação do INMETRO quanto às balanças existentes nas rodovias nacionais.
Ademais, a divergência de peso também pode ocorrer devido à falta de padronização quanto à variação de 
combustível que pode ser apresentada em um caminhão: enquanto uma URF pode indicar que é de 300 
quilos (kg) de combustível, outra URF indica 150 quilos (kg) de tolerância. Deve-se também ressaltar que o 
clima (umidade e chuva, como exemplos) pode influenciar no peso do caminhão. De modo a exemplificar: um 
caminhão lonado estará mais pesado caso tenha passado por uma zona com chuva.
 Independente de qual foi o valor constatado na divergência, a SRF aplica a multa de 1% do valor 
aduaneiro da mercadoria devido à inexatidão nas informações nos documentos. Além da multa, por ter 
sido encaminhado à verificação física, o processo de exportação será impactado no tempo. Atualmente, 
nas fronteiras com a Argentina, a média de tempo de um caminhão com carga à espera da liberação pela 
Secretaria da Receita Federal é de 15 dias.
 Intervenientes envolvidos: SRF

 Solução	Proposta	ao	problema	56	–	Aplicação	de	tolerância	na	divergência	de	peso

 A Secretaria da Receita Federal, por meio de Instrução Normativa, poderia aplicar a tolerância na 
variação de peso total no modal rodoviário, o qual é a somatória do peso do caminhão com o peso da 
mercadoria. Propõe-se a tolerância de 5%, variação a qual aplicada pelo INMETRO e pelo DNIT, tanto para 
cargas gerais quanto para cargas a granel. O estabelecimento da tolerância justifica-se porque apesar de os 
transportadores rodoviários possuírem balanças, essas não apresentarão a mesma exatidão das balanças 
existentes nos portos secos de fronteira. Com o estabelecimento da tolerância, a fluidez das cargas na 
exportação será maior, com maior previsibilidade para a transposição da fronteira, além da diminuição de 
aplicação das multas por inexatidão na prestação de informações nos documentos que suportam o processo 
de exportação.

 Situação Problema 57 – Falta de previsibilidade na SRF e na ANVISA em situações atípicas
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 A operação-padrão e qualquer outro tipo de movimento realizado pelos servidores federais impactam 
diretamente na previsibilidade dos tempos de liberação nas fronteiras terrestres. Por exemplo, diversas 
movimentações de cargas que transpõem do Brasil aos países vizinhos são de trânsito aduaneiro e, nesses 
casos, um AFRFB necessita executar atividades diretas para a liberação da carga. Nessas situações também 
falta previsibilidade sobre as parametrizações em canal laranja ou vermelho, o que impacta no tempo de 
liberação, exigindo esforços adicionais do exportador para que a transposição de fronteira ocorra.
 Intervenientes envolvidos: SRF, ANVISA

 Solução Proposta ao problema 57 – Estabelecimento de prazos durante situações atípicas

 Em casos de greves e paralisações, sugere-se a elaboração de uma normativa que regulamente o 
tempo máximo para a liberação da carga. Sugere-se o tempo máximo de 10 (dez) dias corridos para a 
análise fiscal da ANVISA e mais o mesmo tempo para o desembaraço aduaneiro. Caso o servidor federal não 
tenha indicado exigência formal no processo, o DATAVISA, o SISCOMEX, o Módulo LPCO e o Módulo DU-E 
deverão estar parametrizados para que a carga seja liberada automaticamente. Outra alteração sistêmica 
a ser realizada é a de não permitir novamente a intervenção de fiscalização naquele processo específico, 
decorrido o prazo indicado. Essa solução proposta visa a maior previsibilidade para o exportador durante 
períodos atípicos nos órgãos fiscalizadores.

 Situação Problema 58 – Falta de plano de contingências

 Observa-se nas fronteiras a ausência de plano de contingências da Secretaria da Receita Federal, 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Em algumas 
situações, o equipamento de inspeção não intrusiva, normalmente um escâner de raio-X, do depositário 
da fronteira pode falhar, bem como algum sistema de comércio exterior ficar indisponível. Nesses casos, os 
caminhões com as cargas deverão ficar parados até a normalização do equipamento ou do sistema, o que 
pode levar diversas horas. Essa situação problema impacta diretamente na previsibilidade do processo de 
exportação.
 Intervenientes envolvidos: Todos os orgãos envolvidos.

 Solução Proposta ao problema 58– Elaboração de planos de contingências

 Os órgãos supracitados necessitam elaborar planos de contingências para os casos de falhas dos 
equipamentos eletrônicos, de modo a não prejudicar o fluxo de cargas nas fronteiras. Se possível, esses planos 
de contingências devem ser elaborados em parceria com as empresas. Entretanto, obrigatoriamente, esses 
planos devem ser transparentes ao Setor Privado, de modo a estar preparado para executar as atividades 
no processo de exportação. Essa solução proposta tem como benefício direto a continuidade na fluidez das 
cargas com os países vizinhos.

 Situação	Problema	59	–	Sistema	de	Trânsito	Aduaneiro	Internacional	(SINTIA)

 O Brasil é signatário da Resolução do Grupo Mercado Comum (GMC) 17/04, o qual prevê a 
implementação do SINTIA. Entretanto, tal sistema ainda não foi regulamentado, tampouco implementado no 
país. A não utilização do SINTIA pelo Brasil ocasiona falta de padronização procedimental com a Argentina 
e com o Uruguai, principalmente. Além disso, a Secretaria da Receita Federal não compartilha informações 
antecipadas de forma padronizada com os países vizinhos e, consequentemente, não existe um planejamento 
sobre as chegadas das cargas na fronteira por parte da Argentina e do Uruguai, o que prejudica a celeridade 
do processo de exportação quando a carga transpõe a fronteira.
 Intervenientes envolvidos: SRF

	 Solução	 Proposta	 ao	 problema	 59	 –	 Implementação	 do	 Sistema	 de	 Trânsito	 Aduaneiro	
Internacional	(SINTIA)

 Como previsto pela GMC 17/04, o Brasil deve regulamentar e implementar o SINTIA para as operações 
de comércio exterior por meio do modal terrestre entre os países do Mercosul. Para isso, a Secretaria da Receita 
Federal deverá alocar recursos humanos e financeiros e desenvolver o sistema considerando a existência do 
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Portal Único de Comércio Exterior.
 O processo de solicitação do trânsito aduaneiro deve ser realizado via PCE, conforme descrito na 
Consulta Pública nº 013/2016. A solicitação na DU-E estará integrado com o Módulo CCT, o qual, por sua 
vez, deverá possuir integração com o SINTIA. O compartilhamento das informações com a Argentina e com 
o Uruguai, principalmente, poderia ser realizado antes da efetiva chegada da carga na fronteira. 
 Para realizar o trânsito aduaneiro, o exportador deverá inserir as informações e, se necessário, outros 
documentos pertinentes à operação de trânsito. Sugere-se que, em alinhamento a ser feito com os países 
vizinhos, todas as informações e documentos disponibilizados para o trânsito podem ser utilizados para 
efeito de desembaraço aduaneiro. Deve-se enfatizar que nos casos de cargas que necessitem de anuência 
para o transporte em território nacional, os órgãos anuentes deverão realizar seu gerenciamento de riscos de 
modo conjunto com a SRF no PCE e deferir (ou não) a operação de trânsito.

 
 Situação Problema 60 – Taras de veículos

 O conceito sobre o que abrange “tara do veículo” não é regulado pela Coordenação Geral da Aduana 
(COANA) da SRF. Dessa maneira, cada URF dispõe de um entendimento próprio. De modo a exemplificar: a 
Unidade de Uruguaiana interpreta que a tara do veículo deve contabilizar 100% do tanque de combustível, 
com o motorista dentro do caminhão. Portanto, em Uruguaiana, por exemplo, para um mesmo tipo de 
caminhão e dois motoristas distintos, a tara do veículo deverá ser distinta; outras URF entendem que o peso 
do motorista não deve ser contabilizado.  A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) entende, 
por exemplo, que a tara do veículo deve contabilizar 90% do tanque de combustível, sem considerar o peso 
do motorista. Portanto, constata-se a falta de uniformização na informação de taras de veículos entre as 
unidades de fronteira e, destaca-se, que essa informação é completamente local, sem o compartilhamento 
entre as URF. 
 Essa situação força o transportador rodoviário a aumentar seus esforços em conformidade, ao 
customizar a informação a depender da URF de transposição de fronteira. Caso essa empresa cometa um 
equívoco, o exportador é impactado diretamente, visto que a carga ficará parada no porto seco devido à 
constatação de divergência de peso, conforme descrito anteriormente.
 Na Argentina, o procedimento quanto à tara do veículo é: o caminhão vazio segue à balança e procede 
com a pesagem; posteriormente, realiza o carregamento da mercadoria; por fim, o caminhão carregado 
segue novamente à balança; os pesos, então, são constatados. Portanto, identifica-se, também a falta de 
padronização no conceito de “tara do veículo” a nível do Mercosul, visto que ao transpor a fronteira, um 
caminhão brasileiro poderá enfrentar problemas, o que impactará no tempo de entrega final da mercadoria 
exportada.
 Intervenientes envolvidos: SRF

	 Solução	Proposta	ao	problema	60	–	Definição	de	conceito	de	“taras	de	veículos”

 Num primeiro momento, a COANA deve elaborar uma normativa (Instrução Normativa ou incluir no 
manual aduaneiro vinculante) para regulamentar o entendimento sobre o conceito “tara de veículo”. Nessa 
definição do conceito, a COANA deverá indicar: qual a porcentagem do tanque de combustível deverá ser 
considerada; contabilização ou não do peso do motorista; outros tópicos que entender necessário. Dessa 
maneira, o entendimento de todas as URF será padronizado. Consequentemente, o transportador rodoviário 
terá maior previsibilidade quanto à elaboração dos documentos e, de modo indireto, o exportador será 
beneficiado com um transporte mais ágil e, provavelmente, mais barato.
 Num segundo momento, sugere-se que o Brasil lidere em âmbito do Mercosul o estabelecimento 
do conceito de “tara de veículo” e qual o procedimento que deve ser realizado para obter o exato peso. A 
padronização desse conceito facilitará as trocas comerciais via rodoviária, ao aumentar a previsibilidade da 
movimentação das cargas entre os países.

	 Situação	Problema	61	–	Emissão	de	certificado	fitossanitário	e	cooperação	com	o	correspondente	
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento da Argentina

 Determinadas cargas necessitam da emissão de certificados fitossanitários. Para isso, o exportador 
deve apresentar os documentos junto à carga depois do desembaraço aduaneiro, realizado junto à Secretaria 



46

da Receita Federal. Para a elaboração do certificado, o MAPA demora em média 6 horas, sendo que esse 
tempo pode ser maior caso a solicitação do exportador seja realizada após o horário comercial. Essa situação 
problema demonstra a falta de paralelismo de atividades, visto que a solicitação desse certificado poderia 
independer do desembaraço aduaneiro. Dessa maneira, o processo de exportação é impacto em tempo, o 
que prejudica a competitividade internacional do exportador.
 Outra situação problema verificada na fronteira com a Argentina é a falta de cooperação do MAPA 
brasileiro e seu correspondente argentino. As atividades de verificação física e de emissão de certificados 
fitossanitários poderiam ser executadas de forma conjunta e coordenada, entretanto, segundo indicações 
do Setor Privado, o MAPA brasileiro tende a não aceitar a cooperação com os argentinos. Essa situação 
problema prejudica a fluidez da exportação, tanto do lado brasileiro, quanto no território argentino, o que, 
por consequência, impacta no fluxo comercial entre os dois países.
 Intervenientes envolvidos: MAPA

 Solução	Proposta	ao	problema	61	–	Emissão	de	certificado	fitossanitário	antecipado	e	cooperação	
internacional	(MAPA)

 Com a operacionalização do VICOMEX, sugere-se que o MAPA se utilize desse sistema para receber as 
informações de forma antecipada para a emissão do certificado fitossanitário. Assim que seja dada a presença 
de carga pelo depositário, o representante legal do exportador poderá solicitar a elaboração do documento, 
independente do canal parametrizado no SISCOMEX. Assim que o Módulo LPCO (ver tópico específico sobre 
essa proposta) estiver operacionalizado no PCE, o MAPA deverá solicitar as informações e emitir o certificado 
fitossanitário através desse sistema.
 De modo complementar, o órgão brasileiro deve buscar a cooperação internacional com o órgão 
argentino, visto que em diversas cidades fronteiriças, a exemplo de Uruguaiana, as estruturas físicas de 
fiscalização são compartilhadas. Dessa maneira, torna-se plausível o trabalho conjunto e único. Essa solução 
proposta impactaria de modo direto o tempo total do processo de exportação, beneficiando ambos os países 
quanto à fluidez da carga.

 Situação Problema 62 – Apresentação de Manifesto Internacional de Carga/Declaração de 
Trânsito	Aduaneiro	(MIC/DTA)

 No modal rodoviário, o transportador deve imprimir 25 vias do Manifesto Internacional de Carga, 
sendo que 4 (quatro) dessas vias serão entregues ao porto seco na fronteira, enquanto as outras são entregues 
no decorrer do transporte, como para a SRF e para a Aduana do país vizinho. Todas as vias devem apresentar 
assinaturas e carimbos em dois determinados lugares desse documento. Caso o documento não esteja 
conforme, a carga é parada, independente do órgão: Polícia Rodoviária Federal; Porto seco; SRF; entre outros. 
Deve-se destacar que esse documento também é utilizado para realizar o trânsito aduaneiro internacional.
 Ademais, cada URF solicita uma informação que não está prevista na Instrução Normativa que 
regulamenta o MIC. Dessa maneira, o transportador rodoviário necessita aumentar seus esforços em 
conformidade, ao customizar a informação a depender da URF de transposição de fronteira. Caso essa 
empresa cometa um equívoco, o exportador é impactado diretamente, visto que a carga ficará parada no 
porto seco devido à constatação de divergência de peso, conforme descrito anteriormente. Todo o aumento 
de esforço é refletido, também, no custo do frete rodoviário, visto que o transportador necessitará de mais 
recursos humanos para atender as exigências de cada URF.
 Intervenientes envolvidos: SRF
 
	 Solução	Proposta	ao	problema	62	–	Manifesto	e	Trânsito	Eletrônico	Internacional

 Sugere-se que o procedimento de apresentação e assinatura no formulário MIC/DTA tenha a rápida 
implementação do Manifesto e Trânsito Eletrônico Internacional entre os países signatários do Mercosul. 
Enquanto não seja instituído o manifesto eletrônico, sugere-se que esse documento deixe de ser instrutivo 
ao embarque, ou seja, ele deverá ser adotado pontualmente, de forma independente à conferência do 
desembaraço aduaneiro de exportação.
 Para isso, a SRF necessita promover alterações na legislação do despacho aduaneiro de exportação 
de forma a compatibilizar as propostas do presente item, especialmente no Regulamento Aduaneiro (Decreto 
6.759/09), artigo 588:
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O despacho de exportação será instruído com:
I – a primeira via da Nota Fiscal;
II – a via original do conhecimento e do manifesto internacional de carga, nas exportações por 
via terrestre, fluvial ou lacustre; e
III – outros documentos exigidos na legislação específica.

 Essa solução proposta evitará o manuseio de diversas vias do mesmo documento e procederá 
com a padronização de solicitação de informações entre as URF. A solução sistêmica aumenta, também, 
a transparência e permite, tanto quanto possível, a troca de informações entre as Aduanas brasileira e 
argentina, o que potencializa a fluidez das cargas. Por sua vez, essas soluções propostas diminuirão os custos 
do transporte rodoviário, impactando indiretamente nos valores do frete rodoviário.

 

 Situação Problema 63- Integração de dados quanto à movimentação de cargas Brasil-Argentina

 O Brasil e a Argentina possuem um grande fluxo de cargas no modal terrestre. As informações que 
são prestadas nos sistemas brasileiros de comércio exterior, com ênfase nos Módulos SISCOMEX e Trânsito, 
necessitam ser inseridos também nos sistemas argentinos, com destaque para o Sistema Informatizado de 
Trânsito Internacional Aduaneiro (SINTIA). Em cada país, as informações são inseridas de forma repetida por 
diferentes elos, o que gera custos, maior probabilidade de equívocos e um maior leadtime no tempo de 
transação. Ademais, essa situação problema demonstra a falta de integração de controles pelas Aduanas dos 
dois países.
 Esse mesmo problema pode ser observado nos outros dois principais órgãos controladores de 
fronteira de ambos os países: a autoridade sanitária e a autoridade fitossanitária. Os exportadores brasileiros 
procedem com os registros de seus respectivos produtos junto ao MAPA e à ANVISA, entretanto, essas 
informações não estão integradas com as autoridades argentinas, o que tornaria mais rápida a transposição 
das cargas nas fronteiras.
 Intervenientes envolvidos: SRF

 Solução Proposta para o problema 63

 Em questões aduaneiras, o Brasil necessita iniciar a integração do Portal Único de Comércio Exterior, os 
Módulos DU-E e CCT, com os sistemas argentinos de controle de comércio exterior. Para a operacionalização 
dessa ideia, um grupo de trabalho para a harmonização de dados entre as Aduanas necessita ser criado. 
Posteriormente, as informações que tenham sido inseridas no PCE migrarão automaticamente para os 
sistemas da Argentina e os elos argentinos da cadeia envolvidos na transação confirmarão as informações 
prestadas, sem a necessidade de nova inserção, o que elimina os riscos de equívocos de digitação.
 Para a segunda situação problema, o PCE deverá estar integrado com as bases de registros de 
produtos dos órgãos anuentes, com destaque para as da ANVISA e do MAPA. Posteriormente, o Comitê 
Nacional de Facilitação do Comércio (CONFAC), liderados por ANVISA, MAPA, SECEX e SRF, deve elaborar um 
plano de trabalho para engajar os órgãos anuentes argentinos para buscar as informações diretamente no 
PCE, com o objetivo de acelerar a transação entre os dois países, evitando, também, a prestação duplicada de 
informações.

 Situação Problema 64- Falta de planos de contingência 

 Observa-se a falta de planos de contingência por parte da SRF em algumas situações, como os casos 
de greve de AFRFB e os casos de quebra de equipamento de inspeção não invasiva (escâner de raio-X). 
Destacam-se alguns pontos:

• No primeiro caso, os processos parametrizados para análise documental (laranja) e 
para verificação física (vermelho) ficam parados na fronteira durante um extenso período de 
tempo, o que gera custos de sobre-estadia e de armazenagem, além de custos relacionados 
à depreciação e de multas por descumprimento de contrato internacional.

• No segundo caso, nas URF de fronteira com a Argentina, a maioria dos caminhões 
deve ser escaneado. Entretanto, o equipamento está sujeito a quebras e necessita, então, de 
manutenção não programada, o que pode levar diversas horas ou até mesmo mais do que 
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24 horas. Para essas URF, os AFRFB não estão autorizando a saída do caminhão do recinto 
alfandegado até que o escâner esteja novamente em funcionamento.

 Intervenientes envolvidos: SRF

 Solução Proposta para o problema 64

 A SRF, a nível nacional, deve estabelecer diretrizes para a elaboração de planos de contingência para 
ambas as situações. De acordo com a realidade local, cada URF procederá com a estruturação de um plano 
de contingência. Deve-se destacar que a COANA deve, também, estabelecer prazos para a elaboração desses 
planos. Sugere-se que a SRF, a nível nacional e local, envolva o Setor Privado para colaborar no estabelecimento 
das diretrizes e na elaboração desses planos. Esses planos de contingência devem ser públicos e de fácil 
acesso.

 Situação	Problema	65–	Carimbo	para	conclusão	de	trânsito

 No trânsito aduaneiro terrestre, o transportador necessita apresentar o Manifesto Internacional de 
Cargas/Declaração de Trânsito Aduaneiro (MIC/DTA) em 3 vias, em papel, e que essas vias sejam carimbadas 
pela SRF no momento da conclusão do trânsito. Destaca-se que se os servidores do órgão não estejam 
presentes quando o transportador solicita o carimbo, o caminhão deverá esperar até essa liberação. Essa 
dinâmica alonga o tempo do trânsito aduaneiro o que impede, portanto, a transposição de fronteira 
(prosseguimento do fluxo da carga do Brasil para a Argentina).
 Intervenientes envolvidos: SRF

 Solução Proposta para o problema 65

 Com a operacionalização do Módulo CCT no Portal Único de Comércio Exterior, sugere-se que a 
conclusão do trânsito seja realizada diretamente nesse sistema por meio da conclusão do Documento de 
Acompanhamento de Trânsito (DAT). Para tornar mais célere a dinâmica do comércio exterior, sugere-se 
que o próprio recinto alfandegado, por meio do seu perfil no Módulo CCT, proceda com o encerramento do 
trânsito, sem a necessidade de apresentação de nenhum documento físico por parte do transportador. Caso 
seja identificado algum indício que comprometa a integridade da carga, o recinto alfandegado indicará no 
Módulo CCT. Consequentemente, o sistema não permitirá a entrega e a transposição da carga até que um 
AFRFB solucione a questão.

 Situação problema 66- Falta de estrutura e boas práticas Brasil-Argentina

 Na fronteira terrestre entre ambos os países, as estruturas físicas dos órgãos intervenientes (Aduana, 
Autoridade Sanitária e Autoridade Fitossanitária) não são compartilhadas, o que não incentiva a maior 
interação entre os órgãos brasileiros e argentinos. Além disso, as boas práticas, como a conferência física 
conjunta, não foram desenvolvidas até o presente momento.

 A ausência de boas práticas ocasiona, por exemplo, o seguinte caso:

• A Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) e a respectiva Tarifa Externa Comum (TEC) 
foram elaboradas no âmbito do Mercosul, o que inclui, portanto, Argentina e Brasil. Entretanto, 
alguns casos foram observados de reclassificação fiscal no processo de importação Argentina 
(no fluxo de exportação brasileira).  Consequentemente, os custos de transação aumentam, 
visto que casos de reclassificação fiscal acarretam em penalizações ao importador, além da 
necessidade de apresentação de laudos técnicos, os quais devem ser emitidos por peritos. 
Essa situação problema impacta na fluidez do comércio entre ambos os países.

 Intervenientes envolvidos: Todos os orgãos envolvidos

 Solução Proposta para o problema 66

 Conforme observado em algumas fronteiras terrestres, a exemplo do Canadá e dos Estados Unidos, 
os Governos do Brasil e da Argentina devem adaptar as estruturas físicas existentes para que as autoridades 
aduaneiras, sanitárias e fitossanitárias de ambos os países possam estar no mesmo prédio. Esse contato mais 
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constante incentivará o desenvolvimento de boas práticas entre os países, mesmo que a nível local.
 A nível nacional, a SRF, o MAPA e a ANVISA podem buscar a integração com os órgãos intervenientes 
da Argentina quanto ao gerenciamento de riscos e a realização conjunta das verificações físicas. Além disso, 
a criação de um canal de comunicação direto para casos mais operacionais, como o caso da reclassificação 
fiscal da NCM, entre as duas Aduanas poderia facilitar a fluidez da corrente de comércio.

 4. Proposta de abrangência do Regime – Plano Nacional de 
Exportação.

 Regime Especial de Drawback Integrado Suspensão Contínuo

 Solução Proposta com base no Item 5 do Plano Nacional de Exportações: 2015-2018
 Etapa de Pleito do Ato Concessório

 Descrição da Proposta

 A empresa deverá elaborar o pleito do Ato Concessório para o Regime Especial de Drawback Integrado 
Suspensão Contínuo por processo produtivo geral. Exemplos: produção de carro; produção de geladeira; 
produção de cobre; produção de compressor. As informações obrigatórias que definem o processo produtivo, 
as quais devem ser apresentadas nesse pleito, estarão disponíveis, em um layout amigável, no novo Módulo 
de Drawback e no PCE. A SECEX deve disponibilizar um contato, como focal point, caso a empresa ainda 
tenha dúvidas sobre a elaboração do pleito. 
 Para a definição do processo produtivo, a empresa pleiteante não necessitará obrigatoriamente 
apresentar a relação de insumos importados e adquiridos no mercado nacional versus os bens finais 
exportados. Isso se deve ao fato de empresas utilizarem a combinação de diversos insumos para a produção 
de uma gama de produtos finais. Exemplos: um processo produtivo de uma empresa que utiliza 20 insumos 
e possui mais de 500 produtos exportados distintos pode apresentar milhares de combinações. Para obter a 
informação sobre a matriz insumo produto padrão da empresa, o DECEX poderá acessar o Livro de Controle 
de Estoque e Produção constante da Escrituração Fiscal Digital (EFD) da empresa.  
 Portanto, o cadastro do processo produtivo no Ato Concessório pela empresa pleiteante deverá ser 
por família de produtos. Logo, deverão ser informados, no mínimo:

• Todas as NCMs dos insumos que pretende adquirir, tanto no mercado nacional quanto 
por importações;

• Todas as NCMs dos produtos finais que pretende exportar.

 Em algumas situações, como as NCMs “Outros”, conforme disposto na Tarifa Externa Comum, a 
Secretaria de Comércio Exterior solicitará à empresa pleiteante a descrição mais detalhada de quais são os 
insumos que pretende adquirir classificados nessa NCM. Exemplo: se for informada a NCM 87089990, poderá 
ser necessário que a empresa informe que pretende adquirir articulação giratória de plataforma baixa para 
chassis de ônibus e mesa giratória para chassis de ônibus. Entretanto, a empresa pleiteante não necessitará 
indicar quais são os part numbers de cada insumo ou bem exportado.
 Algumas empresas podem desejar a descrição mais completa das NCMs, mesmo que a SECEX não 
a solicite. Portanto, o desenvolvimento do novo Módulo Drawback deve prever a abertura de campo de 
descrição complementar que seja editável por item de insumo importado no momento da elaboração do 
pleito do Ato Concessório. Esse campo de descrição complementar das NCMs no Ato Concessório deve ser de 
modo similar ao identificado na dinâmica presente no sistema do Regime Especial de Drawback Suspensão.  
 Esse campo servirá para que no momento de o Beneficiário do Regime elaborar a Declaração de 
Importação, a descrição da NCM que consta no Ato Concessório deverá migrar automaticamente em função 
da integração sistêmica. Entretanto, esse campo dentro do novo sistema deve ser editável, no qual a empresa 
terá a opção de manter ou alterar a descrição complementar, de modo a atender possíveis exigências da 
fiscalização em fronteira. Destaca-se que essas alterações das descrições complementares das NCMs não 
alterarão, em nenhum momento, o compromisso de exportação.
 Para possibilitar o controle sobre as NCMs cadastradas no pleito do Ato Concessório, o novo Módulo 
Drawback deverá estar integrado sistemicamente com o SPED Fiscal (Nota Fiscal eletrônica e escrituração 
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fiscal digital [Bloco K]) e com os Módulos SISCOMEX Exportação Web e Importação Web. Dessa maneira, o 
DECEX poderá visualizar as entradas dos insumos adquiridos classificados em determinada NCM e as saídas 
dos bens finais classificados em outra NCM. Exemplo: a empresa informa o número do Ato Concessório na 
Declaração de Importação (ou Documento Único de Importação) e, posteriormente, informará esse número 
na Nota Fiscal de entrada para os estoques; no caso de exportação, a Nota Fiscal de saída e no Registro de 
Exportação (ou Documento Único de Exportação). Portanto, a Secretaria de Comércio Exterior possuirá uma 
dupla checagem sobre a aquisição de insumos e exportação de produtos finais.
 Ademais, no pleito do Ato Concessório, conforme atualmente é realizado em outros pleitos dos 
Regimes Especiais de Drawback, a empresa deverá informar, caso seja pertinente, a exemplos de commodities 
e químicos, a porcentagem de oscilação de utilização de insumos (o que pode incluir perdas ou ganhos) e 
quais são os resíduos e os subprodutos (e seus respectivos NCMs, caso tenham valores comerciais) resultantes 
do processo produtivo cadastrado. A quantidade e a variação mínimas e máximas das perdas, dos resíduos e 
dos subprodutos também deverão ser informadas no pleito do Ato Concessório. Essas informações podem 
ser obtidas diretamente na EFD da empresa.
 Nessa nova modalidade, a empresa pleiteante não necessitará mais indicar o índice de agregação de 
valor e, portanto, não haverá índice mínimo de agregação de valor. 

 Análise do pleito

 Descrição da Proposta

 O novo módulo de Drawback deverá estar integrado com o Bloco 0 da escrituração fiscal digital, no 
qual consta a relação padrão insumo-produto. A partir do momento em que o pleito do Ato Concessório 
estiver inserido no novo módulo, o analista da Secretaria de Comércio Exterior poderá acessar sistemicamente, 
a partir da escrituração fiscal digital, os dados sobre o processo produtivo e sobre os insumos relacionados a 
cada produto a ser exportado alvos de avaliação.
 A Secretaria de Comércio Exterior deverá elaborar uma matriz de riscos. Essa matriz será desenvolvida 
e aplicada no novo sistema. Com a inserção do pleito do Ato Concessório, o novo sistema gerará os 
primeiros resultados, fomentando a avaliação pelo analista. Esse novo sistema será retroalimentado a partir 
do deferimento (ou indeferimento) dos pleitos dos Atos Concessórios e, quando identificado um pleito 
semelhante, o sistema indicará ao analista, de modo a facilitar a sua avaliação.
 O laudo técnico não será fundamental no momento do pleito do Ato Concessório nessa nova 
modalidade. A prerrogativa da solicitação do laudo técnico continua a existir, como a da solicitação de 
informações complementares sobre itens específicos do processo produtivo. De modo a facilitar e harmonizar 
a elaboração e a análise do laudo técnico, a Secretaria de Comércio Exterior deverá disponibilizar um laudo 
técnico padrão no novo Módulo Drawback, em outros Módulos Drawback e no Portal Único de Comércio 
Exterior. Além de disponibilizar um layout de um laudo, o órgão deverá indicar quais são as características 
e informações que a empresa pleiteante deve prestar para elaboração desse documento. Caso esse laudo 
técnico não seja desenvolvido em formato eletrônico, deve-se permitir que a empresa pleiteante possa anexá-
lo e, posteriormente, visualizá-lo.

 Relatórios gerenciais

 Descrição da Proposta

 Uma das diretrizes estratégicas da Secretaria de Comércio Exterior é a necessidade de implementação 
de uma ferramenta tecnológica, por exemplo um sistema DW, que possibilite a extração de relatórios 
gerenciais com informações customizáveis sobre a gestão da nova modalidade do Regime de Drawback. 
Além disso, nesse novo Módulo de Drawback, deve-se prever a possibilidade de extração de todos os dados 
em diversos formatos (.pdf, .xml, .xls, .txt, .oxt, .csv, entre outros) e exportados para planilhas eletrônicas.  
 O layout deve ser amigável para essa extração, com a criação de filtros para selecionar os dados a 
serem exportados, a exemplo do DataSebrae. A possibilidade de extração de todas as listas para documentos 
com esses formatos, tal como existe no drawback isenção web, pode ser um ponto de partida. 

 Desenvolvimento de CFOPs específicos
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 Descrição da Proposta

 Para o Regime Especial de Drawback Integrado Suspensão Contínuo, a Receita Federal e o Conselho 
Nacional de Política Fazendária necessitam desenvolver e aprovar CFOPs específicos que abranjam todas as 
operações de comércio exterior. Uma vez desenvolvida a nova lista de CFOPs, o grupo sugere que a mesma 
seja submetida à apreciação do Setor Privado para comentários pertinentes. Alguns novos CFOPs que devem 
ser criados são:

• Aquisição no mercado interno amparada por Drawback Suspensão Contínuo;
• Aquisição no mercado interno amparada por Drawback Suspensão Contínuo 

Intermediário;
• Exportação amparada por Drawback Suspensão Contínuo;
• Exportação amparada por Drawback Suspensão Contínuo Intermediário;
• Exportação por “conta e ordem” (transmissão de posse) destinada ao Drawback 

Suspensão Contínuo;
• Exportação por “conta e ordem” (transmissão de posse) destinada ao Drawback 

Suspensão Contínuo Intermediário;

 Destaca-se que, tanto para as operações interestaduais quanto para as dentro do mesmo Estado, 
devem ser detalhadas com CFOPs específicos.
  O desenvolvimento de CFOPs específicos é imprescindível para o controle da entrada e saída de 
mercadorias amparadas pela nova modalidade. Dessa maneira, a SECEX terá a possibilidade de realizar 
acessos de modo seletivo à base de dados da Nota Fiscal Eletrônica. Essa ampliação do número de CFOPs 
proporcionará uma simplificação e melhoria na qualidade do controle sobre os Regimes Especiais.
 Com mais CFOPs específicos, a rastreabilidade sobre insumos importados e mercadorias exportadas é 
aumentada drasticamente, visto que as operações serão identificadas de modo mais eficaz, o que, por sua vez, 
auxiliaria no aprimoramento do gerenciamento de riscos, principalmente da SRF. Ademais, o Setor Privado 
terá mais segurança para classificar suas operações, o que melhora a qualidade da informação prestada ao 
Governo.

 Critérios de habilitação

 Descrição da Proposta

 Os critérios propostos para habilitação à nova modalidade, o Regime Especial de Drawback Integrado 
Suspensão Contínuo são:

• Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
• Possuir o Domicílio Tributário Eletrônico (DTE);
• Possuir a Escrituração Fiscal Digital do Livro Controle da Produção e Estoque, do 

Sistema Público de Escrituração Digital;
• Regularidade fiscal – Certidão Negativa de Débitos;
• Não possuir inadimplemento nos últimos 12 meses; e
• Cumprir com um dos cinco critérios seguintes:

o Ter volume prévio de operações de comércio exterior (não limitado a um 
patamar de valores de exportação); ou 

o Possuir ou ter histórico de utilização de Atos Concessórios, independente da 
modalidade; ou 

o Receita de comércio exterior (não limitado a um limite de receitas); ou 
o Demonstrar que realizou operações de exportação como fabricante 

intermediário; ou
o Vendas com fins específicos de exportação.

 Os critérios de habilitação deverão ser comprovados no momento do pleito do Ato Concessório. 
Caso uma empresa pleiteante não cumpra com um dos requisitos, a análise do pleito não seguirá adiante, 
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sendo indeferido automaticamente. Destaca-se que a rejeição pela não apresentação de um dos requisitos 
não limitará um novo pleito de Ato Concessório durante um determinado período. Exemplo: se a empresa 
conseguir cumprir com todos os requisitos na semana seguinte ao indeferimento, ela estará apta a solicitar 
um novo pleito.
 Todos os critérios propostos têm foco na regularidade fiscal, de modo a não criar obstáculos para 
empresas que atuam no comércio exterior habilitarem-se nessa nova modalidade. Com critérios simples e 
objetivos, o Regime Especial de Drawback Integrado Suspensão Contínuo torna-se atrativo e abrangente aos 
diversos segmentos das indústrias e distintos tamanhos das empresas.
 Ao não limitar valores, tanto de exportação e de importação, e o não estabelecimento de valores 
de patrimônio, permite-se que empresas de menor porte possam pleitear um Ato Concessório. Os critérios 
propostos também visam a maior integração de empresas intermediárias a essa nova modalidade, de modo 
a dar maior competitividade para toda a cadeia de suprimentos.

 Reavaliação: critérios e periodicidade

 Descrição da Proposta

 Uma das premissas do Regime Especial de Drawback Integrado Suspensão Contínuo é o deferimento 
de Ato Concessório único. De modo a complementar o gerenciamento de riscos, o DECEX procederá com 
uma avaliação periódica sobre o Beneficiário do Regime e as operações amparadas pelo Ato Concessório. 
 Os requisitos de regularidade fiscal exigidos para habilitação a essa nova modalidade devem ser 
mantidos continuamente. O novo Módulo Drawback deve estar integrado aos sistemas que controlam a 
regularidade fiscal do Beneficiário do Regime. Essa integração sistêmica resguardará a Secretaria de Comércio 
Exterior frente aos órgãos de auditoria operacional, como o Tribunal de Contas de União.
 Propõe-se que, além da manutenção contínua dos requisitos exigidos para a habilitação a essa nova 
modalidade, alguns dos critérios para a avaliação sejam: percentual de nacionalizações; regularidade das 
nacionalizações. Caso a Secretaria de Comércio Exterior entenda que sejam necessários outros critérios para 
avaliação, deve-se disponibilizá-los de modo transparente para todos os intervenientes.  
 O DECEX avaliará caso a caso e solicitará justificativas ao Beneficiário do Regime caso os parâmetros 
saiam da normalidade. Esses critérios serão aplicados, de modo conjunto. A primeira avaliação será realizada 
findos 24 meses de vigência do Ato Concessório e, posteriormente, as avaliações serão anuais. Destaca-se 
que um patamar mínimo de exportação não será um critério de avaliação.
 O Beneficiário do Regime possuirá 30 dias para apresentação das justificativas. Se essas não atenderem 
à análise ou transcorrido esse período sem a empresa responder aos questionamentos, o analista da SECEX 
poderá suspender as aquisições por seis meses ou até as regularizações pelo Beneficiário do Regime. O novo 
Módulo Drawback possuirá a funcionalidade sistêmica para executar a suspensão, a qual estará integrada 
com o Módulo SISCOMEX Importação Web e com o SPED2 .
 Decorrido o período de seis meses, caso o Beneficiário do Regime não tenha cumprido com as 
exigências indicadas, o analista do DECEX cancelará, por meio de funcionalidade sistêmica, a permissão da 
empresa em adquirir insumos (importação ou mercadorias nacionais) amparados pelo Regime Especial de 
Drawback Integrado Suspensão Contínuo. Apenas novas aquisições serão canceladas para permitir que o 
Beneficiário do Regime cumpra com os compromissos de exportação assumidos. O novo Módulo Drawback 
possuirá a funcionalidade sistêmica para executar o cancelamento, a qual estará integrada com o Módulo 
SISCOMEX Importação Web e com o SPED3 .

 Adimplemento do compromisso de exportação

 Descrição da Proposta

 No momento em que o Beneficiário do Regime informar o número do Ato Concessório na Nota Fiscal, 
no caso de aquisição de mercadoria em mercado nacional, ou na Declaração de Importação (DI), no caso 
de importação, o SPED Fiscal e o SISCOMEX Importação Web migrarão automaticamente essas informações 

 2A suspensão de aquisição de mercadorias nacionais poderá ser realizada por meio do bloqueio dos CFOPs específicos.
  3Devem ser garantidas as interfaces do novo Módulo Drawback, o SISCOMEX Importação Web e o SPED Fiscal para que 
haja o reconhecimento da suspensão e do cancelamento do benefício.
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para o novo Módulo Drawback. A data de emissão da NF-e e ou a data do desembaraço da DI serão o input 
para o início da contagem do prazo de suspensão de tributos.
 Propõe-se que saldos, totais ou parciais, dos itens das adições de DI possam ser utilizados em 
modalidades distintas do Regime de Drawback Suspensão, como o Regime de Drawback Isenção e no 
Regime de Drawback Suspensão Contínuo. De modo complementar, para o adimplemento de exportação, 
um RE ou uma DU-E possa ser vinculado em um ou mais Atos Concessórios, independente da modalidade 
do Regime Especial de Drawback Suspensão. O novo sistema deve estar preparado e integrado com os 
Módulos de Drawback, SISCOMEX Exportação e SISCOMEX Importação para tratar essas transferências de 
saldos dos itens de uma mesma adição e para flexibilizar a vinculação de um RE ou DU-E a dois ou mais Atos 
Concessórios. Essa proposta deve ser aplicada para aquisições em mercado nacional. Para a operacionalização 
dessa proposta, uma publicação de legislação conjunta SRF e SECEX será necessária.
 Conforme disposto nas legislações que amparam o Regime Especial de Drawback Suspensão, o prazo 
para o adimplemento do compromisso de exportação é de um ano, prorrogável por mais um ano. Em vista 
disso, o novo Módulo Drawback deverá apresentar uma ferramenta que prevê a prorrogação automática do 
prazo, sem a necessidade de o Beneficiário do Regime solicitá-la, tampouco de apresentar justificativas por essa 
prorrogação. Caso não seja possível a implementação da prorrogação automática, o novo Módulo Drawback 
deverá apresentar uma ferramenta que prevê a prorrogação em bloco dos insumos, com a apresentação de 
justificativas. Ademais, durante a análise da prorrogação, o Ato Concessório (aquisições e exportações) não 
deverá ser travado.
 A essência do controle da nova modalidade será a escrituração fiscal digital (Bloco K). Em função da 
integração do novo Módulo de Drawback ao SPED Fiscal, no momento em que o Beneficiário do Regime 
emitir uma Nota Fiscal de entrada e uma Nota Fiscal de saída, a Secretaria de Comércio Exterior poderá ter 
ciência da utilização do Regime. Com essa integração sistêmica e outras integrações, como com os Módulos 
SISCOMEX Exportação e Importação Web, o controle será efetivado.
 Deve-se prever nessa nova modalidade a transferência de insumos entre Atos Concessórios diferentes. 
Uma mesma empresa que possua dois ou mais processos produtivos distintos que apresentem insumos em 
comum, eventualmente, poderá transferir um insumo entre um e o outro Ato Concessório, conforme a sua 
necessidade.
 Outras maneiras para o adimplemento do compromisso de exportação são: nacionalização (a qual 
estará descrita em tópico posterior); devolução de mercadoria ao exterior; destruição; exportação de insumo 
no mesmo estado; transferência de adimplementos (a qual estará descrita em tópico posterior). No caso da 
segunda opção, o Beneficiário do Regime, além da nota fiscal de saída, deverá elaborar um RE ou uma DU-E 
vinculado ao Ato Concessório e à Declaração de Importação que deu origem ao benefício fiscal. No caso da 
terceira opção, além da nota fiscal de saída, o Beneficiário do Regime deverá anexar o laudo emitido pelo 
AFRFB no novo Módulo de Drawback.
 A exportação de insumo no mesmo estado (sem operação de industrialização), nos casos em que 
o Beneficiário do Regime não possa utilizar o insumo. Destaca-se que essa situação é excepcional e não 
deve ser utilizada frequentemente pela empresa. A legislação que 
ampara o Regime Especial de Drawback Suspensão deverá ser 
alterada para abranger essa nova situação. Ademais, um código 
de enquadramento de exportação no SISCOMEX Exportação Web 
deverá ser criado.
 O novo Módulo Drawback deve possuir integração 
sistêmica com os Módulos SISCOMEX Exportação Web e SISCOMEX 
Importação Web, além do próprio SPED Fiscal , para que haja 
o reconhecimento automático no Ato Concessório de toda e 
qualquer forma de adimplemento do compromisso de exportação, 
de modo a evitar que o Beneficiário do Regime necessite inserir 
manualmente informações já disponíveis em outro sistema de 
comércio exterior brasileiro. 

SPED Fiscal ou Escrituração Fiscal Digital 
é um arquivo digital, que se constitui 
de um conjunto de escriturações 
de documentos fiscais e de outras 
informações de interesse dos fiscos das 
unidades federadas e da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, bem como 
de registros de apuração de impostos 
referentes às operações e prestações 
praticadas pelo contribuinte. (Secretaria 
da Fazenda de São Paulo)

 Importação “por conta e ordem” e “por encomenda”

 Descrição da Proposta

 As modalidades de importação “por conta e ordem” e “por encomenda” devem estar contempladas 
nessa nova modalidade. Para isso, deve-se criar campo estruturado na DI onde deve ser mencionado o Ato 
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Concessório do adquirente/encomendante, vinculando a importação ao Beneficiário do Regime. No momento 
em que a Comercial Importadora ou a Trading efetuar a venda, no caso de importação por encomenda, ou 
a transmissão de posse, no caso de por conta e ordem, deverá ser mencionado na NF-e o Ato Concessório 
do adquirente/encomendante. Ao emitir esse documento, a informação constará no SPED-Bloco K, o qual 
migrará automaticamente ao novo Módulo Drawback. Esse controle será semelhante a uma aquisição no 
mercado interno amparado pelo Regime Especial de Drawback. 
 Os sistemas SISCOMEX Importação Web, SPED Fiscal e novo Módulo Drawback deverão estar 
integrados em relação à importação “por conta e ordem” e “por encomenda”. Destaca-se que para uma 
Comercial Importadora ou Trading operar nessas modalidades, Beneficiário do Regime deve estar vinculado 
ao RADAR daquela empresa, conforme Instrução Normativa da SRF 634 de 2006.

 Marinha Mercante (AFRMM e TUM)

 Descrição da Proposta

 A nova legislação deve prever a suspensão do Adicional de Frete de Renovação de Marinha Mercante 
(AFRMM) e da Taxa de Utilização de Marinha Mercante (TUM). Em termos sistêmicos, para que haja o 
reconhecimento automático da suspensão desses tributos, deve-se realizar as seguintes adaptações:

• Transferir o controle de AFRMM do sistema Mercante para o SISCOMEX Importação 
Web ou no PCE. A partir da inserção do número do Ato Concessório na DI, a suspensão do 
tributo torna-se automática.

• Nos casos de nacionalização, o sistema deverá prever a inserção das informações pelo 
Beneficiário do Regime para que seja realizado automaticamente o cálculo proporcional desse 
tributo para os itens da adição. Após o cálculo automático, o sistema executará o débito 
automático da taxa devida, em conta e banco previamente cadastrado pelo Beneficiário do 
Regime. Com essa transferência sistêmica e a modernização do processo de cálculo, deve-se 
criar uma migração automática entre o SISCOMEX Importação Web e o novo Módulo.

• Os critérios de cálculo nos casos de nacionalização devem ser claros e transparentes. 
No PCE e nos Manuais, deve constar a fórmula de cálculo para que o Beneficiário do Regime 
esteja ciente e ter a capacidade de verificar uma possível inconsistência sistêmica.

• Padronizar as unidades de cálculo utilizadas para unidade de medida comercializada, 
vide o tópico “Quantidade comercializada e medida estatística”. No momento da vinculação 
para efeitos de baixa do Ato Concessório, haverá o lançamento automático da unidade de 
medida comercializada e o peso para cálculo do AFRMM.

• Criar campo específico na DI para que o Beneficiário do Regime possa inserir o peso 
líquido de cada item, de modo a permitir o cálculo do frete proporcional por item, refletindo no 
cálculo do AFRMM proporcional ao valor não utilizado para a comprovação do compromisso 
de exportação4.

• Prever em legislação a isonomia do pagamento da TUM entre os Regimes Especiais 
de Drawback Isenção e de Suspensão. Deve-se prever que o novo Módulo de Drawback não 
exija o pagamento desse tributo.

 Alterações no Ato Concessório

 Descrição da Proposta

 Na nova modalidade, o Beneficiário do Regime para solicitar a alteração do Ato Concessório deverá 
fazê-lo dentro do novo sistema. A solicitação deverá ter a especificação de quais características do ato são 

 4 Segundo o Relatório de Modernização dos Processos de Importação, a proposta é que no Documento Único de 
Importação, os itens de uma adição sejam tratados separadamente em relação aos seus dados.
5No caso em que o Beneficiário do Regime tenha optado por cadastrar a matriz insumo-produto, ao invés da família 
de produtos, a alteração deverá ser por insumo a ser adquirido ou produto a ser exportado.
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objeto de alteração e quais são as justificativas para essas alterações. Enquanto a alteração estiver “em análise”, 
a utilização do Ato Concessório deve ser fluida, sem a suspensão das aquisições, tampouco das exportações.
 Algumas das possíveis alterações do Ato Concessório são:

• Incluir ou excluir NCMs a serem adquiridas5 ;
• Incluir ou excluir NCMs a serem exportadas;
• Alteração da porcentagem de oscilação de utilização de insumos;
• Alteração de quais são os resíduos e os subprodutos;
• Alteração da quantidade e a variação mínimas e máximas das perdas, dos resíduos e 

dos subprodutos;
• Inclusão ou exclusão de empresas de um mesmo grupo econômico.

 Deve-se destacar que o analista da SECEX possui a premissa de solicitar documentos complementares, 
como um novo laudo técnico que conste os novos resíduos e subprodutos, para justificar a alteração no Ato 
Concessório. Ademais, caso o analista entenda que as alterações solicitadas descaracterizem o processo 
produtivo cadastrado, a alteração será negada.
 O campo editável de descrição complementar da NCM, proposta descrita no tópico “Pleito do Ato 
Concessório” não necessitará passar por nova análise a cada alteração realizada pelo Beneficiário do Regime, 
visto que não estará fazendo alterações diretas no Ato Concessório, apenas para fins de atender possíveis 
exigências da fiscalização aduaneira. Portanto, o Beneficiário do Regime poderá continuar suas respectivas 
operações de comércio exterior.

 Nacionalização

 Descrição da Proposta

 De modo análogo ao Regime de Entreposto Industrial sob Controle Aduaneiro Informatizado 
(RECOF), propõe-se que nessa nova modalidade não incida multas e juros em insumos importados a serem 
nacionalizados ou insumos adquiridos no mercado interno não utilizados em produto exportado, desde que 
essa outra destinação seja realizada em até 1 (um) ano após a aquisição ou a sua prorrogação. Essa outra 
destinação estará limitada a 20% do valor anual do total dos insumos adquiridos.
 Caso o Beneficiário do Regime necessite dar outra destinação, que não a exportação, exceto no caso 
de destruição acompanhada pela SRF ou de reexportação, ao insumo acima do percentual ou após o período 
referidos, as multas e os juros serão incididos na mesma dinâmica atual, conforme previsto no Regulamento 
Aduaneiro.
 Para operacionalizar essa proposta, o Beneficiário do Regime deverá elaborar uma nova DI de 
Nacionalização, para os itens importados. Quanto aos itens adquiridos em mercado nacional, o Beneficiário 
do Regime deverá criar um evento vinculado à Nota Fiscal original, como a elaboração de uma Nota 
Complementar vinculada à Nota Fiscal original, de modo a permitir o recálculo dos tributos.

 Proposta de abrangência do Regime – Plano Nacional de Exportações

 Descrição da Proposta

 No Plano Nacional de Exportações (2015-2018) consta o desenvolvimento de uma nova modalidade do 
Regime Especial de Drawback para empresas que exportam entre US$3 milhões e US$ 5 milhões anualmente, 
possuam fluxo contínuo de operações de comércio exterior e apresentam Cadastro Positivo. Entretanto, 
propõe-se a eliminação do patamar limite de valor de exportações, além de prezar pela inclusão de empresas 
de outros portes, como o pequeno, dos mais diversos setores industriais. Além disso, sugere-se que não seja 
necessário que a empresa tenha se utilizado previamente de algum dos Regimes Especiais de Drawback.
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Processo de Importação
Documento	único	de	importação	(DUI)	–	Registro	de	dados

 O Documento Único de Importação (DUI), ideia semelhante à Declaração Única de Exportação 
(DU-E), deverá ser criado no Portal Único de Comércio Exterior. O DUI terá como finalidade a prestação 
de informação para todas as etapas e sub etapas de controles e gestão de riscos governamentais. 
 O DUI receberá os dados necessários ao longo do processo, o que aperfeiçoa a consulta pelos 
intervenientes, promove a integração entre os Setores Público e Privado e aumenta a confiabilidade 
das informações prestadas. Consequentemente, elimina a repetição de dados e a possibilidade de 
erros entre documentos e sistemas. O DUI será criado dentro do Portal Siscomex e abrange todos os 
produtos.
 A Organização Mundial das Aduanas sugere a eliminação de todos os documentos físicos e 
a substituição por documentos eletrônicos. Assim, entende-se que a proposta de Documento Único 
de Importação (DUI), atende ao que preconiza a OMA, elimina a necessidade da apresentação de 
documentos físicos nos trâmites de importação, tornando-o um sistema mais seguro, com informações 
disponíveis e mais confiáveis.

1. PROBLEMAS GERAIS

 Situação Problema 1– Fatura Comercial

 A Fatura Comercial é um documento instrutivo do 
processo do despacho aduaneiro de importação. A apresentação 
deve ser feita com via original, assinada de próprio punho pelo 
exportador ou pelo representante legal do exportador sediado 
no Brasil. Em muitas Unidades da Receita Federal, exige-se que a 
via original da Fatura esteja assinada com caneta de tinta azul.
 Intervenientes envolvidos: SRF

 Solução Proposta 1– Fatura Comercial

 Propõe-se que os dados da Fatura Comercial sejam 
inseridos no Portal Único e caracterize o início do DUI. Sugere-

se que este lançamento 
seja realizado em uma 
das seguintes formas:

1. Lançamento manual dos dados da Fatura;
2. Incluir como anexo a Fatura no Portal Siscomex1;
3. Os dados da Fatura migram do sistema da empresa importadora 

diretamente para o Portal Único e gera um DUI.

  Uma vez que os dados foram registrados no DUI, o importador 
ou representante legal não precisa inserir novamente estes dados. 
Desse modo, elimina-se a repetição e redundância de informações 
ao longo do processo, além de melhorar a gestão do fluxo da 
informação, visto que o importador ou representante legal possui 
desta forma maior zelo para lançar informações. 

O Programa Portal Único de Comércio 
Exterior é uma iniciativa de reformulação 
dos processos de importação, 
exportação e trânsito aduaneiro. 
Com essa reformulação, busca-se 
estabelecer processos mais eficientes, 
harmonizados e integrados entre todos 
os intervenientes públicos e privados no 
comércio exterior. Da reformulação dos 
processos, o Programa Portal Único passa 
ao desenvolvimento e integração dos 
fluxos de informações correspondentes 
a eles e dos sistemas informatizados 
encarregados de gerenciá-los (SISCOMEX)

O Portal Siscomex é uma iniciativa 
de governo eletrônico centrada 
no aumento da transparência e da 
eficiência nos processos e controles de 
exportações e importações. Voltado 
primordialmente aos operadores de 
comércio exterior - exportadores, 
importadores, transportadores, 
depositários, despachantes aduaneiros, 
terminais portuários, etc. - o Portal 
Siscomex objetiva, em sua etapa inicial 
de implementação, simplificar o acesso 
aos serviços e sistemas governamentais 
e à legislação pertinentes às operações 
de comércio exterior (SISCOMEX).

1 Essa proposta tem como base o Anexação de Documentos (VICOMEX). A Fatura Comercial deverá 
possuir um padrão que permitirá ao Portal Único fazer a leitura deste documento e extrair as informações 
necessárias, migrando estes dados para o DUI.
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 Dados que não constam na Fatura, como o NCM, serão solicitados no Portal Siscomex através do 
DUI para preenchimento manual. Deve ser destacado que de acordo com essa proposta, o DUI pode receber 
várias faturas, semelhante à DU-E quanto às Notas Fiscais, o que permite ao importador a vinculação de várias 
outras Faturas no mesmo documento, condicionado a um mesmo Conhecimento de embarque.
 O DUI ainda substitui a Declaração de 

Importação (DI) e a Declaração Simplificada 
de Importação (DSI) , tal como se apresentam 
atualmente. A sugestão é que o DUI seja 
como um documento eletrônico elaborado 
no Portal Único. Esse documento possibilita a 
eliminação da apresentação dos documentos 
físicos, salvo exceções previstas em legislação, 
que amparam o processo. 

 Sugere-se que o DUI, assim como a DU-E, 
seja regulamentado como documento base 
para os controles aduaneiro, estatísticos e 
administrativos das operações de importação. 
O DUI tem como proposta ser composto por 
documentos completos. Logo, permite-se 

que o DUI seja constituído como o documento principal para a importação. 
 Deve-se destacar que dados fornecidos no DUI não podem ser mais alterados após a efetivação 
do mesmo. As alterações podem ocorrer até o momento da efetivação do DUI (considera-se hoje como 
a efetivação do registro da DI) ou mediante autorização da Secretaria da Receita Federal ou outro órgão 
anuente. 

 Situação Problema 2– Packing List

 Em situações específicas, tais como máquinas, veículos ou granéis, não contidos em volumes fechados, 
o Packing List não necessita ser apresentado, o mesmo ocorre quando se trata de um pequeno e único 
volume. Não obstante constar no manual aduaneiro de importação, algumas autoridades aduaneiras ainda 
exigem a apresentação do documento em tais situações, por interpretação propria das normas vigentes.Os 
importadores necessitam requisitar ao exportador a confecção desse documento para atender exclusivamente 
à fiscalização aduaneira e administrativa brasileira. A não apresentação desse documento, o qual possui 
quase as mesmas informações que constam na Commercial Invoice e possui características essencialmente 
logísticas, é passível de multa pela Receita Federal.
 Se a mercadoria for parametrizada para conferência aduaneira (documental ou física) ela ficará retida 
na zona primária ou na zona secundária até que seja apresentado o Packing List, gerando mais custos de 
armazenagem, elevando os custos do processo.Na prática, em muitas situações, o importador não possui de 
imediato o Packing List e precisa solicitar ao exportador tal documento.
 Intervenientes envolvidos: SRF

 Solução Proposta 2– Packing List

 Considerando os pontos abordados, propõe-se que o Packing List deixe de ser um documento 
instrutivo do despacho de importação.  Nos casos de exigência do documento para efeitos de controle do 
processo de importação pela Receita Federal e pelos demais órgãos, o Packing List pode ser anexo a qualquer 
momento do processo de importação. Outra sugestão ainda é que as informações referentes ao Packing List 
possam ser lançadas diretamente no DUI.
 Outra proposta é que o documento seja elaborado pelo importador e não mais pelo exportador. 
Essa alteração propõe uma agilidade na apresentação do Packing List às autoridades aduaneiras e, 
consequentemente, todo o processo de desembaraço aduaneiro. 
 Por fim, considerando que este documento não seja mais instrutivo do despacho de importação e sim 
um documento adicional para gestão de risco da Receita Federal e dos órgãos anuentes, sugere-se a extinção 
da multa por não apresentação do Packing List.

 

O Despacho Aduaneiro de Importação é processado com 
base em declaração a ser apresentada à unidade aduaneira 
sob cujo controle estiver a mercadoria, na zona primária ou 
na zona secundária. A declaração de importação pode ser 
processada no Siscomex (DI e DSI eletrônica), regra geral, ou 
fora do Siscomex (DSI em formulário, Declaração de Remessa 
Expressa DRE-I, Nota de Tributação Simplificada - NTS, 
Declaração de Regime de Tributação Unificado - DRTU, etc). 
A declaração de importação deverá conter a identificação do 
importador e a identificação, classificação, valor aduaneiro e 
origem da mercadoria; além de outras informações exigidas 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (art. 551 do 
Regulamento Aduaneiro).(RFB)
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 Situação Problema 3– Licença de Importação

 Atualmente, a Licença de Importação (LI) é feita para autorizar a entrada em território nacional 
de diversos produtos sujeitos a controle. Em tese, existem quatro tipos de tratamento administrativo que 
deveriam utilizar processos diferenciados, conforme descrito abaixo: 

• Certificação compulsória de produto, como a do Inmetro. Nesse tratamento 
administrativo, o importador deverá registrar a Licença de Importação e, compulsoriamente, 
a LI é deferida pelo órgão anuente. Em todos os processos de importação de determinada 
NCM, o importador necessita proceder com o registro da LI; 

• Autorização para importar determinado produto. Este tratamento administrativo 
considera que a licença de importação de um determinado volume de produto durante um 
determinado tempo seja obtida. Este licenciamento que o órgão anuente possa conferir a 
entrada e a quantidade de mercadoria no país, a exemplo do Departamento da Polícia Federal 
(DPF) e os produtos com anuência deste órgão; 

• Licença de importação por processo de importação, quando uma empresa importadora 
necessita solicitar uma licença por cada processo de importação, a exemplo de materiais 
nucleares com a Comissão Nacional de Energia Nuclear e o Ministério da Ciência e Tecnologia;

• Necessidade de inspeção física. Este tratamento administrativo se refere à necessidade 
de tratamentos sanitários e específicos para as mercadorias importadas, como os realizados 
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária.

 De acordo com o processo visualizado pelos importadores, o processo de licenciamento e o sistema 
de tratamento administrativo das importações ocorrem da seguinte forma, com base na Portaria Secex 23:

• Importações dispensadas de licenciamento;
• Importações sujeitas a licenciamento automático, por exemplo o Drawback e em 

algumas mercadorias, como dispostas no tratamento administrativo do Siscomex e no site 
do MDIC;

• Importações sujeitas a licenciamento não automático, que possuem restrição para a 
efetivação do embarque:

o Produtos sujeitos a exame documental prévio: DPF;
o Produtos sujeitos a exame físico pós-embarque e antes do desembaraço: 

Anvisa;
o Produtos sujeitos a exames prévios e pós-embarque: Exército.

 Nos mapeamentos de processos, constataram-se as seguintes oportunidades de melhorias: 
• O mesmo produto é sujeito à anuência de diversos órgãos para deferimento da LI 

em momentos e exigências distintos. Isso reflete na falta de integração de controles sobre o 
produto. 

• Existem órgãos anuentes que aguardam o deferimento de outro órgão anuente para 
fazer análise do processo e posteriormente anuir o mesmo processo, o que reflete em tempos 
no embarque da mercadoria e atrasa o processo. Como exemplo, a Receita Federal inicia o 
procedimento fiscal após a anuência dos órgãos envolvidos na operação. 

• Quase a totalidade dos órgãos anuentes aguardam a confirmação do crédito da taxa 
na conta para iniciar a análise do licenciamento. O fluxo fica prejudicado e gera custos ao 
importador. Aponta-se uma oportunidade de melhoria em separar fluxo financeiro e o fluxo 
da mercadoria.

• Ainda que a importação de uma determinada NCM seja frequente por um importador, 
existe exigência da emissão de nova LI, pagamentos de taxas e novas análises mediante 
apresentação de novos documentos instrutivos a cada embarque; 

• Quando uma licença de importação já está deferida e há a necessidade de alterações, o 
importador deve proceder com o registro de uma LI substitutiva, mesmo que estas alterações 
não descaracterizem a operação. Nesta situação, a LI substitutiva está sujeita à nova análise 
e deferimento. Esse processo impacta no prazo dos processos, eleva os custos da operação 
para o importador e onera tempos e mão de obra dos anuentes;

• Mudanças repentinas na legislação aduaneira em relação a determinadas mercadorias 
ou aos procedimentos, que por sua vez impactam diretamente em mercadorias que já foram 
embarcadas no exterior e ainda não chegaram ao destino. 

• Durante o processo de importação, os órgãos anuentes solicitam informações e 
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documentos fornecidos anteriormente para algum outro órgão ou ainda para o mesmo 
órgão. Cabe ressaltar que muitos destes documentos precisam ser apresentados em vias 
físicas, ocasionando atrasos e prejudicando as empresas. 

 No caso das importações indiretas as MPEs precisam apresentar para ANVISA alguns documentos 
adicionais, como o contrato entre as empresas, para comprovar as operações de importação indireta. Essa 
apresentação documental se deve a: 

• Não existirem campos na Licença de Importação para identificar o “encomendante” ou 
o “adquirente”;

• Falta de integração entre o RADAR, Receita Federal e os sistemas dos órgãos anuentes, 
como o DATAVISA.

 Intervenientes envolvidos: Órgãos anuentes

 Soluções Propostas 3– Licença de Importação

 No novo cenário, propõe-se a eliminação dos documentos existentes atualmente para deferimento de 
LI, sendo que o licenciamento deve ser realizado diretamente no DUI pelos órgãos anuentes. As particularidades 
de cada tipo de licenciamento devem ser tratadas junto aos órgãos anuentes.
 Em semelhança ao que é proposto para o Módulo LPCO com o Módulo DU-E, os licenciamentos 
devem ocorrer em paralelo. Em outras palavras, as análises e os deferimentos de licenciamento do DUI 
podem ocorrer ao mesmo tempo por todos os órgãos intervenientes e em um único documento. Destaca-se, 
também, que deve existir a possibilidade de realizar pagamentos das taxas de licenciamento via débito em 
conta do importador.
 Para possibilitar embarques parciais com controles de saldo, sugere-se a criação de um licenciamento 
máster. Exemplo: a empresa importadora protocola um pedido junto ao órgão anuente, relacionando a 
programação de importação do item controlado durante um determinado período; o órgão realiza uma 
análise de acordo com seus critérios e gerenciamento de risco e defere uma espécie de licenciamento máster, 
que por sua vez, contenha o saldo total e o tempo de validade. A cada embarque realizado pela empresa 
importadora, em referência ao material controlado, a empresa registra uma DUI indicando o licenciamento 
que consome o saldo inicial deferido pelo órgão anuente, o que dispensa os trâmites e procedimentos 
habituais necessários para deferimento de LI, sempre que houver uma nova importação para o material 
controlado. Entende-se por procedimentos habituais necessários para o deferimento da LI, as solicitações 
dos seguintes documentos: formulários (Anexo X do DPF), petições, catálogos, entre outros que precisam 
ser entregues quando a empresa realiza uma importação do produto especificado. Essa sugestão reflete 
positivamente para o importador, garantindo agilidade, redução de custo e otimização de processos.
 Considerando a existência do DUI e a inserção de dados do processo, sugere-se que seja possível ao 
importador obter o deferimento do licenciamento, mesmo após efetivação do DUI, com controle através de 
“status”, à semelhança da proposta da nova exportação (DU-E).  Exemplo: DUI efetivado pendente de análise 
do órgão anuente. Em casos que a importação de determinada NCM seja proibida, o sistema deve alertar os 
órgãos anuentes sobre essa NCM inclusa no DUI. O Portal Único deve ser adaptado para este cenário.
 Para cada NCM, o órgão anuente define quais são os campos do DUI que podem ser alterados pelo 
importador sem que haja necessidade de nova análise. Caso haja a necessidade de alteração de informações 
sujeitos a controle do órgão anuente, o DUI entrará para nova análise. Cada órgão anuente estabelece, para 
cada NCM analisada, quais são os campos de informações do DUI passíveis de alteração sem nova análise.  
 Os demais campos do DUI não podem ser alterados pelo importador ou outro interveniente depois 
da efetivação desse documento. Exemplos de alterações: 

• URF de despacho – A alteração de destino da carga deve ser permitida, apenas se não 
houver restrições de algum órgão anuente.  Por exemplo, os hemoderivados controlados pela 
ANVISA, em que a entrada ocorre somente em determinadas zonas primárias.  

• Quantidade e valor – Para produtos sujeitos a cota e controlados pelo DECEX. Estas 
alterações dependem de nova análise e autorização do órgão;

 Em complemento, os órgãos anuentes devem proceder com uma revisão da lista de produtos sujeitas 
à restrição de embarque. Entende-se que essa lista deve estar relacionada apenas a mercadorias que tenham 
riscos à saúde ou meio ambiente ou que afetem a economia nacional.
 Por fim, propõe-se a eliminação dos pagamentos de multas quando uma mercadoria estiver em 
trânsito internacional e a legislação aduaneira mude repentinamente. Isso poderá ser validado pelas datas de 
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embarque presentes em documentos que serão apresentados no Portal Único.
 De modo resumido, a ideia geral é que toda documentação e informação que requisitada por um 
órgão anuente ou pela própria Receita Federal seja apresentada através do Portal Único. Para as empresas, 
essa proposta traz benefícios como a apresentação de documentos e informações por via eletrônica, com 
mais agilidade e inserindo as informações no sistema uma única vez.
 Deve-se ressaltar que, à semelhança da proposta do Módulo LPCO2 no processo de exportação, a 
interface dos órgãos anuentes e intervenientes através do Portal Único não necessariamente extinguirá os 
sistemas próprios de cada órgão. A proposta se baseia numa base de dados compartilhada entre todos os 
órgãos e que permita integração de informações através do Portal Único.

 Situação Problema 4 – Despacho Aduaneiro

            Os registros de DI não são parametrizados automaticamente: os importadores necessitam esperar 
a formação de lotes para que seja executada a parametrização no SISCOMEX Importação. O número de 
parametrizações varia de acordo com a decisão do chefe da URF, visto que esse analisará o volume de processos 
e indicará quais devem ser os horários de formação de lote. Exemplos: Viracopos possui 7 parametrizações 
diárias; Uruguaiana possui a cada 30 minutos. Destaca-se que Declarações de Importação registradas na sexta 
à tarde, frequentemente, são apenas desembaraçadas na segunda de manhã devido a essa formação de lote.
Conclui-se, portanto, morosidade no processo de importação pela ausência da parametrização automática.
            Além dessa situação problema, o importador não pode declarar as informações sobre as cargas antes 
de o recinto aduaneiro dar a presença de carga, com exceção à modalidade despacho antecipado. Dessa 
maneira, observa-se que o fluxo de informações, que frequentemente é mais ágil do que o fluxo físico da 
carga, não é fluido, o que prejudica, posteriormente, a agilidade do desembaraço aduaneiro e não possibilita 
que os portos, aeroportos e recintos de fronteira terrestre sejam apenas “ponto de passagem”.
 Intervenientes envolvidos: SRF

 Solução Proposta 4– Despacho Aduaneiro

 Propõe-se que o início do despacho de importação ocorra no momento da efetivação do DUI. A 
efetivação do DUI marcará o início do despacho e tem como efeitos:

• Imediata seleção para conferência ou não do DUI e etapas imediatamente subsequentes; 
• Impossibilidade de retificação do DUI pelo importador, exceto se a alteração for 

devidamente autorizada pela SRF ou por órgão anuente a fim de adequar a operação em 
relação a exigência feita por ele.

            Dado o início do despacho aduaneiro, nesse novo cenário não é mais possível ao importador incluir 
Faturas Comerciais no DUI, considerando que passa à condição de despacho aduaneiro e fica à disposição da 
fiscalização aduaneira para conferência, sendo assim selecionado à condição de desembaraçado ou se não 
for selecionado para conferência (atual canal verde).
 Propõe-se que a efetivação do DUI possa ocorrer em dois momentos distintos, à critério do importador:

            Antes da Chegada da Carga

            Essa possibilidade de efetivação do DUI ocorre quando a mercadoria está em trânsito internacional 
(marítimo, aéreo ou rodoviário), ou seja, a carga neste momento, ainda não chegou ao Brasil para ser 
nacionalizada. Na hipótese do importador já possuir os documentos necessários ao processo, ele pode 
efetivar o DUI de forma antecipada, independentemente do tipo de carga.
            Com a efetivação do DUI, a análise também pode ser antecipada por todos os órgãos intervenientes, 
que podem proceder com a análise de risco. A etapa subsequente é a confirmação da presença de carga 
por parte do depositário da carga já manifestada, com base no DUI registrado em trânsito internacional. 
Após confirmada a presença de carga, o Portal Único liberará o resultado da parametrização: com ou sem 
conferência.

2 Licenças, Permissões, Certificados e Outros Documentos Necessários
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            Após estas etapas, o depositário procede com a conferência da mercadoria e confronta com o DUI, 
lançando as informações no Portal Único. Caso não seja constatada divergência entre o declarado e o físico, 
a carga é desembaraçada e segue o fluxo normal de liberação. Havendo constatação de divergências ou 
seleção para conferência, a carga será segregada para cumprimentos das exigências legais.
            Deve-se considerar a criação de status específicos para essas situações:

• Para conferência aduaneira, o status deve ser: os “Processos Interrompidos” ou 
“Desembaraçados”;

•  Para DUI não licenciado e necessidade da análise de algum órgão anuente, o status 
deve ser: “Desembaraçado com efeitos suspensos”.

 Após a chegada da carga

            Na hipótese de não efetivação do DUI por parte do importador antes da chegada da carga, a efetivação 
deve ser efetuada após a chegada pelo próprio importador no momento em que lhe for conveniente, 
respeitando os prazos estabelecidos para perdimento. Considera-se duas etapas antes da efetivação do DUI 
pelo importador:

• Presença de carga confirmada por parte do depositário deverá e posterior 
armazenamento. Constatada alguma divergência pelo importador deve tratá-la antes da 
efetivação do DUI. Nos casos de divergência não constatada o importador pode proceder 
com a efetivação do DUI.

•  Nos casos em que o DUI não for selecionado para conferência, o processo é 
desembaraçado e segue o fluxo normal, na inexistência de licenciamento. Na hipótese 
em que o DUI não seja selecionado para conferência e ainda necessitar de licenciamento, 
deve-se constatar o status “Desembaraçado com efeitos suspensos”. Na hipótese em que o 
DUI necessite de conferência aduaneira, constata-se o status: “Despacho interrompido” ou 
“Desembaraçado”.

 Situação problema 5– Seleção para conferência

 No procedimento existente, no trâmite de seleção para conferência, a declaração é distribuída a algum 
AFRFB (Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil) e é submetida à análise documental, verificação física e 
valoração aduaneira, conforme o canal atribuído: amarelo, vermelho e cinza.  Quando a seleção de canal 
vermelho, o importador providencia junto ao depositário o posicionamento da carga para verificação física.  
Esse procedimento tem rotinas e logísticas complexas, consideradas uma das principais causas de aumento 
de custos de armazenagem e aumento do tempo para liberação da carga.
 Intervenientes envolvidos: SRF

 Solução proposta 5– Seleção para conferência 
 
 Propõe-se a mudança do modelo de seleção parametrizada, 
eliminando os canais hoje existentes: verde, amarelo, vermelho e cinza.  
O DUI é submetido à parametrização imediatamente após sua efetivação 
e pode ser ou não selecionado para conferência aduaneira.  
 Quando selecionado, o DUI é automaticamente distribuído 
ao AFRFB, que por sua vez executa a conferência aduaneira e efetua 
verificação física. A verificação física direta é executada em situações específicas ou sempre que o AFRFB 
entender necessária para formar sua convicção quanto à regularidade da operação. 
 A proposta preconiza a conferência aduaneira de rotina com base em imagens fornecidas por 
equipamentos de inspeção não invasiva. No entanto, não impede a verificação física e direta, como supracitado.
 O AFRFB e demais anuentes podem otimizar sua atuação através de conferência através de dados 
e imagens da carga disponibilizados no Anexação de Documentos (VICOMEX). Em casos excepcionais, o 
posicionamento de carga é realizado para verificação física direta. Com a seleção do DUI para conferência, 
o depositário deverá disponibilizar à fiscalização aduaneira as imagens obtidas através o de câmeras ou 
equipamentos de inspeção não invasiva.
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 Assim, propõe-se que após a efetivação do DUI, o sistema parametrize o processo, selecionando-o 
ou não para conferência aduaneira, observados os critérios e parâmetros estabelecidos pela SRF.  Em 
consequência, o DUI terá o status “DUI sem conferência aduaneira” ou “DUI com conferência aduaneira”.
 O DUI sem conferência aduaneira significa que as mercadorias estão desembaraçadas e em condições 
de serem liberadas, observadas as anuências de outros órgãos e as restrições dos demais intervenientes, se 
for o caso.
 Na hipótese de conferência aduaneira, as mercadorias registradas no DUI serão submetidas à inspeção 
total ou parcial, para verificação através de imagens e/ou conferência física da carga.
 Propõe-se ainda, que o AFRFB possa utilizar os registros de verificações efetuadas por outros órgãos 
para auxiliar a conferência aduaneira. As conferências físicas deverão ser realizadas uma única vez por um 
determinado órgão. Dessa maneira, todo o processo de conferência física é otimizado, elimina-se dupla 
verificação física de uma mesma mercadoria e a morosidade no processo, que reflete na redução dos custos.
 Após a conclusão da conferência aduaneira, o AFRFB providencia o desembaraço do DUI e permite, 
observadas as anuências de outros órgãos, a entrada da mercadoria.
 Sugere-se ainda que essas novas rotinas de conferência aduaneira na importação sejam esclarecidas 
nos manuais aduaneiros. O objetivo da proposta do DUI com ou sem conferência é: um trabalho mais racional, 
menos burocrático, mais eficiente, com menos esforços manuais de todos os envolvidos e menor interrupção 
no processo de importação como um todo.

 Situação	Problema	6–	Visualização	dos	dossiês	pelos	fiscais

 Conforme detalhado em outra situação problema, o VICOMEX não dispõe de alerta automático para 
avisar os servidores públicos, independente do órgão interveniente, da anexação dos documentos pelo 
exportador, importador ou representante legal. Entretanto, observa-se outra situação problema: os fiscais, 
com destaque para os sanitários (ANVISA), estão com dificuldades em visualizar os documentos vinculados a 
um determinado dossiê. Essa falha é completamente sistêmica. Ao não conseguir visualizar, o fiscal sanitário 
entende que não existe documento anexado e, consequentemente, procede com o indeferimento sumário 
(por ausência de documentos). Ao indeferi-lo, o importador deverá executar todo o processo de registro de 
licença de importação, com novo recolhimento de taxas e esperar no “fim da fila”. Além de gerar pagamentos 
adicionais de taxas, custos adicionais de armazenagem e de depreciação da mercadoria são adicionados aos 
custos de transação do importador.
 Intervenientes envolvidos: Órgãos anuentes

 Solução Proposta 6

 Sugere-se que a SECEX, principal órgão encarregado quanto ao gerenciamento do VICOMEX, busque 
a correção da falha sistêmica junto ao SERPRO. Enquanto essa falha não é resolvida, esse sistema dispõe de 
uma ferramenta que demonstra a data de quando o dossiê foi criado e os documentos foram vinculados.  
 Dessa maneira, como plano de contingência para evitar o indeferimento sumário e os custos adicionais 
gerados a partir desse, os fiscais sanitários podem solicitar a impressão da tela do dossiê. Para isso, a gerência 
do Portos, Aeroportos e Fronteiras da ANVISA deve emitir uma nota de orientação para todas as unidades, 
anunciando o plano de contingência quando o VICOMEX apresentar essa falha sistêmica.

 Situação problema 7– Gestão de arquivos 

 O importador arquiva todos os documentos pertinentes à importação 
durante o prazo de 5 (cinco) anos. Exemplo prático de documentos a serem 
arquivados: Um processo simplificado que contém aproximadamente 15 páginas de 
documentos padrões, exemplo: invoice, packing list, Comprovante de Importaçao 
(CI), DI, conhecimento de embarque, guia ou GARE. Desta forma, observa-se: Uma 
importadora de pequeno porte possui 50 processos/ano. Se cada processo tiver 
em média 15 páginas, essa empresa terá o consumo de 750 páginas/mês.  
 De modo geral, exemplifica-se somente a visão do importador. Pode-se 
incluir também nesta linha de raciocínio, os outros atores da cadeia logística, como o despachante aduaneiro, 
que também fazem guarda de arquivo, cada um de seu modo, mas todos em via de regra por 5 anos.
 Muitas empresas acabam por contratar uma empresa terceirizada para que faça este gerenciamento 
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de arquivos. Destaca-se que esse serviço, geralmente, custa caro. 
 Intervenientes envolvidos: Casa Civil

 Solução Proposta 7

 Vislumbra-se a oportunidade de permitir a guarda de documentos que não necessariamente físico:

• DOCUMENTO ELETRÔNICO - O documento eletrônico produzido 
a partir de assinatura digital dispensa a guarda de documento em 
meio físico, por sua própria natureza, não se aplicando qualquer 
norma que a obrigue por falta de objeto.

• DOCUMENTO DIGITALIZADO - No que tange à digitalização, 
foi oficialmente regulamentada pela Lei nº 12.682/12 que a define 
como a conversão da fiel imagem de um documento para código 
digital. Seu art. 3º ainda dispõe que o processo de digitalização deverá 
ser realizado de forma a manter a integridade, a autenticidade e, se 
necessário, a confidencialidade do documento digital, com o emprego 
de certificado digital emitido no âmbito da Infraestrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP – Brasil.

 O § 1º do art. 64-B do Decreto 70.235/72, acrescentado pelo art. 
24 da Lei nº 12.865/13, por sua vez define que “no processo eletrônico, os atos, documentos e termos que o 
instruem poderão ser natos digitais ou produzidos por meio de digitalização”; ... e “os atos, termos e documentos 
submetidos a digitalização pela administração tributária e armazenados eletronicamente possuem o mesmo 
valor probante de seus originais”.
 Dessa maneira, sugere-se a alteração do artigo 18 do Regulamento Aduaneiro para permitir que a 
guarda de documentos originais não necessariamente seja física.

 Situação	Problema	8-	Retificação	automática	para	cálculo	de	tributos
 
 Atualmente, o novo cálculo para pagamento dos tributos é feito manualmente, 
consequentemente, apresenta-se certa morosidade. Para que o importador consiga 
quitar o débito ou utilizar o saldo decorrente do novo cálculo, necessita passar por um 
processo muito burocrático. 
 A Receita Federal precisa estar de acordo com o novo pagamento dos tributos 
e, então, o importador poderá quitar os débitos ou obter os saldos. Muitas das vezes, o 
importador poderá quitar o débito ou utilizar-se do saldo posteriormente.
 Intervenientes envolvidos: SRF

 Soluções	Propostas	8-	Retificação	automática	para	cálculo	de	tributos

 Propõe-se que o Portal Único retifique automaticamente os tributos a pagar, depois de o DUI ter sido 
devidamente retificado e aprovado pela Receita Federal e todos os outros órgãos anuentes. Dessa maneira, o 
importador não precisará tomar nenhuma ação para o pagamento dos tributos extras ou para poder utilizar 
os saldos decorrentes em uma próxima operação.

 Situação Problema 9- Cadastro de intervenientes

 O importador necessita cadastrar seus representantes legais em diferentes sistemas de órgãos 
intervenientes: RADAR, Receita Federal; DATAVISA, Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); 
Orquestra, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro); SIGVIG/SISVIGIAGRO, 
Vigilância Agropecuária (VIGIAGRO); cadastro técnico federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA); entre outros. Ademais, alguns desses cadastros possuem validade 
específica. O importador necessita investir diversas horas para proceder com esses cadastros e gerenciá-los, 
visto que trabalham com distintos representantes legais. Destaca-se que as informações prestadas pelas 
MPEs são, em sua essência, repetidas, evidenciando falta de integração sistêmica entre os órgãos.
 Intervenientes envolvidos: Órgãos intervenientes

A Infraestrutura de Chaves Públicas 
Brasileira (ICP-Brasil) é uma cadeia 
hierárquica e de confiança que 
viabiliza a emissão de certificados 
digitais para identificação virtual 
do cidadão. Observa-se que o 
modelo adotado pelo Brasil foi o de 
certificação com raíz única, sendo que 
o ITI, além de desempenhar o papel 
de Autoridade Certificadora Raiz 
(AC-Raiz), também tem o papel de 
credenciar e descredenciar os demais 
participantes da cadeia, supervisionar 
e fazer auditoria dos processos
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 Solução proposta 9

 Similar à ideia do Sistema de Anexação de Documentos, deve-se desenvolver um Módulo de Cadastro 
Único de Intervenientes, no qual estejam integrados todos os órgãos intervenientes. Nesse sistema, o 
importador procedera com o cadastro de seus representantes legais nos processos de comércio exterior. 
Durante o procedimento, o Setor Privado indicará para quais órgãos está válido o cadastro (desenvolvimento 
de “flag”, similar ao Anexação de Documentos). Deverão ser desenvolvidos perfis de acesso para cada órgão 
interveniente.
 
 Situação problema 10- Número de controles administrativos

 Destaca-se que o Brasil está entre os países que possui número elevado de produtos com anuência e 
licenças prévias, em alguns casos, apresenta descompasso com o Acordo de Procedimentos para Licenciamento 
da Organização Mundial do Comércio. Verifica-se, também, que diversas NCMs possuem anuência dupla e, 
algumas vezes, tripla as quais também apresentam impactos quanto a:

•         Tempo: apesar de os dois ou três órgãos atuarem de forma paralela, um órgão 
anuente pode levar mais tempo do que o outro e, consequentemente, atrasar o processo de 
importação;

•         Indeferimentos: se a primeira LI tiver sido deferida e o segundo órgão indeferir 
o pedido, automaticamente, o importador perderá a primeira LI, o que, em alguns casos, 
poderá gerar multas aplicadas pela SRF quanto ao embarque da mercadoria no exterior (a 
data da nova LI será posterior ao embarque, sendo que a autorização deveria ter sido emitida 
anteriormente ao embarque).

•         Gestão: torna-se necessária a dedicação de mais horas de trabalho para atender as 
demandas de dois ou mais órgãos anuentes, como a anexação de documentos no VICOMEX, 
cumprimento de exigências apontadas e acompanhamento de verificação física.

 Esse grande volume de produtos com anuência, principalmente os que possuem mais de um órgão, 
sobrecarregam o SISCOMEX LI Web e dificultam a integração com outros sistemas, o que reflete nos prazos 
de deferimento das licenças. Essa situação descrita aumenta os custos dos importadores.
 Intervenientes envolvidos: Órgãos anuentes

 Solução Proposta 10

  Dentro do Grupo de Facilitação do Comércio, a SECEX poderia promover uma revisão do 
universo dos produtos com necessidade de licenciamento, com o intuito de diminuir a lista de NCMs, 
principalmente as com anuências múltiplas. Essa revisão deverá ser apoiada por várias Associações do Setor 
Privado.

 Situação problema 11 – Legislação de Rotulagem para Importação Indireta

 Atualmente, as bases normativas, como o Regulamento do IPI e o Código de Defesa do Consumidor, 
não regulam de forma clara e padronizada as informações que devem constar no rótulo de um produto, nas 
operações de conta e ordem ou de encomenda. Exemplos de distintos rótulos exigidos: a ANVISA solicita 
informações do detentor do registro; algumas Unidades da Receita Federal, como em Santa Catarina e em 
Vitória, solicitam o nome do encomendante/adquirente (“distribuído por”). Por essas interpretações distintas, 
as cargas podem ficar retidas. Caso seja exigida a troca do rótulo, além de estar passível de multa, a importação 
pode tornar-se inviável.
 Intervenientes envolvidos: Órgãos intervenientes

 Solução Proposta 11

 A Receita Federal e os órgãos anuentes devem publicar uma Portaria Conjunta que regulamente e 
padronize o entendimento das informações que devem constar em rótulos de produtos importados. Para 
isso, sugere-se que a Receita Federal proceda com uma consulta aos órgãos anuentes, de modo a harmonizar 
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as fiscalizações nos processos de importação e na distribuição interna desses produtos. Vale ressaltar que o 
Regulamento do IPI e o Código de Defesa do Consumidor deverão ser observados. 

 Situação Problema 12- Documentação do processo de importação: Commercial Invoice

 No ambiente aduaneiro atual, permanece a necessidade da apresentação de documentos originais 
com assinatura, o que conflita com a filosofia paperless. Um dos pontos relevantes sobre assinatura é 
exatamente a Commercial Invoice. Auditores-fiscais de algumas unidades da Receita Federal continuam a 
exigir que os importadores apresentem a Fatura Comercial assinada em caneta diferente de cor preta. Caso 
não seja atendida essa exigência, o auditor-fiscal desconsidera a Fatura Comercial, apreende e aplica pena de 
perdimento sobre a carga de importação. Em alguns casos, algumas unidades permitem que a empresa envie 
a Fatura Comercial para que seja chancelada no país de origem. Deve-se destacar que essa exigência não está 
especificada em nenhuma legislação brasileira. Por esse documento não ser permitido em formato eletrônico, 
o que aumenta o risco do extravio (tanto no recebimento quanto, quando necessário, da notarização e 
consularização), além do custo do envio.
 Intervenientes envolvidos: SRF

 Solução proposta 12

 Como proposta de curto prazo, quanto à falta da apresentação da Fatura Comercial original, sugere-
se a alteração do Regulamento Aduaneiro para retornar à aplicação da multa, desde que seja apresentada 
uma cópia da Fatura. Dessa maneira, evita-se que a mercadoria seja apreendida nos casos de extravios.
 Depois de diversas discussões, o grupo vislumbra três alternativas de soluções para a assinatura da 
fatura comercial:
 

• Fatura com assinatura digital – Essa possibilidade está prevista no Regulamento 
Aduaneiro. A fatura seria assinada digitalmente no país exportador, com o devido 
reconhecimento pela ICP Brasil. Para operacionalização dessa proposta, seria necessário 
alterar a legislação que se refere ao prazo de legalidade de documentos eletrônicos, de 2 
anos para 5 anos, para permitir a guarda e ordem desse documento.

• Digitalização da fatura assinada – Esse documento seria digitalizado, pelo exportador 
ou pelo próprio importador. Para isso, deve-se esclarecer em manual aduaneiro que a fatura 
não deve ser exigida em papel, apenas pelo Anexação de Documentos. A Instrução Normativa 
680/06 e o Decreto 6.759/09 necessitariam ser alterados.

• Fatura sem assinatura – A necessidade de assinatura na fatura seria extinta, a exemplo do 
Canadá. Deve-se destacar que, atualmente, o importador já é responsável pelas informações 
prestadas à Receita Federal. A Instrução Normativa 680/06 e o Decreto 6.759/09 necessitariam 
ser alterados.

 Situação Problema 13 - Informações de encomendante na Declaração de Importação

 Atualmente, é necessário indicar qual é a empresa encomendante no campo “adquirente” da Declaração 
de Importação e indicar que a operação de importação é “por encomenda” em informações complementares, 
seguindo a Instrução Normativa 634/06. A única diferença entre a operação por “encomenda” e por “conta 
e ordem” na capa da Declaração de Importação é exatamente a informação no campo não estruturado 
“informações complementares”, o que é prejudicial para o próprio gerenciamento de riscos da Receita Federal.
 Ademais, considerando a legislação atual e a estrutura da Declaração de Importação, as empresas 
necessitam gerenciar processos distintos e não conseguem otimizar as importações. Dessa maneira, 
pequenas e médias empresas acabam por ter sua competitividade internacional prejudicada e, em alguns 
casos, impedidas de proceder com sua importação devido aos altos custos de uma operação.
 Intervenientes envolvidos: SRF
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 Solução proposta 13

 De modo a permitir o melhor gerenciamento de riscos da Receita Federal e a diferenciação sistêmica 
entre operações “por encomenda” e “por conta e ordem”, deve-se criar um campo para informar se a operação 
é “por encomenda” ou “por conta e ordem”. Caso seja selecionado o “por encomenda”, a Declaração de 
Importação deve ser reformulada para possuir campos estruturados para um ou mais encomendantes.

	 Situação	Problema	14-	Distribuição	do	processo	e	análise	fiscal

 Depois de parametrizado em canal diferente do verde, a distribuição dos processos não é automatizada 
e até podem ser direcionados a auditores-fiscais que estão em férias. Consequentemente, essa etapa pode 
sofrer atrasos e impactando o início de análise do processo de importação pelo auditor-fiscal.
 Após distribuídos os processos em canal amarelo ou vermelho para os auditores-fiscais, não se observa 
um prazo limite para a análise dos documentos instrutivos. Dessa maneira, torna-se imprevisível o tempo de 
execução dessa atividade. A imprevisibilidade se agrava em momentos de operação padrão. Destaca-se que, 
antigamente, uma Instrução Normativa regulamentava um período máximo para a análise aduaneira.
 Durante a análise fiscal, alguns auditores-fiscais não apontam todas as exigências de uma única vez, 
o que prolonga o tempo de análise fiscal, atrasa o processo de liberação da carga de importação e deflagra 
retrabalhos. Como agravante, observa-se que, depois de cumprida a exigência pelo representante legal 
no Sistema Anexação de Documentos, não existe uma geração de alerta automático para o auditor-fiscal 
responsável pela Declaração de Importação. Por exemplo, em Santa Catarina, os representantes legais enviam 
um e-mail para o auditor-fiscal.
 Intervenientes envolvidos: SRF

 Solução proposta 14

 Sugere-se que exista uma normativa que regulamente um mínimo de 6 horários de parametrização 
por dia útil, ou seja, a cada duas horas durante o horário comercial. Em complemento, o SISCOMEX 
Importação Web deve ser alterado para que a distribuição dos processos de importação parametrizados em 
canal amarelo ou vermelho seja feita automaticamente entre os auditores-fiscais da determinada Unidade da 
Receita Federal, considerando: a quantidade de documentos que está em análise pelo auditor-fiscal; períodos 
de ausência. Caso o auditor-fiscal esteja ou entre em período de férias ou em licença, os processos sob sua 
responsabilidade devem ser automaticamente redistribuídos.
 A partir do momento que for distribuído o processo, o tempo de análise aduaneira tem início. Sugere-
se que a regulamentação de um prazo máximo para análise documental seja retomada, conforme Instrução 
Normativa que vigorava até o início da década passada. 
 Durante a análise documental, o auditor-fiscal deverá apontar as exigências de uma única vez, o que 
facilitará o atendimento das exigências pelo representante legal. Para que isso se torne padrão em todas as 
unidades, deve-se adicionar aos manuais aduaneiros interno e externo essa instrução.
 Para agilizar, padronizar e dar maior transparência no processo de importação, deve-se criar um 
alerta automático no Sistema de Anexação de Documentos após anexados os documentos com as exigências 
atendidas pelo representante legal.

	 Situação	Problema	15	-	Uso	do	escâner	
 

 Em diversas unidades da Receita Federal, a inspeção não invasiva, 
com destaque para o escâner de raio-X, não está sendo utilizada como uma 
ferramenta de apoio de gerenciamento de riscos: todas as cargas estão sendo 
escaneadas indiscriminadamente e, posteriormente, são também inspecionadas 
fisicamente. Ou seja, o intuito da utilização desse equipamento não está sendo 
atingido. Exemplo: em Santos, todas as cargas de importação; em Itapoá, todas 
as cargas de importação e de exportação. Diversos terminais portuários cobram 
por esse serviço. Dessa maneira, os custos da cadeia logística são aumentados.
 Intervenientes envolvidos: SRF
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 Solução proposta 15

 Considerando a filosofia do gerenciamento de riscos, a Receita Federal deve orientar todas as unidades 
a utilizar os equipamentos de inspeção não invasiva como apoio, não de forma extensiva em 100% de um 
determinado fluxo de comércio exterior. Deve-se indicar em manual aduaneiro de importação que, caso a 
carga de importação tenha sido escaneada, o auditor-fiscal deverá proceder com a análise da imagem gerada 
pelo equipamento de inspeção não invasiva. Caso ainda entenda como necessário, o auditor-fiscal solicitará 
a verificação física da carga.

 Situação Problema 16 - Laudo técnico e Entrega antecipada

 Conforme Instrução Normativa 1.020/10, o auditor-fiscal pode solicitar a apresentação de um 
laudo técnico, apesar da apresentação pelo representante legal de fotos, manuais e laudos fornecidos pelo 
exportador. Entretanto, frequentemente, o engenheiro indicado pelo auditor-fiscal não aceita prestar o serviço 
pelo valor disposto na tabela estabelecida na legislação, impactando na competitividade internacional das 
empresas ao adicionar custos não previstos na cadeia logística. Observa-se que não há fiscalização adequada 
sobre os engenheiros cadastrados para elaborar o laudo técnico, nem sobre os valores cobrados por estes.
 Ademais, em alguns casos, o auditor-fiscal solicita outros laudos técnicos, a fim de complementar os 
laudos técnicos anteriores, apesar de a legislação indicar que as dúvidas devem ser elaboradas pelo auditor-
fiscal e sanadas pelo engenheiro no primeiro laudo técnico. Não raramente, o auditor-fiscal nomeia um outro 
engenheiro para proceder com um novo laudo técnico, ao invés de solicitar ao primeiro que complemente o 
laudo já elaborado.
 As MPEs não têm a liberdade de escolha sobre o engenheiro para produzir o primeiro laudo técnico, 
apesar de o mesmo estar cadastrado na Receita Federal em sua respectiva área de competência.  
 Enquanto a mercadoria está em análise técnica, os custos de armazenagem continuam a incorrer. 
De acordo com o Art. 54 da Lei 13.043/14, apenas alguns produtos são beneficiados com a possibilidade 
de entrega antecipada. Dessa maneira, nem todas as empresas podem proceder com a apresentação de um 
Termo de Responsabilidade para retirada de sua carga do recinto alfandegado enquanto essa é objeto de 
análise técnica.
 Intervenientes envolvidos: SRF

 Solução proposta 16

 A tabela de remuneração disposta na Instrução Normativa 1.020/10 deve ser atualizada pela Receita 
Federal, de acordo com indicador específico, e com maior frequência. 
 Com o objetivo de permitir a fiscalização sobre os valores cobrados pelo engenheiro, o representante 
legal deve apresentar o comprovante de pagamento junto com o laudo técnico no Sistema de Anexação de 
Documentos. Como solução alternativa, com a estruturação do Documento Único de Importação, sugere-se a 
criação de um campo específico “valor cobrado pelo engenheiro pelo laudo técnico” para que o representante 
legal insira a informação, caso esse laudo tenha sido exigido. Destaca-se a sugestão de alteração da Instrução 
Normativa 1.020/10 para descredenciar o engenheiro caso esse cobre fora da tabela de remuneração.
 Ademais, sugere-se que seja feita a inclusão nos manuais internos e externos de importação de um 
tópico relacionado ao laudo técnico, de modo a esclarecer as dúvidas e as boas práticas. Um dos temas a ser 
esclarecido, com base na Instrução Normativa 1.020/10, deve ser a complementação do laudo técnico pelo 
mesmo engenheiro, caso haja mais dúvidas, e não a solicitação de um segundo laudo técnico.
 Considerando o cadastro dos engenheiros na Receita Federal para a produção de laudos técnicos, 
sugere-se que o Setor Privado tenha a liberdade de escolha quando esse for exigido por um pelo auditor-
fiscal. De modo a direcionar a escolha, o auditor-fiscal deverá indicar claramente qual é a área de competência 
do engenheiro.
 Enquanto o engenheiro procede com a elaboração do laudo técnico, a empresa tem o anseio de 
proceder com a retirada da carga. Como atualmente a lista de produtos beneficiados é limitada, sugere-se 
que seja alterada a legislação para estender a entrega antecipada para os mais diversos produtos, indicando 
apenas os produtos que não poderiam ser beneficiados.
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 Situação Problema 17- Embalagem de madeira nos modais Marítimo e Aéreo

Marítimo

 A publicação da Instrução Normativa SDA 32 de 2015 alterou o 
processo de importação como um todo: os importadores iniciaram a registrar 
a Declaração de Importação depois da decisão do fiscal agropecuário. 
Consequentemente, o processo tornou-se menos dinâmico e incorrem-se 
custos extras de armazenagem, além de uma possível demurrage.
 O MAPA desenvolveu uma matriz de riscos para o controle das 
fronteiras quanto às embalagens de madeira. Algumas das variáveis são: 
histórico de conformidade; origem; empresa de tratamento fitossanitário. 
Entretanto, o órgão não atua, nesse momento, com gerenciamento de riscos automatizado, o que diminui a 
celeridade da seleção de cargas a serem inspecionadas. Ademais, em razão da ausência da automatização, os 
fiscais agropecuários continuam a selecionar cargas sem embalagem de madeira, a exemplo de embalagens de 
plástico, o que impacta no tempo do processo e, consequentemente, nos custos do processo de importação. 
Às vezes, a publicação da informação no SIGVIG de quais cargas serão inspecionadas pode levar mais de 1 
(um) dia.
 Em algumas unidades, o SIGVIG Módulo Madeira está em operação, permitindo que a seleção das 
embalagens de madeira seja executada de modo automático, sem a necessidade de intervenção humana 
de um modo geral. Entretanto, observa-se que o órgão não criou uma metodologia interna que permita 
a retroalimentação sistêmica, de modo a torna-lo mais “inteligente”, atualizando-o com os resultados das 
verificações físicas, o que pode aumentar ou diminuir o risco relacionado a alguma variável, como uma 
determinada empresa ou de um determinado país. Consequentemente, o gerenciamento de riscos 
automatizado fica dependente de uma mudança drástica nas variáveis de controle implementada diretamente 
pela equipe de gestão de riscos, ao invés de “aprendizagens contínuas e incrementais” durante determinados 
períodos das transações de comércio exterior.
 A maioria dos fiscais agropecuários fiscaliza apenas a primeira embalagem de um contêiner. 
Consequentemente, se essa não estiver conforme, todas as embalagens desse contêiner serão rechaçadas, 
mesmo que as outras embalagens estiverem conformes. Observa-se que essa prática pode impactar 
diretamente a consolidação de cargas, que é muito utilizado pelas empresas de menor porte.
 A Instrução Normativa SDA 32 de 2015 internaliza a Norma Internacional de Medida Fitossanitária nº 
15. Entretanto, a norma brasileira é mais rígida do que a internacional quanto aos carimbos que comprovam 
o tratamento fitossanitário aplicado na embalagem de madeira: no Brasil, exige-se dois carimbos em 
perfeito estado em dois lados diferentes da embalagem; na norma internacional, apenas orienta a “pelo 
menos um carimbo legível”. Consequentemente, por essa diferença de práticas entre o Brasil e o mundo, 
muitas embalagens de madeira são rechaçadas devido ao segundo carimbo. Posteriormente, torna-se difícil, 
inclusive, a devolução ao exterior dessa embalagem, pois o fornecedor internacional alega que a embalagem 
de madeira estava em perfeito estado e tratada fitossanitariamente.
 O Sistema de Informações Gerenciais do Trânsito Internacional de Produtos e Insumos Agropecuários 
(SIGVIG) não permite alteração ou antecipação da verificação física após o envio do IPC. Em Santos, a 
análise e o retorno do MAPA quanto às informações do CE Mercante com embalagens de madeira a serem 
inspecionadas ocorre apenas uma vez ao dia. 
 Em Santos, a verificação física das embalagens de madeira ocorre apenas uma vez ao dia, o que 
é insuficiente para o alto volume de importações por esse porto. Nos outros portos, essa atividade não 
é executada diariamente. Consequentemente, o processo de importação torna-se menos previsível e mais 
demorado.
 Caso ocorra o rechaço de uma embalagem de madeira, segundo a Instrução Normativa SDA 32 de 
2015, a carga de importação torna-se indisponível para nacionalização. A liberação dessa apenas ocorre após 
a ciência do importador, ou representante legal, no termo de intimação da RFB, o qual indica a obrigação de 
devolução ao exterior da embalagem de madeira rechaçada. Destaca-se que a elaboração desse termo pela 
RFB pode ser superior a 10 dias em diversas URFs, como Santos.
 Em Santos, as cargas de importação, que estavam acompanhadas de embalagem de madeira que 
foram rechaçadas devido à marca não conforme, estão sendo liberadas para nacionalização pela Secretaria 
da Receita Federal apenas após a confirmação do booking com a agência marítima para a embalagem de 
madeira. Destaca-se que, muitas vezes, a ciência no termo de intimação da SRF de devolução ao exterior 

O termo demurrage, ou 
sobre estadia, é geralmente 
empregado para se referir à 
quantia devida pela estadia 
do navio além do período 
estipulado em um contrato 
de fretamento por viagem
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dessa embalagem foi realizada. Apesar disso, apenas o booking está sendo aceito por esse órgão para a 
liberação final da mercadoria. 
 Algumas agências marítimas, devido a problemas na devolução dessas embalagens rechaçadas para 
alguns países, dificultam a obtenção do booking. Em média, essa negociação pode levar 7 (sete) dias. Durante 
todo esse período, a carga de importação, que não possui nenhum impeditivo legal para a nacionalização, 
está parada no porto, gerando diversos custos ao importador.
 Para que o importador possa proceder com a dissociação e substituição da embalagem de madeira 
rechaçada é necessário solicitar a autorização de um fiscal agropecuário. Ou seja, o Termo de Ocorrência, 
documento que indica o rechaço da embalagem de madeira, não é suficiente para que o importador acelere 
o cumprimento da exigência imposta pelo MAPA. Isso deflagra etapas que não agregam valor ao fluxo.
 A devolução ao exterior da embalagem de madeira rechaçada não pode ser realizada de forma 
consolidada, à semelhança da consolidação de cargas. O MAPA não permite que embalagens de madeira 
de diferentes importadores estejam no mesmo contêiner. Ademais, esse órgão também não permite que o 
importador execute trânsito aduaneiro entre depositários de Zona Primária, tampouco a mudança de modal. 
Toda essa situação impacta diretamente nas estratégias logísticas das empresas, aumentando os custos de 
devolução ao exterior da embalagem de madeira.
 O importador não consegue gerar relatórios no SIGVIG quanto ao histórico de seleção e de rechaços 
relacionado ao seu CNPJ.

Aéreo

 Todas as cargas são colocadas como indisponíveis na URF de Guarulhos, caso esteja acompanhada de 
embalagem de madeira bruta. Posteriormente, se a embalagem de madeira estiver conforme, o depositário 
retira a indisponibilidade sistêmica, permitindo que a DI seja registrada pelo importador. Para que seja realizado 
o acompanhamento da atualização quanto à disponibilidade, o despachante necessita acessar inúmeras 
vezes o sistema do aeroporto. Destaca-se que a razão da indisponibilidade não é informada ao importador, 
ou representante, então, é necessário ligar à central de atendimento do aeroporto para esclarecimentos.
 Os critérios aplicados para o rechaço da embalagem de madeira são distintos nas diferentes unidades, 
variando inclusive entre os fiscais agropecuários de uma mesma unidade. Isso demonstra a falta de clareza 
e padronização durante a verificação física, o que impacta diretamente na previsibilidade do processo de 
importação.
 No modal aéreo, o importador, ou representante legal, precisa acessar o SISVIGIAGRO para que sejam 
anexados diversos documentos para que seja emitido o Termo de Ocorrência. Portanto, esse documento não 
é elaborado logo após o rechaço pelo fiscal agropecuário, o que diminui a agilidade de todo o processo de 
importação. Apenas com esse termo, o importador pode solicitar a dissociação e substituição da embalagem 
de madeira. Em Guarulhos, a situação atual é um pouco mais crítica, visto que o importador necessita agendar 
para que seja realizado o processo de substituição. Em Viracopos, a questão mais crítica é a necessidade de 
apresentação do contrato de prestação de serviço de dissociação para cada termo de ocorrência.
 Em Guarulhos, o administrador do recinto aguarda o manifesto de carga quanto à devolução ao 
exterior da embalagem de madeira rechaçada para que seja retirada a indisponibilidade da carga importada. 
Em Viracopos, o MAPA necessita “autorizar” a devolução ao exterior, depois de o importador, ou representante, 
apresentar alguns documentos, como a Declaração Simplificada de Exportação (DSE). Apenas após essa 
autorização, o administrador do recinto retira a indisponibilidade sistêmica.
 Intervenientes envolvidos: MAPA

 Soluções propostas 17

 O MAPA deve automatizar o gerenciamento de riscos, a partir da matriz de riscos desenvolvida. Dessa 
maneira, a análise tornar-se-á padrão a nível nacional, além de torná-la mais rápida. Com o gerenciamento de 
riscos automatizado, pode-se aplicar de modo mais sistemático a verificação física amostral para determinados 
tipos de embalagens, como pallets de plástico, de madeira processada ou mesmo isotanks. As amostras 
seriam apenas para que o sistema fosse retroalimentado quanto aos riscos de determinado importador.
A nível sistêmico, o órgão também deve adaptar o sistema para que possam ser gerados relatórios pelos 
usuários, como importador e despachante aduaneiro, quanto aos históricos de seleção e de rechaços 
relacionados ao seu CNPJ.
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 Para que as práticas nacionais se aproximem das internacionais, sugere-se a alteração da Instrução 
Normativa SDA 32 de 2015 para que seja exigido “pelo menos um carimbo legível”, ao invés dos “dois 
carimbos” praticados atualmente. Em complemento, o VIGIAGRO deve indicar em manuais interno e externo 
quais são os critérios definidos a serem aplicados para rechaçar uma embalagem de madeira no momento da 
verificação física.
 Com o objetivo de acelerar o fluxo, propõe-se que o Termo de Ocorrência elaborado por um fiscal 
agropecuário seja emitido sem a necessidade de provocação do importador ou despachante aduaneiro. 
Deve constar em manual, também, o entendimento que esse documento é suficiente para que o importador 
solicite e a empresa de tratamento fitossanitário realize a dissociação.
 De modo a proceder com o paralelismo no fluxo de importação, a Instrução Normativa SDA 32 de 
2015 deve ser alterada para permitir que o importador proceda com a internalização da carga importada 
assim que a embalagem de madeira rechaçada esteja dissociada, com o termo de dissociação devidamente 
elaborado. Destaca-se que o termo de intimação elaborado pela SRF pode ser realizado posteriormente. Vale 
ressaltar que essa solução somente é válida para o rechaço em função da desconformidade da marca IPPC.
 Nos casos em que o fiscal agropecuário decidir pelo rechaço da embalagem de madeira em razão 
da desconformidade da marca IPPC, permitir que o importador proceda com o tratamento fitossanitário no 
Brasil e essa embalagem de madeira tenha uma destinação interna. Essa solução tem como base a gestão de 
resíduos (reuso) da Lei 12.315 de 2010.
 Caso essa solução ideal não seja aceita pelo MAPA, de modo alternativo sugere-se que o órgão 
permita a consolidação de embalagens de madeira rechaçadas de diferentes importadores, o que beneficiaria, 
principalmente, os pequenos e médios importadores. Preferencialmente, a consolidação seja permitida em 
Zona Secundária. Para isso, o trânsito aduaneiro deve ser possível apenas para embalagens de madeira 
rechaçadas por desconformidade da marca IPPC, visto que essas embalagens apresentam menor risco 
fitossanitário ao Brasil.
 Independente das duas propostas acima, a instrução normativa necessita ser alterada para que o 
tempo de devolução ao exterior de embalagem de madeira rechaçada por desconformidade da marca IPPC 
seja estendido. Posteriormente, o DSE averbado é anexado no e-CAC, junto o termo de intimação da RFB. 
Atualmente, o período de 30 dias é insuficiente para que os importadores possam proceder com a devolução 
com os menores custos possíveis.
 Com foco local, em Santos, o SIGVIG deve ser alterado para recepcionar informações do CE Mercante 
duas vezes diariamente e, dessa maneira, permite-se a verificação física nessa mesma constância. Além disso, 
sugere-se que os fiscais agropecuários procedam com a seleção.

 Situação Problema 18- Pagamento do ICMS

 O pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS) apenas é realizado via 
GARE/GNRE (boleto). Portanto, o importador não tem a possibilidade de realizar débito automático desse 
imposto diretamente à Secretaria de Fazenda Estadual (SEFAZ). Isso gera trabalho adicional aos importadores, 
que têm que processar os boletos de maneira manual para conseguir efetivar o pagamento e apresentar a 
guia paga para liberação da carga. Deflagra-se, portanto, impacto em tempo do processo de importação, visto 
que a carga não é liberada sem a apresentação dessa guia, e em custo, pois o importador deverá direcionar 
recursos para o processamento manual dos boletos. Essa situação problema agrava-se nos períodos de greves 
bancárias, gerando transtornos operacionais ao importador.
 Intervenientes envolvidos: SRF, CONFAZ

 Solução Proposta 18

 Com a estruturação do Portal Único, os sistemas das Secretarias de Fazenda Estaduais devem integrar-
se e permitir que o pagamento seja realizado por débito automático, o que economizará tempo no processo 
de importação e, possivelmente, também gerará economias quanto aos custos de armazenagem. O débito 
automático deve ocorrer apenas após o desembaraço aduaneiro.

	 Situação	Problema	19	-	Necessidade	de	justificar	o	ICMS	a	menor	em	casos	de	incentivo	fiscal,	
regime especial, processo judicial

 Os valores de ICMS não são calculados considerando incentivos fiscais, regimes especiais e outras 
circunstâncias que implicam no pagamento a menor do imposto. A SEFAZ calcula o valor do imposto integral 
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na hora de gerar a GARE/GNRE, cabendo ao importador solicitar a guia de exoneração posteriormente, 
mediante apresentação de justificativas ao posto fiscal. Essa situação adiciona uma etapa burocrática ao 
importador beneficiário de regime especial ou incentivo, pois é necessário justificar o benefício e receber 
a autorização do posto fiscal antes da liberação da carga. Essa etapa de exoneração pode adicionar dias 
úteis ao processo de importação, o que impacta em custos de armazenagem, além de prejudicar todo o 
planejamento de produção da empresa. 
 Intervenientes envolvidos: CONFAZ

 Solução Proposta  para o problema 19

 Essa etapa seria eliminada se o cálculo inicial do ICMS fosse feito considerando exonerações advindas 
de regimes especiais ou incentivos fiscais. 

 Situação Problema 20 – Estado atual do ICMS

 Depois da empresa proceder com o pagamento ou da exoneração da Guia de Recolhimento do ICMS, 
o representante legal deve registrar no SISCOMEX Módulo Importação. Dessa maneira, percebe-se a falta de 
integração de informações entre as Secretarias da Fazenda e a Receita Federal sobre o devido recolhimento, 
o que, por sua vez, reflete em atividades sem agregação de valor para o processo de importação.
 Intervenientes envolvidos: SRF, CONFAZ

 Solução proposta 20

 Com o objetivo de integrar as informações disponíveis em sistemas públicos, deve-se integrar os 
sistemas das Secretarias de Fazenda com o SISCOMEX Módulo Importação. Dessa maneira, seria possível a 
emissão da Guia de Recolhimento do ICMS, imediatamente após o Registro da Declaração de Importação e, 
também, o retorno da informação de pagamento ao SISCOMEX Módulo Importação assim que a empresa 
proceder com o devido recolhimento.

 Situação Problema 21 - Desproporcionalidade de multas

 Algumas das multas aplicadas pela Secretaria da Receita Federal, como a não apresentação do 
Packing List ou a ausência de uma Licença de Importação, não consideram o valor aduaneiro da mercadoria. 
Exemplo: uma microempresa procede com a importação de um equipamento que possui o valor aduaneiro 
de R$2.000,00 e caso o Packing List não seja apresentado, a multa aplicada pelo AFRFB é de R$500,00, ou seja, 
25% do valor. A tabela de multas na importação pode ser visualizada nesse link: http://idg.receita.fazenda.
gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/despacho-de-importacao/topicos-1/infracoes-e-penalidades/multas-
na-importacao/quadro-resumo
 Intervenientes envolvidos: SRF

 Solução Proposta 21

 Sugere-se que a Secretaria da Receita Federal proceda com uma revisão dos valores mínimos a serem 
aplicados e, consequentemente, dos valores máximos, principalmente das seguintes multas: “Apresentação 
de fatura comercial sem o visto consular, quando exigível”; Ausência de LI; LI deferida após o embarque; 
Embarque da mercadoria depois de vencido o prazo de validade da LI, de mais 20 até 40 dias; Embarque da 
mercadoria depois de vencido o prazo de validade da LI, até 20 dias; Classificação Incorreta NCM; Quantificação 
errônea na medida estatística; Omitir ou prestar de forma inexata informação necessária à determinação do 
procedimento de controle aduaneiro; Embaraçar, impedir ou dificultar a ação da fiscalização. Todas essas 
multas estão previstas no Regulamento Aduaneiro, portanto, faz-se necessária a alteração do Decreto 
6.759/09.
 Antes do encaminhamento das propostas de alteração à Casa Civil, sugere-se que a Secretaria de 
Receita Federal abra um grupo de trabalho com o Setor Privado para colher opiniões sobre as propostas ou, 
minimamente, discuta as propostas com as entidades representantes do Setor Privado no CONFAC.
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 Situação Problema 22 – Alterações repentinas nos controles administrativos

 Não raramente, os controles administrativos podem ser alterados sem aviso prévio. Consequentemente, 
algumas mercadorias que estão em trânsito internacional podem, repentinamente, possuírem um novo 
controle administrativo, exigindo “autorização de embarque” ou “licença de importação”. No momento da 
chegada da carga, o SISCOMEX Importação Web pode estar parametrizado incorretamente, exigindo um 
controle administrativo que não existia prévio ao embarque da mercadoria. Consequentemente, no momento 
do registro da Declaração de Importação, esse processo será parametrizado em canal amarelo ou vermelho 
e, frequentemente, o AFRFB aplica a multa por ausência de licença de importação, sem observar a alteração 
repentina do controle administrativo versus a data de embarque. Apesar da possibilidade de reversão da 
multa, a carga ficará parada até as devidas explicações pelo importador e pelo representante legal, o que 
gerará custos adicionais e menor competitividade para a MPE.
 Intervenientes envolvidos: Órgãos anuentes

 Solução Proposta 22

 Sugere-se que a Secretaria de Comércio Exterior institua um tempo mínimo, preferencialmente superior 
a 40 dias, para a aplicação de um novo controle administrativo de uma determinada NCM, independente 
do órgão anuente. Essa regra deve ser institucionalizada por meio de uma nova Portaria ou da alteração 
da Portaria SECEX Nº 23. As alterações sistêmicas executadas pelo SERPRO poderão ser melhor planejadas 
em conjunto com a SRF e a SECEX. Dessa maneira, os importadores e os despachantes aduaneiros também 
estarão aptos a planejar-se quanto aos embarques das mercadorias no exterior e solicitar as autorizações de 
embarque e as licenças de importação, evitando a aplicação da multa pela SRF. Destaca-se que essa sugestão 
tem base também no Acordo de Facilitação de Comércio, o Acordo de Bali.

	 Situação	Problema	23	–	Bloqueios	de	cargas	após	o	período	de	análise	fiscal	(canal	verde)

 Após a parametrização no canal verde, o SISCOMEX dispõe do período de “análise fiscal”, durante 
o qual um AFRFB pode direcionar o processo do canal verde para o amarelo ou o vermelho. Para isso, ele 
deverá registrar no SISCOMEX Importação Web essa ação. Entretanto, após esse período, caso não exista 
nenhum impedimento, o sistema libera automaticamente a carga para nacionalização e o importador ou o 
representante legal está autorizado a emitir o Comprovante de Importação (CI).
 Entretanto, observam-se casos repetidos nas mais variadas URF de AFRFB solicitando diretamente 
ao terminal o bloqueio de uma determinada carga. Essa trava sistêmica é posta no sistema do recinto 
alfandegado com um status genérico, sem especificações. Entretanto, o importador e o despachante não 
possuem visualização do motivo do impedimento da liberação da carga, visto que o ICMS foi recolhido e o 
CI emitido.
 Devido ao bloqueio da liberação da carga ter sido realizada diretamente no sistema do recinto 
alfandegado, todas as exigências do AFRFB são solicitadas ao representante legal e não são registradas no 
SISCOMEX Importação Web, visto que a carga está liberada para esse sistema. Toda essa situação problema 
demonstra falta de transparência, tanto no momento da seleção para o bloqueio da liberação da carga 
quanto para o cumprimento de exigências não registradas em sistema.
 Intervenientes envolvidos: SRF

 Solução Proposta 23

 Sugere-se que a SRF insira no manual aduaneiro de importação ou elabore um Ato Declaratório 
Executivo que esclareça a boa prática de apenas bloquear a liberação de uma determinada carga de 
importação no SISCOMEX Importação Web. Em outras palavras, não é permitido o bloqueio diretamente no 
sistema do recinto alfandegado. Dessa maneira, o importador, o representante legal e a equipe de indicadores 
estratégicos da SRF poderão visualizar de modo transparente os dados quanto a tempo, quantidade de 
processos parametrizados em determinado canal e desempenho de um AFRFB.

 Situação Problema 24 – Alterações no CE-Mercante e Bloqueios do AFRMM 

 Qualquer alteração realizada no Conhecimento de Embarque (CE), no SISCOMEX/Mercante, 
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independente de qual elo que realize essa alteração, gera um bloqueio em relação ao Adicional de Frete de 
Renovação de Marinha Mercante (AFRMM). Algumas dessas retificações são aprovadas automaticamente, 
gerando apenas um bloqueio temporário de algumas horas. Enquanto que outras retificações necessitam de 
elaboração de ofício para a retificação, o qual deve ser entregue para a SRF. Essa última situação pode gerar 
um bloqueio de mais de um dia, visto que a solicitação de retificação deverá ser analisada por um AFRFB e 
esse deverá proceder com a alteração manual diretamente no SISCOMEX/Mercante. 
 Esses bloqueios podem impedir o registro da DI ou impedir a liberação da carga, caso essa tenha 
sido desembaraçada. Consequentemente, esses bloqueios, independente de qual campo a ser retificado, 
impactam na fluidez do processo de importação, o que gera custos adicionais, como armazenagem, para a 
MPE.
 Intervenientes envolvidos: SRF
 
 Solução Proposta 24

 Com o objetivo de acelerar a saída das mercadorias de importação do recinto alfandegado, apenas 
campos do CE-Mercante que afetem o cálculo do AFRMM, o que por sua vez impacta na arrecadação do 
Governo, devem bloquear a liberação das mercadorias. Exemplo: o campo “descrição de mercadoria” não 
afeta o cálculo, entretanto, gera um bloqueio no sistema. Dessa maneira, essa solução proposta permitirá a 
melhor separação do fluxo de informações do fluxo de cargas, visto que, em diversas situações, esses dois 
fluxos podem ser executados paralelamente.

	 Situação	Problema	25	–	Prazo	de	deferimento	da	Licença	de	Importação	(LI)

 O prazo máximo para a análise de uma licença de importação 
indicado no Acordo Geral de Tarifas e Comércio  (GATT 1994)3 da 
OMC é de 60 dias, contados a partir da entrega da documentação 
exigida pelo órgão anuente. Entretanto, esse prazo é muito longo 
para todos os tipos de carga, independente da modalidade, 
principalmente para os processos que podem ter a LI registrada 
apenas após a chegada física da carga em recinto alfandegado. 
Esse prazo longo gera custos adicionais que podem inviabilizar a 
importação realizada por uma MPE.
 Intervenientes envolvidos: Órgãos anuentes

 Solução Proposta para o problema 25

 Cada país pode internalizar essa regra, desde que respeite o prazo máximo estabelecido no acordo 
internacional. Sugere-se, portanto, que o Governo do Brasil modifique a internalização dessa regra e 
estabeleça o prazo máximo de 30 dias para a análise e deferimento da LI, visando a redução dos tempos e, 
em consequência, dos custos que estão presentes no processo de importação. Dessa maneira, as empresas, 
principalmente as MPE, serão impactadas positivamente pela maior celeridade dos órgãos anuentes.  

 Situação Problema 26– Prazos para desembaraço aduaneiro

 Atualmente, a SRF pode retardar o desembaraço aduaneiro dos bens importados, pois não existe um 
prazo estabelecido para a conclusão do despacho, visto que desde a edição da Instrução Normativa 206/02, 
tal prazo foi suprimido das normas aduaneiras, quando estava em vigor a Instrução Normativa 69/1996, que 
previa a conclusão da conferência aduaneira em cinco dias úteis, exceto nos casos sujeitos a procedimento 
especial de fiscalização. Portanto, não existe prazo máximo estipulado para os AFRFB procederem com 
respostas aos processos em andamento e, consequentemente, não existe uma previsão de liberação da 
carga. Esse quadro observado impacta diretamente no planejamento da MPE, principalmente quanto ao 
fluxo de caixa, visto que essa empresa não tem grande poder financeiro e a demora na utilização da carga de 

GATT é a sigla correspondente a 
“General Agreement on Tariffs and 
Trade” (significado em português: 
Acordo Geral de Tarifas e Comércio), 
referente a uma série de acordos de 
comércio internacional destinados a 
promover a redução de obstáculos às 
trocas entre as nações, em particular 
as tarifas e taxas aduaneiras entre os 
membros signatários do acordo.

 3The period for processing applications shall not be longer than 30 days if applications are considered as 
and when received, and not longer than 60 days if applications are considered simultaneously (Article 3.5 (f)). 
(https://www.wto.org/english/tratop_e/implic_e/implic_info_e.htm
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 2. ORGÃOS ANUENTES

 2.1 Problemas para todos os órgãos anuentes

 Situação Problema 27- Comunicação institucional 

 O Setor Privado apresenta dificuldades em contatar os órgãos anuentes 
por meio de seus canais oficiais de comunicação: 

• Central de atendimento (0800) – inconstância para completar a ligação 
e, quando se consegue, os atendentes não possuem conhecimento e 

autonomia para solucionar as dúvidas;
• Ouvidoria – dificuldade em completar o contato, não disponibiliza feedback eficiente para as demandas 
e falta de agilidade para dar uma solução. Frequentemente, as demandas são encaminhadas para a própria 
Unidade alvo de reclamação;
• E-mail – os e-mails também não são constantemente respondidos; alguns órgãos, como a ANVISA, 
alteram frequentemente o endereço eletrônico e não disponibiliza a atualização desses novos e-mails;
• Site institucional – a legislação não está disponível em layout amigável, consequentemente, dificulta-
se encontrar as informações necessárias para sanar as dúvidas; é considerado pelas áreas de Tecnologia de 
Informação de diversas empresas como não confiável, podendo ser bloqueado ao acessá-lo; a atualização 
das informações não é constante e ágil;
o Exemplos em relação a layout pouco amigável: a consulta para depositários e transportadores 
habilitados a operarem com determinados produtos da ANVISA não está disponível de um modo amigável, 
tampouco existe uma lista completa para acessá-la de modo direto; a consulta para tomar conhecimento 
sobre o tratamento administrativo ao NCM é confusa;
• Balcão (MAPA e ANVISA) – falta de autonomia e preparo dos atendentes; 
• Telefone e Fax – apesar de existir essa possibilidade, ela é inviável, visto que as chamadas frequentemente 
não são completadas e o fax não é respondido;
• Relacionamento pessoal com o usuário (MAPA e ANVISA) – demora em conseguir disponibilidade de 
agenda para atendimento pelos fiscais nas Unidades e em Brasília;
 Intervenientes envolvidos: Órgãos anuentes

 Soluções propostas para o problema 27

Estruturação de novo site institucional

 Desenvolvimento de novos sites institucionais dos órgãos anuentes, com um layout amigável, onde 
as informações, os documentos e as legislações sejam de fácil acesso. Sugere-se realizar benchmarking 
internacional de modo a tomar conhecimento dos sites institucionais de outros países. Deve-se considerar a 
disposição das listas de depositários e transportadores habilitados, de modo completo, com nome, endereço 
e CNPJ, não se limitando à inserção do CNPJ ou do nome institucional dessas empresas.
 Esse novo site deve considerar a utilização dos mais diversos browsers, não sendo limitado a um 

importação impacta fortemente em sua competitividade industrial.
 Intervenientes envolvidos: SRF

 Solução Proposta para o problema 26

 Editar uma nova norma a fim de estabelecer um prazo para que um AFRFB conclua a conferência 
aduaneira, com exceção ao canal cinza. Sugere-se que o canal amarelo e o canal vermelho possuam prazos 
distintos. Destaca-se que as empresas possuem muitos prazos estabelecidos pelos órgãos intervenientes, 
com destaque para a SRF. Tal melhoria tem por objetivo otimizar o tempo de desembaraço das mercadorias 
importadas, assim como possibilitar que o contribuinte conheça o prazo estimado que seus bens serão 
desembaraçados, o que é de grande valia para todo o planejamento logístico e comercial das empresas.
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ou dois. Depois de definida a estrutura básica do novo site, sugere-se convidar as empresas, que são os 
reais usuários, com destaque para alguns micro e pequenos empresários, para opinar sobre a disposição da 
estrutura desse site. Esse novo site deverá possuir um nível de segurança mais alto, de modo a evitar que esse 
seja bloqueado, conforme descrito na situação problema.

Central de atendimento

 Os atendentes devem passar por treinamento mais intenso para terem maior conhecimento e estarem 
aptos a responderem a uma gama maior de perguntas. Sugere-se, também, que os órgãos anuentes, em 
conjunto com o Setor Privado, uma lista de perguntas técnicas mais frequentes. Dessa maneira, o atendente 
possuirá maior segurança na resposta.
 Em paralelo, deve-se instituir um focal point interno em cada órgão. Caso o atendente não tenha 
conhecimento suficiente, esse entrará em contato com o focal point. Posteriormente, o atendente responderá 
à empresa via e-mail ou telefone.

E-mail

 Caso algum e-mail institucional seja alterado, devem-se desenvolver respostas automáticas para 
informar o usuário do novo endereço eletrônico. Ademais, a cada mudança de e-mail institucional, os 
sites institucionais deverão ser atualizados automaticamente. A liderança de cada órgão deve incentivar os 
servidores a responderem por esse meio de comunicação.

Balcão e relacionamento pessoal com o usuário

 Com a instituição de focal point para esclarecimentos de eventuais dúvidas, os atendentes de balcão 
podem entrar em contato com esses de modo a evitar que informações equivocadas sejam dadas aos 
importadores e representantes legais. Ademais, os atendentes de balcão devem também ser mais capacitados 
em conjunto com os atendentes da central de relacionamento. Com atendentes mais capacitados, as empresas 
importadoras demandarão menos contato com os fiscais do MAPA e da ANVISA. Ademais, o balcão deve 
funcionar em horário comercial.
 De modo a disponibilizar maior tempo para o usuário, sugere-se a instituição de, pelo menos, 
um dia oficial na semana nas Unidades para atendimento às empresas. As demandas devem ser enviadas 
antecipadamente a um e-mail específico e o responsável por esse deverá filtrar e tentar agrupar as dúvidas, 
de modo a otimizar o atendimento aos importadores e representantes legais. Um exemplo dessa solução 
proposta é o Despacho Executivo realizado pela Secretaria de Comércio Exterior.

 Situação Problema 28- Emissão e pagamento da Guia de Recolhimento da União

Abertura do processo

 A abertura do processo junto a qualquer órgão que possua cobranças para a análise da Licença de 
Importação apenas é dada após a confirmação do pagamento da Guia de Recolhimento da União. Esse 
procedimento, sem débito automático, se demonstra pouco dinâmico, influencia no tempo do processo e 
dificulta a arrecadação do Governo, além de deflagrar a não separação entre fluxo financeiro e fluxo físico da 
mercadoria. Destaca-se para a ANVISA, na RDC 222/06 é citada a possibilidade de abrir o processo com o 
original de pagamento, porém, o importador e o representante legal possuem muitas dificuldades de obter 
esse documento.

Demora na confirmação

 A situação problema é agravada ao considerar que o importador realiza o pagamento da Guia de 
Recolhimento da União e a confirmação desse pagamento demora 1 dia útil e, quando realizado via internet, 
pode chegar a 2 dias úteis. As empresas tendem a realizar o pagamento no Banco do Brasil, visto que se 
realizarem em outro banco que não esse, a compensação financeira pode alongar a transação em mais 1 dia 
útil. A situação é mais grave em guias emitidas com valor inferior a R$50,00: apenas podem ser pagas no Banco 
do Brasil e a comprovação do pagamento demora de 3 a 4 dias. Considerando estudos do Banco Mundial, 
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o custo de cada dia adicional na logística do produto pode chegar a 2,2% do valor total da mercadoria. De 
modo a exemplificar com um caso real: o custo adicional gerado para uma carga no valor de R$50.000 em 
função da demora de 1 dia é de R$1100, enquanto o custo da guia é inferior a R$100,00.
 Ademais, os sistemas, num geral, onde o importador e o representante legal devem gerar a Guia de 
Recolhimento da União, é inconstante. Consequentemente, torna-se difícil gerar rapidamente a guia e efetuar 
o pagamento desta para dar sequência ao processo. Por sua vez, essa situação problema aumenta os custos 
do importador, como armazenagem, depreciações e estoques adicionais, diminuindo a competitividade do 
Setor Privado, além de aumentar os preços das mercadorias que são disponibilizados ao consumidor final.
 Intervenientes envolvidos: Órgãos anuentes

 Soluções propostas para o problema 28

 Sugerem-se formas mais dinâmicas de pagamentos das Guias de Recolhimento da União, a serem 
escolhidos a partir do critério do órgão anuente: 

• Débito automático no momento da solicitação de licenciamento do Documento Único 
de Importação – esse débito automático deverá ser realizado para todas as taxas devidas à 
União; e/ou

• Pagamentos periódicos (mensal, trimestral, semestral ou anual, a critério da ANVISA), 
a depender da empresa, como as habilitadas no Operador Econômico Autorizado – Módulo 
Integrado; e/ou

• O importador realizar depósito antecipado de determinado valor em sistema de 
conta corrente, que seria abatido a cada solicitação de licenciamento de Documento Único 
de Importação. Esse saldo estaria disponível em sistema para acompanhamento da própria 
empresa.

 Destaca-se que a proposta principal é a primeira, débito automático, com o licenciamento no DUI. 
Todas as opções descritas devem estar disponíveis no Portal Único de Comércio Exterior. Enquanto essas 
ferramentas não estiverem disponíveis, sugere-se que os órgãos anuentes permitam que o importador 
protocole apenas com o comprovante de pagamento online e que a taxa com valor inferior a R$50,00 possa 
ser paga em qualquer banco. 

 Situação Problema 29 - Análise documental

 Frequentemente, o fiscal não aponta as exigências de uma única vez, com análise parcial do processo. 
Em alguns casos e em algumas unidades (no caso de ANVISA, MAPA e IBAMA), a situação problema agrava-
se com a não prioridade da análise fiscal sobre os processos que cumpriram com as exigências apontadas. 
Dessa maneira, o tempo da análise é prolongado e a empresa importadora não tem uma previsibilidade 
sobre a conclusão da análise fiscal.
 Na ANVISA, a legislação alterou recentemente o prazo para cumprimento da exigência de 30 dias, 
permitida a prorrogação, para 15 dias, improrrogáveis. Apesar do extremo interesse do importador atender 
à exigência no menor prazo possível, algumas exigências são mais difíceis de cumprir, necessitando contatar 
o exportador, por exemplo. Caso o prazo não seja cumprido, o processo é indeferido. Dessa maneira, o 
importador deverá elaborar todo o processo novamente, inclusive com o pagamento das mesmas taxas.
De modo a agravar as situações descritas acima, frequentemente: 

• O fiscal não aponta a exigência de forma clara, com a indicação de qual é o 
embasamento legal. Consequentemente, importador e seu representante legal podem 
interpretar de maneira diferente da fiscalização e atender à exigência de forma diferente da 
apontada idealmente. Nesse contexto, além de gerar retrabalho para fiscalização, o tempo do 
processo será alongado.

• Diferentes fiscais podem interpretar os documentos de forma não padronizada. 
Dessa maneira, o Setor Privado defronta-se com uma insegurança processual, que gera 
imprevisibilidade em relação à análise documental e problemas com mais de um licenciamento 
em um mesmo embarque.
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 Intervenientes envolvidos: Órgãos anuentes

 Situação Problema 30- Gerenciamento de Riscos

 Os órgãos anuentes não utilizam nenhum gerenciamento de riscos sistêmico a nível nacional e não 
possuem histórico de compliance das empresas importadoras. Dessa maneira, os órgãos têm dificuldade em 
direcionar seus esforços para as empresas que apresentam inconsistências nos processos de importação e, 
portanto, não beneficia as empresas com procedimentos com um maior padrão de qualidade e não incentiva 
as outras empresas a melhorarem os seus processos administrativos. Destaca-se que alguns órgãos, como o 
MAPA e o Comando do Exército iniciaram a coleta de dados para a criação de um histórico de conformidade.
 Com a falta do gerenciamento de riscos, agravado pela falta de servidores dos órgãos, a análise 
documental, principalmente nas unidades com maior volume da ANVISA e do MAPA, é prolongada. Assim, 
cargas que poderiam ter sido liberadas rapidamente necessitam esperar a conclusão dessa análise.
Em diferentes unidades, identifica-se a falta de padronização do procedimento de priorização da análise 
documental e liberação de determinados produtos regulamentados nas legislações da ANVISA e do MAPA.  
 Consequentemente, a qualidade de certos produtos pode ser afetada e, no fim, o cidadão é prejudicado, 
tanto pela falta do produto, quanto por estar fora do padrão de qualidade. Ainda, alguns produtos, como os 
medicamentos oncológicos, não possuem prioridade de tratamento de acordo com a legislação.
 Atualmente, importador e representante legal solicitam a autorização prévia de importação, 
entretanto, apesar de existir em legislação um prazo máximo determinado para que a ANVISA e o MAPA 
analisem o processo e deem o parecer sobre a possibilidade da importação, esse prazo pode não ser 
cumprido. Essa situação ocasiona falta de previsibilidade para o importador e, consequentemente, impacta 
nos planejamentos logístico, produtivo e comercial. Algumas vezes, essa situação ainda ocasiona custos, no 
exterior, de armazenagem e manuseio da mercadoria, caso essa esteja pronta para embarque.
 Empresas que regularmente importam o mesmo produto com histórico positivo nos sistemas aduaneiros 
e fiscais recebem o mesmo tratamento administrativo dado às empresas que importam esporadicamente.  
Dentro de uma visão de gerenciamento de riscos, sugere-se que o foco de fiscalização não seja apenas na 
carga, mas que seja criado um tratamento diferenciado para os importadores que possuem histórico favorável 
de processos e apresentem alto desempenho no cumprimento da legislação aduaneira. Estes importadores 
com boa performance podem possuir um parâmetro de baixo risco. 
 Essas possibilidades, tratamento diferenciado e análise de riscos devem estar presentes também na 
obtenção dos licenciamentos no DUI. Entende-se que se o mesmo critério de análise de riscos for aplicado 
nos licenciamentos, a fiscalização consegue obter melhores resultados. O Procomex se propõe a discutir 
junto aos órgãos anuentes possíveis alternativas passiveis de aplicação na gestão de riscos.
 Intervenientes envolvidos: Órgãos anuentes

 Soluções propostas para os problemas 29 e 30

 Conforme a essência da modernização dos processos aduaneiros do país e a operacionalização do 
Portal Único de Comércio Exterior, os órgãos anuentes deverão desenvolver o gerenciamento de riscos de modo 
sistêmico e automático, a partir da elaboração de uma matriz de riscos. Em paralelo a esse desenvolvimento, 
sugere-se a criação, desde a publicação desse relatório, do histórico de compliance, vide o exemplo do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento: início do histórico de tratamento de embalagem de 
madeira, enquanto estão sendo desenvolvidos os algoritmos sistêmicos e o próprio sistema para a execução 
do gerenciamento de riscos.
 Em complemento à diminuição do volume de licenças de importação selecionadas para análise 
documental e de modo a mitigar a demora nesse procedimento, principalmente nas unidades com alto 
volume de licença de importação da ANVISA e do MAPA, sugere-se que seja realizada a distribuição eletrônica 
dos processos de forma igualitária entre as unidades desses órgãos em todo o Brasil. Essa distribuição é viável 
com a utilização do sistema Anexação de Documentos, visto que a análise documental não está vinculada 
diretamente com a verificação física em diversos casos. Caso o fiscal responsável pela análise documental 
entenda a necessidade da conferência física, ele indicará, via sistema, o seu entendimento à unidade de 
entrada da mercadoria, que procederá com o agendamento de tal atividade.
 Sugere-se que em manuais internos e em treinamentos, a ANVISA e o MAPA explicitem aos fiscais a 
necessidade de mencionar o embasamento legal e descrever da forma mais clara possível a(s) exigência(s) 
a ser(em) cumprida(s). Em complemento, esses órgãos devem desenvolver orientações de harmonização de 
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procedimentos entre as unidades em relação ao fiscal indicar as exigências de uma única vez.
 Quanto à padronização de procedimento de priorização de determinados produtos, a ANVISA e 
o MAPA devem redigir em manuais internos e externos quais são as cargas com prioridade, de modo a 
facilitar a interpretação e a execução desses procedimentos em todas as unidades. Caso sejam identificadas 
inconsistências em relação à priorização, a ANVISA e o MAPA deverão realizar treinamento com os fiscais de 
tal unidade.
 Ainda sobre a priorização de liberação de cargas, a ANVISA deve realizar uma revisão da RDC 81/08 
de modo a incluir alguns produtos, como os medicamentos oncológicos, visando o melhor atendimento ao 
cidadão. Sugere-se, de forma complementar, que ao revisar a RDC 81/08, a ANVISA inclua um artigo de modo 
a revogar a redução do prazo para cumprimento da exigência, regulado pela RDC 205/04, parágrafo 2º do 
artigo 6º, retornando o prazo para 30 dias, prorrogáveis pelo mesmo período.
 Com o desenvolvimento do Portal Único de Comércio Exterior, os órgãos anuentes necessitam 
desenvolver histórico de conformidade das empresas, além de estruturar uma matriz de riscos. Apesar da 
implementação desse sistema estar prevista para meados de 2019, o desenvolvimento dessas duas ferramentas 
deve ser iniciado o mais cedo possível, de modo a possibilitar que tais órgãos consigam diferenciar os perfis 
de “importador”, “trading” e “despachante aduaneiro”.

 Situação Problema 31- Acompanhamento e extração de dados do sistema

 Os importadores e os representantes legais não possuem visibilidade sobre o status em tempo real de 
seu processo de importação. Então, esses elos logísticos devem acessar diferentes sistemas e inserir a mesma 
informação que não foram originadas naqueles sistemas, podendo apresentar inconsistência, impactando na 
gestão da cadeia logística. Não existe a extração das informações de modo consolidado, impossibilitando a 
elaboração de relatórios gerenciais. 
 Essa falta de relatórios gerenciais também impacta os órgãos, visto que os sistemas atuais dificultam 
a extração dos dados para elaborar relatórios em relação aos tempos, com destaque para órgãos que tenham 
unidades em todo o Brasil (MAPA e ANVISA), para uso interno, além de não permitir a visibilidade sobre os 
processos que possuem múltipla anuência, o que implica na falta de coordenação entre os órgãos anuentes.
 Intervenientes envolvidos: Órgãos anuentes

 Solução Proposta para o problema 31

 Os sistemas dos órgãos anuentes e o Portal SISCOMEX devem estar integrados e permitirem que 
importador e representante legal verifiquem todas as etapas relacionadas às suas cargas de forma única, 
holística e em tempo real. Para isso, uma funcionalidade de acompanhamento nesses sistemas deverá ser 
desenvolvida para os perfis “importador”, “despachante” e “depositário”. Deve-se criar uma funcionalidade 
para consulta do saldo da Licença de Importação Máster e da Autorização de Embarque Máster no Portal 
Único. 
 Os sistemas dos órgãos devem ser estruturados para permitir a extração dos arquivos de retorno e 
de outras informações em diversos formatos: .xls, .pdf, .xml, .txt, .csv, entre outros. Dessa maneira, todas as 
empresas e o órgão anuente poderão elaborar relatórios gerenciais, de modo a melhor gerir toda sua cadeia 
logística. Deve-se destacar que o acesso e a extração de dados do sistema possam ser realizados a partir dos 
três navegadores principais de internet: Internet Explorer; Mozilla Firefox; Google Chrome.

 2.2 Problemas de MAPA e ANVISA

	 Situação	Problema	32-	Identificação	da	necessidade	de	Autorização	prévia	ao	embarque

  As MPEs têm dificuldade em identificar sobre a necessidade de autorização prévia para o produto a 
ser importado. O sistema de busca mais utilizado pelos importadores e despachantes aduaneiros é pago.  
 Dessa maneira, caso a empresa não tenha condições de arcar com os custos do sistema pago, como 
é o caso de diversas pequenas e médias empresas, poderá estar sujeita a aplicação de multas e penalizações 
e custos logísticos devido à lacuna da informação sobre a autorização prévia de importação.
 Intervenientes envolvidos: MAPA, ANVISA
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 Solução Proposta para o problema 32
 
 De modo a tornar a consulta sobre a necessidade de autorização prévia ao embarque mais fácil e 
amplo a todas as empresas, sugerem-se duas soluções:

• Incluir a tabela das NCMs, que podem necessitar de autorização prévia de embarque, 
no Portal Único de Comércio Exterior. O link deve estar com um título amigável, como: “NCMs 
ANVISA – Autorização prévia de embarque”; “NCMs MAPA – Autorização prévia de embarque”.

• Caso importador e seu representante legal ainda tenham dúvida sobre a NCM, 
desenvolver um algoritmo para indicar a necessidade da autorização. Sugerem-se como 
perguntas para o algoritmo:

o “Qual o princípio ativo?”;
o “Qual a finalidade da importação?”;
o “Existe alguma mistura de substância na composição do produto?”;
o “Contém tecidos ou fluidos de animais ruminantes?”;
o Informar o destaque da NCM.

 Situação Problema 33- Solicitação individual: Autorização prévia e Licença de Importação

 Atualmente, as autorizações prévias de importação são realizadas por processo individual. Em outras 
palavras, ainda que a importação de determinada NCM seja frequente, o importador deverá proceder com a 
emissão de nova autorização prévia de embarque e passar por novas análises mediante apresentação a cada 
embarque de novos documentos instrutivos.
 Os órgãos anuentes, em sua maioria, não possuem uma matriz de riscos e não desenvolvem um 
histórico de conformidade em relação às operações de importação. Consequentemente, esses intervenientes 
não aplicam gerenciamento de riscos, de modo a direcionar esforços para processos com maior risco. Nessa 
dinâmica, empresas com baixo risco, com grande controle interno e com bom histórico de conformidade não 
são tratadas como tal.
 Intervenientes envolvidos: MAPA, ANVISA

 Solução Proposta para o problema 33

 O DATAVISA e o Portal SISCOMEX deverão ser estruturados de forma a oferecer a possibilidade de 
emissão de uma espécie de “autorização de embarque máster”, que possibilite embarques parciais com 
controle de saldo, e seja solicitada sem a necessidade de apresentação de qualquer documento em papel. A 
ANVISA, conforme a natureza do produto controlado, poderá permitir essa alternativa. Exemplo: a empresa 
importadora solicita a programação de importação do item controlado durante um determinado período.  
 O fiscal realiza a análise de acordo com seus critérios e gerenciamento de risco e defere, ou não, uma 
espécie de autorização máster, que por sua vez contém o saldo total, ou parcial, pleiteado pelo importador. 
A cada Documento Único de Importação da empresa importadora, em referência ao material controlado, é 
consumido o saldo inicial deferido pelo órgão anuente e dispensados os trâmites e procedimentos habituais 
necessários para deferimento do licenciamento sempre que houver uma nova importação para o material 
controlado, salvo se houver alteração do tratamento administrativo dado ao produto e mudanças de riscos 
do importador ou do país exportador durante a vigência da autorização de embarque máster. 
 Os sistemas devem prever reversibilidade dessa autorização. Caso a ANVISA decida pela revogação 
desse máster, o fiscal deverá avisar no Portal SISCOMEX com antecedência mínima, prevista em legislação, 
o importador sobre a decisão. O Portal SISCOMEX deve prever que nos casos de inexistência de saldo do 
máster, o importador não poderá proceder com a importação.

 Situação Problema 34- Depositários habilitados

 O Módulo SISCOMEX Importação Web não possui travas sistêmicas em relação a importar mercadorias 
por depositários que não possuem habilitação necessária ou estão irregulares. Dessa maneira, além do auto 
da infração aplicado ao importador, essa situação implica em aumento dos riscos sanitários ao país.
 Intervenientes envolvidos: MAPA, ANVISA
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 Solução Proposta para o problema 34

 Com a integração dos sistemas da ANVISA e do MAPA com o Portal Único de Comércio Exterior, 
as informações sobre as permissões dos depositários em receber determinado tipos de mercadorias 
estarão atualizadas. Caso algum importador e seu representante legal tentem vincular equivocadamente no 
Documento Único de Importação uma mercadoria a um depositário em que não esteja habilitado a receber, 
o Portal acusará a inconsistência da informação.

 Situação Problema 35- Agendamento e inspeção física

 Cada unidade da ANVISA e do MAPA procede com o agendamento da 
verificação física conforme procedimentos próprios, que variam entre lista na porta 
do local do protocolo, agenda eletrônica no site do depositário ou do porto, entre 
outros. Entretanto, o agendamento deveria ser realizado de forma padronizada na 
Licença de Importação, visto que o SISCOMEX é o canal de comunicação formal entre 
um órgão e um importador e representante legal. Esse contexto proporciona risco a 
esses dois elos de não terem ciência da data do agendamento e tempo perdido para 
deslocamento de um representante até a unidade para checar se a verificação física 
do processo foi agendada. Todo esse contexto evidencia falta de transparência e padronização no processo 
por parte do órgão de fiscalização.
 Em algumas unidades que não possuem um fiscal alocado exclusivamente, não existe padronização 
dos dias em que a ANVISA e o MAPA realizam a verificação física, com destaque para os Portos Secos. Isso 
ocasiona uma imprevisibilidade ao processo, acarretando inseguranças operacionais ao importador.
 Frequentemente, o resultado da conferência física demora a ser lançado no SISCOMEX. O fiscal 
necessita inserir a mesma informação tanto naquele sistema quanto nos sistemas da ANVISA e do MAPA.  
 Entretanto, esses últimos podem apresentar instabilidades. De modo a evitar lançar essa informação 
em dois momentos distintos em dois sistemas, o fiscal espera pela normalização do sistema, caso esse não 
esteja funcionando na data da verificação física. Em consequência, a carga pode ficar parada no depositário 
por mais 1 ou 2 dias.
 Intervenientes envolvidos: MAPA, ANVISA

 Solução proposta para o problema 35

 Em curto prazo, a ANVISA e o MAPA devem elaborar manuais e procedimentos padrão de forma 
harmonizada para atuação dos fiscais em relação ao agendamento na Licença de Importação e os resultados 
da conferência no SISCOMEX. Apesar da necessidade de acessar dois sistemas distintos para informar o 
resultado de apenas um processo, a carga será liberada de modo mais célere. Em complemento, a ANVISA e 
o MAPA devem padronizar os dias de verificação física nos Portos Secos e outros fiéis depositários que não 
possuam fiscal alocado exclusivamente.
 Com a entrada de operacionalização do Portal Único de Comércio Exterior, o fiscal realizará o 
agendamento da verificação física diretamente no Documento Único de Importação. Ao fazê-lo, o próprio 
sistema emitirá um aviso ao importador, representante legal e fiel depositário. Os resultados da conferência 
deverão ser lançados, também, diretamente no Portal e esse, por estar integrado com os sistemas da ANVISA 
e do MAPA, migrará a informação automaticamente.
 De modo complementar, os fiéis depositários devem investir em equipamentos eletrônicos, como 
tablets, e disponibilizá-los para os fiscais desses dois órgãos, de modo a possibilitar que o resultado da 
conferência física seja lançado ainda in loco no Portal Único de Comércio Exterior.

	 Situação	Problema	36	-	Restrição	de	Embarque	(Sistema)	

 Alguns fiscais, ao deferir a Licença de Importação, esquecem-se de retirar a restrição de embarque, 
causando aplicação de multa pela Receita Federal no importador. Caso identificado o erro, antes da vinculação 
da Declaração de Importação, a ANVISA ou o MAPA deve solicitar ao gestor do sistema, a SECEX, para que haja 
a reversão da anuência no SISCOMEX Anuente Web para o status imediatamente anterior ao deferimento. O 
tempo estimado para que o gestor do sistema faça essa alteração é de 3 dias úteis, entretanto, observa-se a 
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dificuldade em atendimento desse prazo. Destaca-se que a restrição de embarque é aplicada a pouquíssimos 
licenciamentos. Apesar dessa constatação, o default do sistema é “sim”, ao invés de “não”.
 Intervenientes envolvidos: MAPA, ANVISA

 Soluções Propostas para o problema 36

 Propõe-se três soluções complementares para essa situação problema:

o Alteração do default da restrição de embarque de “sim” para “não”;
o Quando o deferimento for realizado com restrição de embarque, criação de caixa de 

alerta no sistema para o fiscal com a seguinte mensagem: “você confirma que esse processo 
possui restrição de embarque?”;

o Possibilitar que o perfil gestor do órgão realize a reversão da anuência.
Conforme propostas apresentadas para os novos fluxos de exportação e de importação para 

a Receita Federal e para a Secretaria de Comércio Exterior, sugere-se que, com a solicitação 
de múltiplo licenciamento do Documento Único de Importação, o licenciamento feito por um 
órgão não seja perdido caso outro indefira esse processo.

 2.3 Problemas da ANVISA

 Situação Problema 37- Apresentação de documentos

 No processo de importação, os importadores e seus representantes legais constataram a falta de 
padronização de documentos entre as unidades da ANVISA, ou seja, cada unidade solicita documentação de 
acordo com seu entendimento e sua necessidade. Exemplos: algumas unidades exigem a apresentação do 
documento de presença de carga para produtos para saúde, apesar da RDC 48/12 dispensar a apresentação 
desse; sobre o documento de averbação referente à comprovação de atracação da mercadoria no ambiente 
armazenador, no porto de Vitória é aceito um termo de faltas e avarias que é expedido pelo armazém e 
assinado pelo fiel depositário, enquanto em Santos, tem de ser apresentado um formulário da ANVISA que 
consta o número da presença de carga onde o fiel depositário necessita assinar. Nesse contexto, o Setor  
 Privado necessita despender mais esforços e tempo para atender as diferentes exigências de cada 
unidade para a preparação do dossiê de documentos.
 Intervenientes envolvidos: ANVISA

 Solução proposta para o problema 37

 Elaboração de manuais e procedimentos padrão de forma harmonizada para atuação dos fiscais, bem 
como treinamento desses, tanto para o checklist quanto para a necessidade de tradução do certificado de 
análise do produto. De forma complementar a essa solução e ao checklist da RDC 81/08, a ANVISA deverá 
disponibilizar no website, de forma clara e objetiva, a lista de documentos que deve ser solicitada para cada 
procedimento, impedindo que cada unidade solicite documentos adicionais. 

 Situação Problema 38- DATAVISA x apresentação de documentos em papel

 Com as falhas constantes do DATAVISA, os importadores e seus representantes legais necessitam 
imprimir as telas com os dados sistêmicos que são possíveis serem verificados no sistema. Caso não sejam 
apresentadas as telas junto ao dossiê do processo e o DATAVISA estiver com problemas de acesso e de 
atualização, o processo de importação não terá prosseguimento. Essa situação evidencia duplicação de 
prestação de informações em sistema e em papel e a não aplicação da filosofia paperless.
 Para os processos que exigem a apresentação do termo de responsabilidade com reconhecimento 
de firma do responsável técnico, os importadores e seus representantes legais atrasam seus processos para 
obter a assinatura desse responsável. Atualmente, com o sistema Anexação de Documentos e a possibilidade 
da assinatura digital, a exigência dessa assinatura em papel é desnecessária.
 Ainda em relação ao certificado de análise dos produtos, alguns fiscais em diferentes unidades 
solicitam a tradução desse documento. Quando o fiscal impõe essa exigência, o importador despende tempo, 
e geralmente valores financeiros, para proceder com a tradução do documento, mesmo que esse esteja em 
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alguma das línguas oficiais da Organização Mundial do Comércio.
 As informações do produto, de autorização de funcionamento do estabelecimento e da empresa 
contratada são prestadas nos seguintes documentos: Licença de Importação; petição de fiscalização; 
declaração quanto aos lotes e partidas; declaração do detentor do registro. Além de ser necessário anexar 
a procuração dada pelo detentor do registro ratificando o poder de cessão de utilização do registro na 
operação por intermediários e outra autorização de importação conforme Anexo VIII da RDC 81/08. Todos 
esses documentos devem ser apresentados no momento do peticionamento, o que gera um alto volume de 
papel, e evidencia alta repetição dos mesmos dados em diferentes documentos.
 A informação do lote de produção é prestada em uma declaração própria, de acordo com a RDC 
81/08, documento esse em papel e assinado pelo responsável técnico da empresa importadora. No caso de 
alimentos, a informação torna-se redundante porque as empresas apresentam o laudo analítico de controle 
de qualidade por lote ou partida. Caso o importador ou a ANVISA necessite pesquisar o número de lote no 
futuro, a rastreabilidade estará extremamente prejudicada, visto que essa informação foi prestada em papel.
 Intervenientes envolvidos: ANVISA

 Solução Proposta para o problema 38

 Destaca-se que, na revisão da RDC 81/08, deve ser dispensada a apresentação de documento de 
averbação referente à comprovação de atracação da mercadoria no ambiente armazenador para todos os 
tipos de mercadorias em todos os modais. Essa dispensa deve ser acompanhada com a integração sistêmica 
do DATAVISA junto ao Portal SISCOMEX.
 Com a operacionalização do sistema Anexação de Documentos, os responsáveis técnicos poderão 
assinar com a certificação digital e o representante legal anexará os certificados assinados digitalmente. Na 
finalização da anexação de todos os documentos, o representante legal assinará digitalmente todo o dossiê, 
evitando, assim, a assinatura digital em cada documento.
 De modo a evitar a apresentação de telas sistêmicas impressas por parte dos importadores e de 
seus representantes legais, a ANVISA deve investir recursos, humanos e financeiros, para estabilizar o 
funcionamento de todos os sistemas operacionais do órgão, principalmente o DATAVISA.

 Situação Problema 39 - Diversos códigos de enquadramento

 Ao acessar o site institucional do peticionamento eletrônico, o importador ou o representante legal 
devem escolher dentre 200 códigos existentes no sistema o mais adequado para a geração da Guia de 
Recolhimento da União. Esse número de códigos é exacerbado e o descritivo é confuso. Por muitas vezes, 
o Setor Privado possui dúvidas e está sujeito a enquadrar a operação de modo equivocado, estando sujeito 
a gerar mais do que um recolhimento. O importador deverá gerar uma Guia de Recolhimento da União por 
processo.
 Intervenientes envolvidos: ANVISA

 Solução Proposta 39 - Diversos códigos de enquadramento

 A ANVISA deve fazer a revisão dos códigos de enquadramento, racionalizando-os. De modo ideal, os 
códigos poderiam ser por Procedimento (seis códigos) ou por modalidade de comércio exterior (exportação, 
importação, amostras e pessoa física), ou mesmo uma combinação mais específica entre procedimento e 
modalidade de comércio exterior.

 Situação Problema 40- Consolidações de códigos e de legislações

 Embora as alterações na RDC 81/08 estejam consolidadas, as legislações complementares sobre 
temas específicos estão dispersas e não são mencionadas nessa Resolução. Essa situação faz com que o 
importador e seu representante legal sejam obrigados a procurar de modo precário as outras RDCs que 
regulam o tratamento administrativo. Algumas vezes, por não estar citada a outra Resolução na RDC 81/08, 
o importador e o representante legal não identificam essa legislação, afetando as boas práticas e na fluidez 
do processo de importação. Essa lacuna de informação pode ocasionar maiores custos logísticos e, em casos 
mais extremos, devoluções de mercadoria ao exterior.
 Além da situação descrita acima, as legislações por tema específico não estão concentradas em um 
único local no site da ANVISA. Exemplo: se o importador e seu representante legal desejam consultar a base 
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normativa sobre importação de alimentos, não encontrarão as normas concentradas em um único local.  
 A identificação de todas as legislações exige tempo do Setor Privado, além de estar vulnerável a todas 
as consequências citadas na situação anterior.
 Intervenientes envolvidos: ANVISA

 Solução Proposta 40

 A cada publicação de uma nova Resolução que altera e ou complementa a RDC 81/08, essa informação 
deve ser consolidada imediatamente a essa Resolução original no site da ANVISA. Essa sugestão tem como 
inspiração as atualizações imediatas na Portaria SECEX 23/2011. Complementarmente, devem-se criar 
hiperlinks das Resoluções que possuem vínculo à RDC 81/08, de modo a facilitar o acesso pelo Setor Privado. 
A sugestão de hiperlinks tem como inspiração à consolidação de normas no site da Receita Federal.
 A ANVISA deve alterar o layout do seu site institucional de modo a concentrar as legislações por tema 
específico, especificando quais são as RDCs e quaisquer outras normativas que regulamentam o processo. 
Exemplos de concentração para busca no site: importação de alimentos; importação de equipamentos 
médicos; exportação de produtos controlados; entre outros.

 Situação Problema 41- Autorização prévia de importação: status

 Para o caso de alguns produtos, importador e seu representante legal necessitam solicitar a autorização 
prévia via formulário ou por e-mail enviado diretamente para a sede da ANVISA. Esse procedimento torna 
difícil a rastreabilidade do processo e evidencia uma lacuna de transparência sobre o status de análise sobre 
o processo. Ademais, importador e seu representante legal lançam as mesmas informações disponibilizadas 
no formulário ou no e-mail no SISCOMEX, forçando a mão de obra do Setor Privado a despender tempo para 
essa duplicidade de informações.
 Intervenientes envolvidos: ANVISA

 Solução Proposta 41

 Com a operacionalização do Portal Único de Comércio Exterior, a ANVISA deve padronizar todos os 
procedimentos em relação à autorização prévia de embarque no Documento Único de Importação, evitando 
que sejam enviados formulários adicionais ou a solicitação dessa autorização via e-mail.

	 Situação	Problema	42-		Peticionamento	eletrônico

 O peticionamento do processo não é eletrônico. Consequentemente, importador e seu representante 
legal necessitam apresentar informações que já foram inseridas na Licença de Importação. Ademais, as 
empresas necessitam apresentar telas sistêmicas impressas e outros documentos em papel os quais estão 
disponíveis para a ANVISA, como exemplos o registro do produto e a autorização de funcionamento do 
estabelecimento. Essa situação evidencia: a necessidade de apresentar as informações duas ou mais vezes 
durante o processo, o que proporciona um risco de equívocos no momento da redigitação; falta de integração 
sistêmica entre os sistemas de comércio exterior e, consequentemente, o fiscal deverá inserir manualmente 
diversas informações no DATAVISA; maior risco na falha de gerenciamento dos processos, visto que os 
processos são peticionados em papel.
 Atualmente, apenas alguns produtos médicos são permitidos que a licença de importação seja 
registrada e o processo seja peticionado antes da efetiva chegada da carga. Nesse contexto, as empresas que 
não importam esses determinados produtos e possuem a documentação preparada antes da efetiva chegada 
da carga ficam impossibilitadas de peticionar o seu processo. Portanto, essas não conseguem melhorar os 
planejamentos logístico e produtivo, enquanto a ANVISA não consegue antecipar suas análises, podendo 
estar vulnerável a acúmulos de análises de processos em determinados períodos.
 Além disso, o acesso ao site institucional do peticionamento eletrônico apenas pode ser realizado pelo 
browser Mozilla Firefox, limitando o acesso pelos outros browsers amplamente utilizados: Internet Explorer e 
Google Chrome. Destaca-se que o acesso aos Módulos do SISCOMEX Web é realizado exatamente por esses 
dois browsers. Em outras palavras, além da necessidade do importador e seu representante legal acessarem 
diversos sistemas, eles necessitam utilizar browsers distintos.
 Intervenientes envolvidos: ANVISA
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 Solução Proposta para o problema 42

 A ANVISA deve permitir, também, que os importadores elaborem e efetivem o Documento Único de 
Importação antes da chegada da carga. Dessa maneira, a ANVISA poderá antecipar a análise dos documentos 
e seu gerenciamento de riscos. Deve-se destacar que, não necessariamente, a ANVISA divulgará o resultado 
da análise antes da efetiva chegada da carga, conforme, também, proposto no relatório citado.
 O DATAVISA e o Portal SISCOMEX deverão ser estruturados de forma a oferecer a possibilidade de 
emissão de uma espécie de “licença de importação máster”, que possibilite embarques parciais com controle 
de saldo, e seja solicitada sem a necessidade de apresentação de qualquer documento, conforme solução 
proposta redigida para “autorização prévia de importação máster”. Os sistemas também devem prever 
reversibilidade dessa autorização para esse tipo de licenciamento.
 Além dos documentos inseridos no sistema Anexação de Documentos, caso o fiscal solicite outros, a 
integração do Portal Único de Comércio Exterior com o DATAVISA permitirá o fácil e constante acesso a todos 
os outros documentos. Dessa maneira, a repetição de prestação de informação e de documentos tende a ser 
eliminada.

 Situação problema 43-Termo de guarda e responsabilidade

 Atualmente, o termo de guarda e responsabilidade é lavrado pela ANVISA, na extrema maioria das 
vezes, apenas a produtos que estejam em estado intermediário de produção mencionados na RDC 81/08, 
tratados como prioritários para serem liberadas dos depositários, tanto da Zona Primária quanto da Zona 
Secundária. Para outros produtos, apesar de esses possuírem condições especiais de armazenamento, como 
os que necessitam de gelo seco para acondicionamento, a Licença de Importação com termo de guarda 
e responsabilidade é raramente deferida. Consequentemente, o importador necessita pagar períodos de 
armazenagem adicionais e, nos casos com acondicionamento especial, despender mais recursos financeiros 
para manter a carga na temperatura adequada.
 Nos casos em que são deferidas as Licenças de Importação com termo de guarda e responsabilidade, 
identifica-se demora da ANVISA em ir ao estabelecimento indicado pelo importador de modo a verificar a 
carga. Em complemento a essa situação problema, os procedimentos após a saída da mercadoria da Zona 
Primária ou da Zona Secundária são pouco claros e definidos, sem a definição de prazos, o que ocasiona uma 
grande imprevisibilidade nos planejamentos produtivos e comerciais.
 Ademais, esses procedimentos são todos feitos em papel, dificultando a rastreabilidade do processo e, 
principalmente, em realizar a baixa do termo de guarda e responsabilidade, que também não possui definição 
de prazo. Essa última dificuldade ocasiona perda parcial do tempo para comercializar o bem final e, em alguns 
casos, o vencimento do produto em estado intermediário.
 Intervenientes envolvidos: ANVISA

 Soluções propostas para o problema 43

 Alterar a RDC 81/08 de modo a indicar a flexibilidade o deferimento da Licença de Importação com 
termo de guarda e responsabilidade para produtos com acondicionamento especial, exemplo do gelo seco, 
que não tenham restrição em serem liberados em Zona Primária.
 A ANVISA deve informatizar o processo para a baixa do termo de guarda e responsabilidade: após 
o importador cumprir as exigências determinadas pela ANVISA, esse informará e anexará, pelo Sistema de 
Anexação de Documentos, os documentos comprobatórios; o fiscal do órgão analisa e, caso ainda permaneça 
em dúvida, procederá com a verificação in loco. A ANVISA deverá indicar na RDC 81/08 os prazos de cada 
etapa após a saída da mercadoria da Zona Primária ou da Zona Secundária para o estabelecimento do 
importador até a baixa desse termo.

 Situação Problema 44-Indeferimentos sumário

 De acordo com a RDC 204/05, os fiscais podem exercer o indeferimento sumário pela falta de 
apresentação de um dos documentos solicitados. Mesmo com a anexação de todos os documentos, em 
algumas unidades, alguns fiscais indeferem sumariamente a Licença de Importação sem colocá-la em 
exigência antes e, algumas vezes, não apresentam os devidos esclarecimentos e embasamento legal. O 
indeferimento sumário pode ocasionar um novo processo, ou seja, importador perde o valor financeiro 
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gasto na Guia de Recolhimento da União e tempo para nova análise do processo, arca com armazenagem 
adicional e, possivelmente, demurrage. Além disso, a ANVISA também perde tempo para uma nova análise 
documental. Em casos de múltipla anuência (ANVISA e MAPA, por exemplo), quando a Licença de Importação 
é indeferida pela ANVISA, implica em perda da anuência do outro órgão. Se a Licença de Importação do outro 
órgão for pré-embarque, isso ocasionará aplicação de multa pela Receita Federal, além do recolhimento de 
emolumentos adicionais do órgão.
 Intervenientes envolvidos: ANVISA

 Soluções Propostas para o problema 44

 Sugere-se a inclusão de um artigo na RDC 81/08 revogando o artigo 2º da RDC 204/05 que possibilita 
o indeferimento sumário por falta de documentos e outros casos. Nesse novo artigo, sugere-se que permita 
o indeferimento sumário apenas em processos que apresentem riscos sanitários declarados, como o registro 
do produto vencido.

 3. PROBLEMAS COMUNS ÀS MODALIDADES DRAWBACK

 Situação problema 45 – Legislação do Regime Especial de Drawback para Importação Indireta

 Na atual Portaria SECEX nº 23 e demais legislações que regulamentam o Regime Especial de Drawback, 
o Beneficiário do Regime não pode atuar em parceria com uma ECIE/trading para proceder com importação 
por encomenda ou por conta e ordem. Como reflexo, o sistema não está preparado para esse tipo de 
operação indireta. Dessa maneira, empresas nacionais que terceirizam seus processos de comércio exterior 
às ECIE/tradings não podem pleitear um Ato Concessório. Consequentemente, essas empresas perdem 
competitividade internacional no mercado externo.
 Intervenientes envolvidos: SECEX

 Solução proposta 45

 A SECEX deve adaptar os Módulos SISCOMEX Drawback e Drawback Isenção Web com a criação de 
campos específicos para o Beneficiário do Regime onde irá informar a utilização da ECIE/trading. Deve-se 
destacar que a Portaria SECEX nº 23 e outras possíveis legislações deverão ser alteradas para possibilitar as 
operações de importação por encomenda e por conta e ordem.

 Situação Problema 46- Licença de Importação Substitutiva

 No Regime de Drawback, não é permitido realizar uma Licença de Importação Substitutiva em função 
de limitação dos Módulos Drawback. Consequentemente, sempre que houver alteração de informações da 
importação, a MPE deverá registrar uma nova Licença de Importação que será submetida à nova anuência 
(quando essa NCM está sujeita a tratamento administrativo por outros órgãos anuentes). Este procedimento 
ocasiona nova restrição de data de embarque e gera multa por falta de Licença de Importação no momento 
do registro da Declaração de Importação. De acordo com o art. 14 da Portaria Secex, as licenças de importação 
vinculadas ao Drawback são automáticas, e, portanto, sem restrição da data de embarque. Porém, se houver 
anuência de algum órgão para a mercadoria, então prevalecerá a situação mais restritiva. 
 Como os Módulos Drawback não reconhecem de forma automática o cancelamento de Licença 
de Importação, o Beneficiário do Regime deverá providenciar este cancelamento manualmente, a fim de 
recuperar o valor no saldo do Ato Concessório. Do mesmo modo o sistema não reconhece o cancelamento da 
Licença de Importação após o vencimento do prazo para a sua vinculação a uma Declaração de Importação. 
Assim sendo, a recuperação do valor desta Licença de Importação no saldo do Ato Concessório somente 
ocorrerá após a MPE efetuar o cancelamento manual no sistema.
  Intervenientes envolvidos: SECEX

 Soluções propostas para o problema 46

 No curto prazo, a Secretaria de Comércio Exterior deve adaptar sistemicamente os Módulos Drawback 
para possibilitar ao Beneficiário do Regime o registro da Licença de Importação Substitutiva de outros órgãos 
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anuentes. Consequentemente, uma nova restrição de data de embarque não será gerada.    
 Ao ocorrer o cancelamento automático da Licença de Importação, os Módulos Drawback devem 
recuperar automaticamente o saldo no Ato Concessório. O saldo do Ato Concessório será controlado pela 
Declaração de Importação ou pelo Documento Único de Importação. Portanto, mecanismos para recuperação 
de saldos, nesse caso, não necessitam ser desenvolvidos para o sistema.
 Deve-se destacar a solução proposta sobre a eliminação da necessidade de Licença de Importação 
do DECEX para o Regime Drawback. Para essa dispensa de necessidade de licenciamento para as operações 
de Drawback, deve-se adequar a Portaria SECEX Nº 23. O saldo do Ato Concessório será controlado pela 
Declaração de Importação ou pelo Documento Único de Importação.
 No Longo Prazo, quaisquer alterações ocorridas em um Documento Único de Importação que esteja 
amparando uma operação de Drawback devem migrar automaticamente via Portal SISCOMEX para os 
Módulos Drawback. Dessa maneira, a MPE terá uma mais fácil gestão das operações de comércio exterior 
amparadas pelo Ato Concessório.

 Situação Problema 47- Transferência de saldos de adições entre Atos e Regimes

 Atualmente, a vinculação de adição-Declaração de Importação ao Regime de Drawback deve atender 
as seguintes premissas:

1. Uma mesma adição não pode ser vinculada a AC de um mesmo beneficiário; e
2. A transferência entre Atos Concessórios ou Regimes Aduaneiros somente se dará para 

a totalidade da adição.

 Para realizar essa transferência, a data de validade do Ato Concessório receptor deve ser obedecida 
em relação à data de desembaraço da adição da Declaração de Importação a ser transferida. Para que 
essa transferência seja efetivada, o Beneficiário do Regime deve garantir que a quantidade e valor no Ato 
Concessório receptor são suficientes, caso contrário, a empresa deverá fazer ajustes no ato.
 Intervenientes envolvidos: SRF, SECEX

 Situação Problema 48- Falta de transferência automática da DI 

 O Beneficiário do Regime não pode transferir de modo automático uma adição de Declaração 
de Importação já vinculada a um Ato Concessório para outro Regime Aduaneiro Especial. Para realizar 
essa transferência de adição inteira, o Beneficiário do Regime de Drawback deverá realizar um processo 
administrativo, através do e-processo, ou seja, a transferência não é automática, como entre Atos Concessórios 
no Módulo Drawback. Do mesmo modo, o saldo dos itens da adição vinculada a um Ato Concessório do 
Regime de Drawback também é bloqueado para efeitos de transferência para outro Regime Aduaneiro 
Especial.
 Intervenientes envolvidos: SRF, SECEX

 Soluções propostas para os problemas 47 e 48 

 Publicação de legislação conjunta SRF e SECEX dispondo sobre as transferências de saldos, totais 
ou parciais, dos itens das adições de Declaração de Importação entre Atos Concessórios distintos, inclusive 
entre modalidades e regimes diferentes. Portanto, permite-se que uma mesma adição seja utilizada no 
Regime de Drawback Suspensão, no Regime de Drawback Isenção (e, futuramente, no Regime de Drawback 
Contínuo) e demais regimes. De modo a exemplificar essa solução: um Beneficiário do Regime de Drawback 
Suspensão realizou uma importação e parte desses itens foi nacionalizada em razão do prazo para baixa 
do Ato Concessório; dessa maneira, esse saldo dos itens poderia ser utilizado por essa mesma empresa 
para o Regime de Drawback Isenção. Os sistemas devem estar preparados para tratar automaticamente 
a transferência de saldo dos itens de uma mesma adição. Essa mesma proposta deve ser aplicada para 
aquisições em mercado nacional.
 Essas soluções propostas darão maior flexibilidade às empresas para atuar no comércio internacional, 
principalmente às empresas que utilizam mais do que um Regime Especial. No caso das transferências de 
saldos, além da maior flexibilidade, permitirá que os Beneficiários do Regime tenham um maior aproveitamento 
dos benefícios fiscais fornecidos pelo Regime Especial de Drawback, visto que utilizarão de modo otimizado 
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o(s) Ato(s) Concessório(s). Essas características (flexibilidade e aproveitamento na íntegra dos benefícios) 
geram maior competitividade ao Brasil.

 Situação Problema 49- Descrição da Mercadoria

 A Receita Federal, durante o desembaraço aduaneiro, exige informações detalhadas da mercadoria, 
como o lote, número de série e validade, conforme Parágrafo 1º do Artigo 75 do Decreto-Lei 37/1966. 
Essas informações, presentes na Declaração de Importação, migram diretamente para o Ato Concessório nos 
Módulos Drawback, via Licença de Importação.
  A empresa necessita alterar o Ato Concessório no Módulo Drawback Web todas as vezes que há 
a necessidade de complementar as informações da descrição do item na Declaração de Importação. Para 
efetuar essa retificação, a Licença de Importação original deve ser cancelada manualmente, a descrição do 
item no AC deve ser alterada e nova Licença de Importação deve ser gerada. Dependendo do segmento do 
Beneficiário do Regime, como o Químico e o Alimentício, essa situação ocorre em praticamente todos os 
processos de importação.
 Na modalidade Isenção, durante a reposição do item, uma Licença de Importação é gerada com a 
descrição do item que consta no Ato Concessório. Essa mesma informação migra da Licença de Importação 
para a Declaração de Importação de reposição de estoque. Na primeira reposição, não há conflitos das 
informações detalhadas da mercadoria, pois o Módulo Drawback Isenção Web permite a alteração da 
descrição do item a ser importado. A partir da primeira vinculação, o sistema não permite o Beneficiário do 
Regime realizar mais alterações nesse item do Ato Concessório. O Beneficiário do Regime também não pode 
criar um novo item, pois esse novo item deveria estar vinculado a uma Declaração de Importação original, 
a qual não existe. Consequentemente, o Beneficiário do Regime fica impossibilitado de utilizar todo o valor 
disponível para a reposição do item vinculado ao Ato Concessório.
 A necessidade de alteração da descrição do item do Ato Concessório impacta na utilização do próprio 
regime, visto que, enquanto a alteração não está deferida, todo o Ato Concessório fica bloqueado para 
vinculação de outras importações, inclusive de itens diferentes daquele objeto da retificação. Dessa maneira, 
toda a operação logística e produtiva da empresa fica prejudicada. Deve-se destacar também que a Receita 
Federal não aceita que o Beneficiário do Regime insira essas informações nos campos complementares da 
Declaração de Importação.
 Intervenientes envolvidos: SRF, SECEX

 Soluções propostas para os problemas 49 

Curto Prazo

 Como descrito na situação problema, a alteração de um único item no Ato Concessório para cumprir 
com a legislação aduaneira impede a utilização do Regime. Uma das possíveis soluções é que apenas o item 
em alteração seja bloqueado no Ato Concessório. Dessa maneira, permite-se que o Beneficiário do Regime 
continue a realizar suas operações de comércio exterior. Para isso, a Secretaria de Comércio Exterior deverá 
realizar alterações no sistema Drawback, de modo a prever a nova flexibilidade para a operação no Regime.
 A Secretaria de Comércio Exterior deverá alinhar com a Receita Federal o possível aceite da identificação 
adicional da mercadoria importada descrito no campo “Informações Complementares” da Declaração de 
Importação para a fiscalização no desembaraço aduaneiro. Essa solução seria completamente provisória.
 Outra das possíveis soluções é o desenvolvimento de novos campos estruturados de informação 
na Licença de Importação. Dessa maneira, o Beneficiário do Regime ou seu representante legal inseriria as 
informações solicitadas pela Receita Federal, como o lote e o part-number, em tal campo. As informações 
inseridas nesse campo deverão migrar automaticamente para a Declaração de Importação, de modo a 
satisfazer o Decreto-Lei citado na situação problema. Essa identificação adicional na mercadoria importada 
deverá estar acompanhada com a descrição do item do Ato Concessório. Nesse contexto, o Ato Concessório 
continuará em utilização.

Longo Prazo

 Com o Portal Siscomex e a integração entre todos os sistemas de comércio exterior do País, a Secretaria 
de Comércio Exterior poderia extinguir a obrigatoriedade da necessidade de Licença de Importação para itens 
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contidos no Regime de Drawback4 , permanecendo o Licenciamento de itens com tratamento administrativo 
específico, tanto da Secretaria de Comércio Exterior quanto de outros órgãos anuentes. O controle do saldo 
do Ato Concessório será realizado com outros métodos, descritos nesse próprio Relatório. 
 O Beneficiário do Regime prestará as informações detalhadas da mercadoria diretamente no 
Documento Único de Importação (DUI), baseando-se pelo Catálogo de Produtos (a ser instituído), no Portal 
SISCOMEX, evitando que haja a necessidade de quaisquer alterações e, consequentemente, a parada da 
utilização do Regime de Drawback. O controle das importações amparadas por Drawback será realizado 
diretamente no DUI. Para que isso seja possível, outro campo de informação que deverá estar presente no 
DUI é se a operação refere-se ao Regime de Drawback.
 Deve-se, também, reavaliar a necessidade da prestação dessas informações para o gerenciamento de 
riscos aduaneiros e o controle das operações de comércio exterior brasileiro, conforme a filosofia presente na 
Organização Mundial das Aduanas sobre a quantidade de informações exigidas pela Aduana.

 Situação Problema 50- Desconsideração dos itens que compõem a NCM

 No caso de aquisição no mercado nacional, a vinculação da Nota Fiscal ao Ato Concessório é efetuada 
pela NCM, desconsiderando os itens que compõem essa NCM. Dessa forma, a descrição complementar fica 
restrita a um único item nos Módulos Drawback. Essa limitação do sistema impossibilita o Beneficiário do 
Regime de registrar a descrição complementar dos demais itens dessa NCM, impossibilitando a utilização 
desses itens na sua reposição, mesmo que haja saldo no Ato Concessório. Exemplo: a NCM 87.08.99.90, que 
caracteriza “outras partes peças destinadas a veículos”, possui uma vastas gamas de possíveis produtos. Se 
for efetuada uma venda de “ruelas”, “parafusos” e “pinos” e apenas uma Nota Fiscal for emitida, o Beneficiário 
do Regime deverá optar por um desses itens para serem vinculados ao Ato Concessório.
 Intervenientes envolvidos: SECEX

 Soluções propostas para o problema 50

 Os Módulos Drawback Web devem ser alterados para que recepcionem via integração das bases do 
SPED os itens de uma mesma NCM da Nota Fiscal de forma individualizada, semelhante ao que ocorre na 
Declaração de Importação no SISCOMEX Importação Web. Dessa maneira, o Beneficiário do Regime terá a 
possibilidade de trabalhar a descrição de cada item de uma mesma NCM separadamente.

	 Situação	Problema	51-	Departamento	da	Marinha	Mercante	(DMM)	

 Atualmente, o fluxo físico do Ato Concessório é controlado pela quantidade na unidade de medida 
estatística e o Adicional de Frete de Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) é calculado pelo peso líquido 
dos itens. Ou seja, o DECEX usa uma unidade de medida distinta da utilizada pela Marinha Mercante, o que 
causa incompatibilidade para conversões necessárias. Pela falta de integração entre o Módulo Mercante e os 
Módulos Drawback, a MPE deverá realizar essa conversão manualmente, gerando saldos à empresa.
 Nas adições da Declaração de Importação, não existe um campo específico para o peso líquido de 
cada item, mas apenas para o peso total da adição. No SISCOMEX Módulo Importação, o peso total da adição 
é rateado automaticamente entre os seus itens. Entretanto, as adições podem conter itens com pesos muito 
distintos. Consequentemente, os pesos de alguns se tornam subestimados e outros superestimados. Esses 
pesos serão utilizados para o rateio do frete por item, refletindo no cálculo do AFRMM.
 O cálculo e a baixa não são automáticos para o AFRMM. No caso do cálculo, esse é consultado no 
sistema do DMM pelo Beneficiário do Regime. No caso da baixa, essa é feita manualmente com entrega 
de documentos também no DMM. Essa dinâmica gera movimentações desnecessárias de documentos e 
informações idênticas em órgãos públicos federais distintos. Em resumo, não há reaproveitamento e 
integração de informações.
 Frequentemente, na apresentação dos cálculos e dos documentos, a Marinha Mercante não 
reconhece os cálculos realizados pelo Beneficiário do Regime e, consequentemente, gera dificuldades para 
o reconhecimento do benefício fiscal previsto no Regime Especial de Drawback. Em razão da burocracia e da 
necessidade da carga, a empresa opta por desistir do benefício fiscal, garantindo a celeridade do processo.  

4Refere-se exclusivamente ao tratamento administrativo decorrente do Regime de Drawback.
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 Dessa maneira, custos são adicionados à cadeia produtiva, além de movimentações desnecessárias de 
documentos e informações idênticas em órgãos públicos federais distintos.
 Intervenientes envolvidos: SRF, SECEX

 Soluções propostas para o problema 51

 Deve-se criar campo específico na Declaração de Importação ou no Documento Único de Importação 
para que o Beneficiário do Regime possa inserir o peso líquido de cada item, de modo a permitir o cálculo 
do frete proporcional por item, refletindo no cálculo do AFRMM proporcional ao valor não utilizado quando 
a baixa do item do Ato Concessório for parcial.
 Transferir o sistema de controle de AFRMM para o SISCOMEX Importação Web ou para o Portal 
Siscomex. O sistema deverá prever a inserção das informações pela empresa para que seja realizado 
automaticamente o cálculo proporcional da taxa para os itens da adição da DI. Após o cálculo, o sistema 
executará o débito automático da taxa devida, em conta e banco previamente cadastrado pela empresa. Com 
essa transferência sistêmica e a modernização do processo de cálculo, deve-se criar uma migração automática 
entre o SISCOMEX Importação Web e os Módulos Drawback para possibilitar a baixa do Ato Concessório.
 Para que a solução proposta anterior seja possível, torna-se necessário padronizar as unidades de 
cálculo utilizadas para unidade de medida comercializada, vide o tópico “Quantidade comercializada e medida 
estatística”. No momento da vinculação para efeitos de baixa do Ato Concessório, haverá o lançamento 
automático da unidade de medida comercializada e o peso para cálculo do AFRMM.

 Situação Problema 52- Importação por conta e ordem

 As empresas de pequeno e médio porte utilizam frequentemente tradings e comerciais importadoras 
para os processos de importação, devido aos menores custos. Atualmente, a prestação de serviços em 
operação de comércio exterior na modalidade por conta e ordem está bem regulamentada pela Receita 
Federal, entretanto não está prevista na legislação de Drawback. Portanto, as MPEs não podem utilizar essa 
modalidade tradicional de importação dentro do Regime de Drawback. Consequentemente, essas empresas 
perdem competitividade em relação a outras empresas que são beneficiadas fiscalmente pelo Regime.
 Intervenientes envolvidos: SRF, SECEX

 Soluções propostas para o problema 52

 Regulamentar em legislação, incluindo a alteração da Lei 11.945/2009 e os reflexos em Portarias, a 
possibilidade de uma empresa detentora de Ato Concessório inserir no sistema a importação efetuada por 
comercial importadora ou trading companies na modalidade por conta e ordem, sendo o detentor do ato 
concessório o real adquirente da mercadoria. Ou seja, as trading companies e as comerciais importadoras 
farão apenas uma prestação de serviços.  Com essa regulamentação, pode-se estender a possibilidade de 
operações para o Drawback Intermediário, ou seja, os produtos industrializados pelo Beneficiário do Regime 
poderão ser vendidos no mercado interno.
 De modo a operacionalizar essa solução, deverá ser previsto um campo do real adquirente da 
mercadoria na Licença de Importação (curto prazo) ou no Documento Único de Importação (longo prazo), 
semelhante ao que ocorre na Declaração de Importação atual. Os Módulos Drawback deverão também ser 
adequados para receber as informações a compra e venda de insumos via tradings companies e comerciais 
importadoras.

 Situação Problema 53 -  Taxa SISCOMEX

 A taxa SISCOMEX incide em cada operação de importação. Os valores são os seguintes:
 I - R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais) por Declaração de Importação (DI);
 II - R$ 29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos) para cada adição de mercadoria à Declaração 
de Importação, observados os seguintes limites:

a) até a 2ª adição - R$ 29,50;
b) da 3ª à 5ª - R$ 23,60;
c) da 6ª à 10ª - R$ 17,70;
d) da 11ª à 20ª - R$ 11,80;
e) da 21ª à 50ª - R$ 5,90; e
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f) a partir da 51ª - R$ 2,95
 Apesar dos impostos federais serem suspensos, a taxa SISCOMEX não é. Essa taxa, que incide a cada 
operação realizada nos módulos do SISCOMEX, representa mais um custo que compõe o valor do produto a 
ser exportado. Consequentemente, as MPEs perdem competitividade internacional na variável “custos”.
 Intervenientes envolvidos: SRF, SECEX

 Solução proposta para o problema 53

 Estender a desoneração dos tributos federais para a taxa SISCOMEX nas adições amparadas por Regime 
Especial de Drawback. Para isso, a legislação deverá ser adequada. Esse tratamento proposto é semelhante ao 
tratamento dado à Taxa de Utilização do Mercante (TUM) no Adicional de Frete para Renovação da Marinha 
Mercante (AFRMM) para as operações amparadas pelo Regime Especial de Drawback Isenção.

	 Situação	Problema	54	-	Declaração	Simplificada	de	Importação

 Muitas empresas de pequeno e médio porte realizam suas operações por meio de Declarações 
Simplificadas, tanto na importação quanto na exportação. Entretanto, essas operações não podem ser 
realizadas se amparadas pelo Regime Especial de Drawback. Essa impossibilidade é devido à falta de um 
código de enquadramento para o Regime de Drawback e um campo específico para inserir o número do 
Ato Concessório nesse tipo de declaração. Ademais, a Tabela Simplificada de Produtos não contempla todo 
o universo de NCMs, no caso de Declaração Simplificada de Exportação (DSE) e Declaração Simplificada de 
Importação (DSI).
 Intervenientes envolvidos: SRF, SECEX

 Soluções propostas para o problema 54

Curto Prazo

 Desenvolver um código de enquadramento para realizar operações amparadas pelo Regime Especial 
de Drawback por Declarações Simplificadas. A Receita Federal deve expandir a lista de NCMs para possibilitar 
a maior utilização de DSE e DSI e, consequentemente, incentivar a utilização desse tipo de declaração para 
realizar operações de comércio exterior. Em paralelo à implantação dessas medidas, o SISCOMEX Exportação 
Web, simplificado, e o SISCOMEX Importação Web, simplificado, devem ser alterados para prever a migração 
automática para o Módulo Drawback Web.

Longo Prazo

 Com a implementação do Portal SISCOMEX e a integração de todos os sistemas de comércio exterior, as 
operações simplificadas devem ser tratadas no Documento Único de Importação (DUI). Consequentemente, ao 
mencionar o Ato Concessório em algum desses documentos, as informações serão migradas automaticamente 
entre os sistemas através do Portal SISCOMEX.

 3.1 MODALIDADE ISENÇÃO

 Situação Problema 55- Licença de Importação no Regime Especial de Drawback

 O DECEX, amparado pela Portaria SECEX Nº 23, exige o Licenciamento de Importação para cada 
processo de importação amparado pelo Regime Especial de Drawback. Essa exigência foi colocada para 
permitir ao órgão controlar o saldo dos Atos Concessórios. Entretanto, com a estruturação do Módulo 
Drawback Isenção Web e a integração desse sistema ao SISCOMEX Importação Web, as informações da 
Declaração de Importação desembaraçadas migram automaticamente para o Ato Concessório a partir da 
vinculação. 
 Logo, a Licença de Importação tornou-se desnecessária e uma burocracia excessiva. Essa etapa de 
solicitação do licenciamento requere tempo para elaboração por parte do Beneficiário do Regime e os dados 
necessários para o controle do DECEX estarão apresentados na Declaração de Importação, deflagrando-se 
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redundância de prestação de informações.
 Intervenientes envolvidos: SECEX 

 Soluções propostas para o problema 55

 Alteração da Portaria SECEX Nº 23 de modo a dispensar a necessidade de obter uma Licença de 
Importação do DECEX para processos de importação amparados pelo Regime Especial de Drawback. Na 
área sistêmica, os módulos Drawback Isenção Web e SISCOMEX Importação Web deverão ser adaptados 
para não mais solicitar licenciamentos para tais processos. O saldo de cada Ato Concessório será controlado 
automaticamente a partir do desembaraço da Declaração de Importação, visto a integração entre os módulos 
Drawback Isenção Web e SISCOMEX Importação Web.
 De modo a facilitar a operacionalização dessa proposta, sugere-se, como alternativa sistêmica, que a 
adição da Declaração de Importação tenha a mesma lógica adotada atualmente da vinculação da Licença de 
Importação ao Ato Concessório, com reservas no Ato Concessório.

 Situação Problema 56- Falta de funcionalidades no módulo Drawback Isenção Web

 Durante a utilização do Ato Concessório, o Beneficiário do Regime deve inserir manualmente no 
sistema as informações das Notas Fiscais referentes à aquisição de insumos no mercado nacional. Essa 
situação propicia uma maior frequência de equívocos durante a inserção manual das informações. Caso seja 
cometido um equívoco, o fornecedor nacional também estará sujeito a penalidades administrativas pela 
Receita Federal e Secretaria da Fazenda Estadual. Consequentemente, a indústria nacional, com destaque 
para a MPE, tem receios em vender a mercadoria para empresas que procederão com industrialização para 
posterior exportação amparada pelo Regime de Drawback.
 Intervenientes envolvidos: SECEX

 Soluções propostas ao problema 56

 O Módulo Drawback Isenção Web deve apresentar layout que possibilite a migração automática das 
informações dos insumos adquiridos no mercado interno durante a reposição. 
 No caso da aquisição nacional do fornecedor intermediário na abertura do Ato Concessório, o Módulo 
Drawback Isenção Web deve permitir a migração automática da Nota Fiscal Eletrônica via SPED – Upload NFe 
XML. O Beneficiário do Regime deve informar a chave da Nota Fiscal e o sistema buscará todas as informações 
necessárias por item desse documento para a elaboração do pleito. Se necessário, o Beneficiário do Regime 
realizará ajustes em relação a valores e quantidades, semelhante ao que ocorre na Declaração de Importação.

 Situação Problema 57- Quantidade comercializada e medida estatística

 O controle das quantidades do Ato Concessório, tanto nas aquisições quanto nas vendas, no Módulo 
Drawback Isenção Web é realizado através da unidade de medida estatística. Porém, a industrialização e 
a comercialização pelo Beneficiário do Regime são efetuadas pela quantidade na unidade de medida 
comercializada, que muitas vezes é completamente diversa da unidade de medida estatística. Essa diferença 
gera um conflito na gestão do Ato Concessório e ocasiona perdas de quantidades a serem utilizadas, tanto 
na aquisição quanto na venda. Para não gerar conflitos mais graves entre o Beneficiário do Regime e órgãos 
fiscalizadores, a empresa deixa de utilizar uma parte da quantidade autorizada, podendo refletir no preço 
comercializado.
 Intervenientes envolvidos: SRF, SECEX

 Solução propostas para o problema 57

 Adequar o módulo de Drawback e demais sistemas envolvidos na operação para que o controle de 
saldo e baixa do Ato Concessório considere também a quantidade na unidade de medida comercializada. As 
informações na unidade de medida estatística e comercializada migrarão automaticamente do SISCOMEX 
Importação Web, do SISCOMEX Exportação Web e do SPED para o Módulo Drawback. Para fins de comprovação 
do Ato Concessório, a quantidade na unidade comercializada será utilizada e, para efeitos estatísticos e 
outros interesses de controle, a Secretaria de Comércio Exterior utilizará a quantidade na unidade de medida 
estatística.  
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 Situação Problema 58 - Composição do Ato Concessório - Valores

 Quando o Beneficiário do Regime vincula as Declarações de Importação ao Ato Concessório no 
Módulo Drawback Isenção Web, o sistema recepciona automaticamente os valores da mercadoria no local de 
embarque (VMLE) da Declaração de Importação. Na inserção dos valores referentes ao campo “Quantidade 
Vinculada na Unidade Comercializada”, o sistema calcula automaticamente o valor correspondente à 
quantidade comercializada vinculada ao Ato Concessório e confronta com o VMLE. Independentemente se 
os valores forem iguais, o sistema acusará inconsistências em relação aos “centavos”. Consequentemente, a 
empresa necessitará realizar ajustes manuais, por tentativa e erro, até os valores serem compatíveis. Algumas 
empresas desenvolveram “robôs” para realizar as tentativas.
 De modo a evitar esses ajustes manuais, muitos Beneficiários de Regime optam por excluir aquele 
item mais inconsistente do Ato Concessório. Deve-se destacar, também, que a aproximação de casas decimais 
no Módulo Drawback Isenção Web não é clara e transparente: universal; casas superiores; casas inferiores. 
Todo esse contexto impede a continuidade do registro das informações para abertura do Ato Concessório e 
impacta na eficiência da utilização do Regime Especial de Drawback.
 Intervenientes envolvidos: SECEX

 Soluções propostas para o problema 58

 Aplicar os parâmetros de tolerância, para mais ou para menos, observados no disposto do inciso I do 
parágrafo 7º do Artigo 169 do Decreto-Lei 37/66 no Módulo de Drawback Isenção Web para a realização do 
cálculo do valor comercializado vinculado ao Ato Concessório, de modo a evitar ajustes manuais por parte do 
Beneficiário de Regime ou a adoção de ferramentas paralelas para realizar as tentativas de compatibilidade 
entre os valores migrados automaticamente a partir da Declaração de Importação e os valores calculados 
automaticamente no Ato Concessório. 
 Caso essa proposta seja complexa para alteração do sistema, uma alternativa a curtíssimo prazo seria 
o Módulo de Drawback Isenção Web acusar inconsistências nos valores desconsiderando os centavos do 
valor comercializado do item. Independente das propostas em relação à compatibilização dos valores, deve-
se esclarecer qual é a regra de aproximação do sistema.

 Situação Problema 59- Retroatividade das importações e das exportações e Prazo de utilização

 A Portaria Conjunta RFB/SECEX 03/2010 prevê a retroatividade das Declarações de Importação, das 
Notas Fiscais (aquisição de insumos no mercado interno) e dos Registros de Exportação de dois anos, contados 
da data do pleito. Essa característica do Regime Especial de Drawback Isenção dificulta o aproveitamento 
total das operações de comércio exterior realizadas pelas empresas, principalmente, as pequenas e médias. 
Dessa maneira, a atratividade de participação das empresas pelo Regime é diminuída.
 Ademais, atualmente, o início da vigência do Regime de Drawback é a data em que o Ato Concessório 
é deferido e não a data em que ocorre a primeira operação de aquisição de insumos (mercado interno 
ou importação). Entretanto, essa dinâmica não atende ao fluxo produtivo no que se refere à reposição de 
estoques. O Beneficiário do Regime pode perder várias semanas ou meses da vigência do prazo do Ato 
Concessório. Na prática, o Ato Concessório possui um prazo menor que 24 meses.
 Intervenientes envolvidos: SECEX

 Soluções propostas para o problema 59

 Alteração da Portaria SECEX Nº 23 para permitir que o Beneficiário do Regime possa utilizar 
Declarações de Importação, Notas Fiscais (aquisição no mercado interno) e Registros de Exportação até cinco 
anos retroativos na elaboração do pleito do Ato Concessório.
Ademais, para otimizar a utilização do Regime Especial de Drawback Isenção, o prazo de validade para 
utilização do Ato Concessório deve ser iniciado quando a primeira reposição (aquisição no mercado interno 
ou importação) for efetivada. Conforme descrito em proposta anterior, o Módulo Drawback Isenção Web 
deve prever essa alteração procedimental.



93

	 Situação	Problema	60-	Taxa	de	Utilização	do	Mercante	(TUM)

 A TUM no Regime Especial de Drawback Isenção é reconhecida, diferentemente do Regime Especial de 
Drawback Suspensão. Entretanto, o reconhecimento da TUM pelo DMM é semelhante ao reconhecimento do 
AFRMM: o Beneficiário do Regime realiza o pagamento por meio de função disponível pelo sistema Mercante 
e, posteriormente, necessita apresentar os documentos em papel referentes aos processos de importação 
amparados pelo Regime de Drawback e os cálculos dos benefícios fiscais. Apesar de os cálculos serem mais 
simples, a Marinha Mercante demora no reconhecimento da isenção dessa taxa. Na quase totalidade das 
vezes, o Beneficiário do Regime toma a decisão de pagar essa taxa e não solicitar o reconhecimento do 
benefício fiscal, de modo a evitar a burocracia excessiva exigida por esse órgão. Esse contexto deflagra a não 
utilização total dos benefícios fiscais previstos pela legislação, impactando nos planejamentos logístico e 
produtivo.
 Intervenientes envolvidos: SRF, SECEX

 Soluções propostas para o problema 60

 Semelhante à proposta anteriormente explicada para o AFRMM, o Módulo Drawback Isenção 
Web deverá estar integrado ao sistema Mercante. No momento da vinculação do Ato Concessório para o 
reconhecimento do benefício fiscal da TUM, o Módulo Drawback Isenção Web lançará automaticamente as 
informações do Ato Concessório e das Declarações de Importação vinculadas a esse de modo a realizar a 
comprovação junto ao DMM. Sugere-se que haja integração do reconhecimento do AFRMM e da TUM, com 
o lançamento automático e ao mesmo momento de ambos os tributos.

 Situação Problema 61- Exoneração do ICMS

 Observa-se que não existe um reconhecimento automático para efeito de exoneração do ICMS. 
O processo é burocrático, obrigando o Beneficiário do Regime a despender tempo no atendimento das 
exigências das Secretarias das Fazendas Estaduais que pode incluir a apresentação física de documentos 
antes do registro da DI, durante a vigência e no encerramento do Ato Concessório. Essa dinâmica burocrática 
faz com que, frequentemente, o importador desista do benefício fiscal, a fim de não comprometer a liberação 
da carga.
 Intervenientes envolvidos: CONFAZ

 Solução proposta para o problema 61

• Alterar o Convênio ICMS 27/90 de modo a reconhecer a suspensão do ICMS nas 
exportações efetuadas por exportador distinto do Beneficiário do Regime (Filial, Drawback 
Intermediário, Comercial Exportadora, entre outros), independente do Estado onde ocorra a 
entrada do insumo e a saída do produto final.

• Eliminação da guia de exoneração do ICMS, com reconhecimento automático do 
benefício de suspensão do imposto, diretamente através do SISCOMEX, uma vez que consta 
o número do Ato Concessório na Declaração de Importação de tal sistema. 

• Ampliação do perfil de consulta para as Secretarias de Fazendas, permitindo que estas 
extraiam relatórios gerenciais dos insumos e produtos vinculados aos Atos Concessórios 
de seus interesses. Dessa maneira, com a integração das Secretarias de Fazenda ao Portal 
SISCOMEX, esse interveniente terá maior visibilidade dos Atos Concessórios, de modo a 
garantir o controle das operações internas e interestaduais, como as operações da entrada 
do insumo por um Estado e a saída do produto final por outro.

 Situação Problema 62- Incidência de ICMS nas aquisições para reposição de estoques

 Atualmente, o Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) não possui um Convênio de 
Imposto de Circulação sobre Mercadorias e Serviços (ICMS) entre as Unidades Federativas que permita 
a desoneração desse tributo nas operações destinadas à reposição de estoques amparada pelo Regime 
Especial de Drawback Isenção. Isso deflagra a falta de isonomia entre duas modalidades de um mesmo 
regime aduaneiro. Consequentemente, o Beneficiário do Regime não pode pleitear o benefício fiscal, o que 
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aumenta os custos de toda a cadeia produtiva e diminui a atração pelo regime.
 Intervenientes envolvidos: CONFAZ
 
 Solução Proposta para o problema 62
 
 O CONFAZ deverá estender o benefício fiscal do ICMS concedido na modalidade Suspensão do 
Regime de Drawback para todos os tipos de Drawback Isenção, tanto na importação quanto na aquisição do 
mercado nacional.  Essa extensão deverá ser publicada por meio de um novo Convênio ou mesmo a alteração 
do Convênio ICMS 27/90. Nessa nova redação do Convênio, as SEFAZ devem reconhecer automaticamente 
via sistema o benefício fiscal de matriz e filiais no mesmo Ato Concessório, uma vez que constará o número 
desse na DI ou no DUI e nas Notas Fiscais. As SEFAZ terão visibilidade no Portal SISCOMEX para garantir o 
controle das operações internas e interestaduais.
 
 3.2 MODALIDADE SUSPENSÃO

 Situação Problema 63- Aquisição no mercado interno 

 O procedimento para a baixa do Ato Concessório em relação a insumos importados amparados 
pelo Regime Especial de Drawback Suspensão e não utilizados na exportação é bem definido em legislação. 
Entretanto, o mesmo não ocorre quando os insumos são adquiridos em mercado interno. Não existe um 
procedimento padrão e formalizado para que o Beneficiário do Regime possa proceder com todas as 
regularizações junto à Receita Federal. Os Manuais de Drawback também não abordam esse procedimento. 
Consequentemente, a empresa não possui segurança jurídica sobre como proceder, inclusive com as 
obrigações acessórias.
 As Declarações de Importação e os Registros de Exportação vinculados ao Ato Concessório migram 
para o Módulo Drawback. No entanto, não existe o mesmo tratamento automático para as Notas Fiscais. 
Isso obriga a empresa a lançar manualmente os dados da Nota Fiscal Eletrônica no Módulo Drawback Web 
para poder vincular a aquisição no mercado interno ao Ato Concessório. Esse lançamento manual expõe o 
Beneficiário do Regime ao risco de inserção equivocadas de dados ou falta de inserção, podendo prejudicar o 
fornecedor nacional. Ademais, como não se realiza essa migração automática, o Módulo Drawback Web não 
realiza a conversão automática da Nota Fiscal, de Real (R$) para Dólar Americano (USD).
 Intervenientes envolvidos: SRF, SECEX

 Soluções propostas para o problema 63

 Estabelecer procedimentos específicos para o recolhimento dos tributos suspensos em caso de não 
exportação após industrialização dos insumos adquiridos no mercado interno, à semelhança do que ocorre 
na nacionalização quando os insumos são importados. Esse procedimento deve estar previsto em legislação 
conjunta da SRF e da SECEX e a operacionalização de um processo padrão deverá estar descrita no Manual 
Drawback.
 Desenvolver a migração automática dos dados da Nota Fiscal do SPED Fiscal diretamente para o Ato 
Concessório, como é realizada nos casos de Declaração de Importação e de Registro de Exportação. Com 
essa migração automática, o Módulo Drawback Web deve prever, também, a conversão automática do valor 
dessa Nota Fiscal, de Real (R$) para Dólar Americano (USD).

 Situação Problema 64- Fase dos ajustes e das alterações

 Atualmente, as Retificações de Declaração de Importação após o desembaraço aduaneiro realizadas 
pelo Beneficiário do Regime não migram automaticamente para o Módulo Drawback. De acordo com a 
Portaria SECEX nº 23, se a Declaração de Importação está amparada por Licença de Importação, o Beneficiário 
do Regime necessitará de concordância do órgão anuente. A empresa, então, envia um ofício para o órgão 
anuente pedindo a autorização para retificar a Declaração de Importação. Com o ofício de aceite do órgão 
anuente, o Beneficiário do Regime envia o ofício de resposta para a Receita Federal. Todo esse processo é 
realizado em papel e não existe um histórico. Quando a Receita Federal efetua a retificação da Declaração 
de Importação, apenas há migração automática entre os sistemas nos casos de retificação de valores e 
quantidades.
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 Pelo processo ser realizado em papel, sem integração sistêmica entre a SRF, a SECEX e outros órgãos 
anuentes, existem situações relatadas de processos de retificação que não foram devidamente autorizados 
pelos órgãos anuentes, impactando na gestão do Ato Concessório e evidenciando um problema de controle 
do comércio exterior brasileiro. Pela sistemática atual, que é extremamente burocrática, essas situações 
podem continuar a ocorrer.
 Além das alterações relacionadas à DI, o Ato Concessório não possui campo específico para que a 
empresa tenha a oportunidade de justificar possíveis alterações de itens do Ato antes do envio para a baixa.  
 O Beneficiário do Regime apenas poderá explicar suas alterações, caso a SECEX questione-as, ao 
colocar em exigência para efeitos de deferimento.
 Intervenientes envolvidos: SECEX

 Soluções propostas para o problema 64

 Todas as alterações ou retificações necessárias na Declaração de Importação e em quaisquer 
documentos relacionados às operações de aquisição e vendas devem ser migradas automaticamente para o 
Módulo Drawback.
 Para que o Beneficiário do Regime possa explicar as alterações antes da baixa do Ato Concessório, 
deve-se criar um campo texto por item no Ato Concessório no Módulo Drawback. Dessa maneira, as empresas 
têm a oportunidade de explicar suas operações antes da SECEX questioná-las, o que agilizará a finalização de 
todas as obrigações da empresa junto ao órgão.
 
	 Situação	Problema	65-	Taxa	de	Utilização	do	Mercante	(TUM)

 Ainda, a TUM é exigida nos casos de utilização do Regime Especial de Drawback Suspensão, enquanto 
que essa taxa não incide na modalidade Isenção. Então, o Beneficiário do Regime necessita realizar o 
pagamento da TUM de modo separado, por meio de função disponível no sistema. Além de não apresentar 
isonomia entre os Regimes, os usuários do Drawback Suspensão perdem competitividade em custos.
 Intervenientes envolvidos: SRF

 Soluções propostas para o problema 65

 Prever em legislação a isonomia do pagamento da TUM entre os Regimes Especiais de Drawback 
Isenção e de Suspensão. Após essa mudança em legislação, além de realizar a divulgação massiva ao Setor 
Privado, deve-se alterar o sistema para que deixe de exigir o pagamento.

 4.  IMPORTAÇÃO ARGENTINA

 Situação Problema 66– Alinhamento de horário de trabalho entre os órgãos

 Nas URF de São Borja e de Uruguaiana, que são os dois principais pontos de fronteira terrestre para 
o comércio exterior entre Argentina e Brasil, a Secretaria da Receita Federal trabalha das 8h às 20h durante 
os dias úteis e das 8h às 14h aos sábados. Entretanto, o MAPA e a ANVISA não seguem o mesmo horário de 
trabalho, o que demonstra falta de alinhamento entre os três principais órgãos de controle de fronteira. 
 Destaca-se que esses dois outros órgãos, principalmente o MAPA, não estão executando trabalhos 
essenciais no fluxo de importação, como a liberação de cargas perecíveis e vivas, aos fins de semana, o que 
força o importador a programar toda a logística durante a semana. Ou, então, se a carga chegar depois das 
18 horas em uma sexta-feira, existe a possibilidade de o importador esperar a atuação do MAPA e da ANVISA 
até segunda-feira. Caso os órgãos não emitam suas respectivas licenças de importação, conforme o tipo de 
carga, o importador não pode proceder com o registro da Declaração de Importação.
 Intervenientes envolvidos: MAPA, ANVISA

 Solução Proposta para o problema 66

 O MAPA e a ANVISA devem criar indicadores estratégicos para medir a liberação do fluxo de cargas aos 
fins de semana, principalmente nas unidades de maior fluxo, como São Borja e Uruguaiana, o que permitirá 
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as lideranças dos órgãos monitorar o desempenho dos fiscais sanitários e fitossanitários. Especificamente 
para essas duas unidades, as lideranças desses órgãos devem solicitar às lideranças locais o alinhamento de 
horários, ao mínimo, com o período de atividades executados pela Secretaria da Receita Federal.

 Situação Problema 67 – Protocolo de dossiê em papel

 O VICOMEX foi operacionalizado para permitir a entrega digital de documentos para todos os órgãos 
intervenientes do comércio exterior. Entretanto, observa-se que nas unidades de São Borja e de Uruguaiana, 
os fiscais agropecuários não estão utilizando o Sistema de Anexação Eletrônica de Documentos, obrigando 
o importador e o representante legal a entregarem toda a documentação presencialmente, ou seja, em 
papel. Esse procedimento não permite a visualização do status quanto ao processo, por exemplo, se o fiscal 
agropecuário iniciou a análise documental.
 No momento do protocolo desses documentos, o MAPA não fornece um número que comprove o 
protocolo físico. Consequentemente, em caso de perda de documentos, o que pode ocorrer devido ao alto 
volume de papeis, o órgão alega a não recepção do dossiê físico e, devido à ausência de um número de 
protocolo, o representante legal fica impossibilitado de comprovar o contrário. Nessa situação, o importador 
deverá realizar toda a juntada de documentos novamente e solicitar que o representante legal protocole o 
dossiê. Além de todo o atraso no processo de importação deflagrado por essa dinâmica, observa-se a falta de 
transparência para a MPE que, frequentemente, não está localizada e não tem representantes, com exceção 
ao despachante aduaneiro, na fronteira terrestre.
 Intervenientes envolvidos: MAPA

 Solução Proposta para o problema 67

 O MAPA deve emitir uma orientação oficial, de modo semelhante a um Ato Declaratório Executivo da 
SRF, indicando que os fiscais agropecuários solicitem os documentos físicos apenas no momento da verificação 
física da carga, conforme a carga, ou em momentos de contingência de sistema (falhas no VICOMEX, por 
exemplo). Essa orientação oficial deve ser pública, o que permitirá o monitoramento por parte das empresas 
da real aplicação dessa boa prática.
 Complementarmente, sugere-se que o VIGIAGRO elabore manuais internos e externos de 
procedimentos de importação, o que possibilitará a maior orientação dos fiscais agropecuários, importadores 
e despachantes aduaneiros e poderá ser útil a transportadores, recintos alfandegados e demais intervenientes. 
Esses manuais devem esclarecer dúvidas pertinentes a algumas legislações e procedimentos que devem ser 
aplicados. Essa boa prática é aplicada pela SRF e os manuais aduaneiros desse órgão podem servir como base 
de desenvolvimento para essa solução proposta pelo VIGIAGRO.

 Situação Problema 68- Horário de atendimento dos AFRFB

 Na URF de Uruguaiana, os AFRFB disponibilizam apenas duas horas ao dia, uma no período da manhã 
e outra no período da tarde, para o atendimento de todas as demandas: atendimento de exigência; canal 
amarelo; canal vermelho; entre outros. Dessa maneira, o contato do representante legal para atender as 
exigências indicadas pelos AFRFB torna-se complicado e moroso. Complementarmente, destaca-se que nessa 
URF, nem todos os AFRFB utilizam o e-CAC ou o SISCOMEX Importação Web como meios de comunicação 
oficiais, obrigando o importador e o representante legal a apresentarem constantemente documentos físicos, 
o que deflagra um conflito com a filosofia paperless.
 Intervenientes envolvidos: SRF

 Solução Proposta para o problema 68

 Primeiramente, sugere-se que todos os AFRFB utilizem os meios de comunicação oficiais, de modo a 
tornar mais transparente, inclusive, para a COANA quaisquer exigências apontas pela fiscalização aduaneira. 
Ademais, sugere-se que a URF de Uruguaiana torne pública a agenda de atendimento dos AFRFB, o que 
facilitará o agendamento de trabalhos. Destaca-se que existem diversos aplicativos gratuitos que podem ser 
utilizados para essa uma boa prática.
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	 Situação	Problema	70	–	Sistema	Informático	de	Trânsito	Internacional	Aduaneiro	(SINTIA)

 O Brasil é signatário da resolução do GMC 17/04, o qual prevê a implementação do SINTIA. Entretanto, 
tal sistema ainda não foi regulamentado, tampouco implementado no país. A não utilização do SINTIA pelo 
Brasil ocasiona falta de padronização procedimental com a Argentina, principalmente. Além disso, a Secretaria 
da Receita Federal não possui informações antecipadas e, portanto, não se observa um planejamento sobre 
as chegadas das cargas na fronteira. Consequentemente, o fluxo de cargas é mais demorado e gera prejuízos 
quanto à previsibilidade do processo para as empresas, com destaque para as MPE.
 Intervenientes envolvidos: SRF

 Soluções Propostas para o problema 70

 Como previsto pela GMC 17/04, o Brasil deve regulamentar e implementar o SINTIA para as operações 
de comércio exterior por meio do modal terrestre entre os países do Mercosul. Esse sistema deverá estar 
integrado com o Portal Único de Comércio Exterior. O processo de solicitação do trânsito aduaneiro deve 
ser realizado via Portal. O importador deve possuir a opção de realizar essa solicitação antes da efetiva 
chegada da carga na fronteira, o que permitirá a maior fluidez da carga. A solicitação de trânsito aduaneiro 
deverá ser solicitada no DUI, que possuirá uma aba com a opção “trânsito aduaneiro”, conforme indicado 
anteriormente no tópico específico sobre esse documento. Para realizar o trânsito aduaneiro, o importador 
ou seu representante legal deverá inserir as informações e, se necessário, outros documentos pertinentes 
à operação de trânsito. Todas as informações e documentos disponibilizados para o trânsito poderão ser 
utilizados para efeito de desembaraço aduaneiro na efetivação do DUI. 
 Não necessariamente as informações serão inseridas previamente à chegada da carga, dando a opção 
ao importador de decidir pela operação de trânsito aduaneiro quando tal carga já estiver na Zona Primária. 
Deve-se enfatizar que em se tratando de cargas que necessitam de anuência para ingresso em território 
nacional, os órgãos anuentes deverão realizar seu gerenciamento de riscos prévios e deferir (ou não) a 
operação de trânsito.
 Toda a documentação utilizada no processo de trânsito poderá ser reutilizada no processo de 
desembaraço aduaneiro ou na solicitação de licenciamento junto a um órgão anuente, otimizando a “entrega” 
de documentos para efeito de gerenciamento de risco. Os documentos estarão disponibilizados no Portal 
Único vinculado ao DUI.

	 Situação	problema	69–	Verificação	física	pelo	MAPA

 Quando o caminhão com a carga chega ao ponto de fronteira, o transportador apresenta os 
documentos para fiscalização e, nesse momento, o fiscal agropecuário analisa os documentos e indica se 
essa carga deverá ser baixada para uma fiscalização mais minuciosa. Esse procedimento apresenta baixa 
dinamicidade. Caso não haja um fiscal agropecuário, o que pode ocorrer com certa frequência em algumas 
unidades, para recepcionar esses documentos, a carga ficará parada no ponto de fronteira. Mais uma vez 
ressalta-se a não utilização do VICOMEX por esse órgão.
 Outra situação problema relacionada a esse momentum é que a verificação física das cargas é 
realizada de maneira despadronizada nas diversas unidades: em algumas, os critérios adotados pelos fiscais 
agropecuários diferem em relação à quantidade de cargas com o mesmo uso proposto que são vistoriadas; 
se a carga necessita ser baixada antes de realizar a fiscalização dessa carga; e se as cargas são para trânsito 
aduaneiro. Essa despadronização ocasiona um desconhecimento e imprevisibilidade por parte do importador 
e do representante legal no momento em que e se a carga será liberada.
 Intervenientes envolvidos: MAPA

 Soluções propostas para o problema 69

 De modo a padronizar os procedimentos na fronteira, o VIGIAGRO deve definir um modus operandis 
no ponto de fronteira em relação à documentação, de modo a determinar aos fiscais agropecuários quais 
documentos a serem solicitados. Destaca-se que essa apresentação deve ser via Sistema de Anexação 
Eletrônica de Documentos. No longo prazo, com o Portal Único de Comércio Exterior, todos os documentos 
estarão disponíveis via sistema. Quanto à seleção da carga para verificação física, destaca-se que a sugestão 
é o gerenciamento de riscos, abordado em tópico específico.
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 Situação Problema 71– Dupla parametrização

 A carga submetida ao regime de trânsito aduaneiro sofre parametrização de trânsito na zona 
primária, podendo ser selecionada para verificação física. Essa mesma carga quando chega à zona secundária 
inicia o despacho de importação, com registro de DI, que resultará em nova parametrização, podendo ser 
selecionada novamente para conferência física, desconsiderando quaisquer tratamentos administrativos 
realizados pelos AFRFB da zona primária. As consequências dessa dupla parametrização estão relacionadas 
ao congestionamento da zona primária, à morosidade no posicionamento da carga, custos extras de 
armazenagem, custos de movimentação da carga, atrasos no processo de produção da MPE, o que pode 
impactar, por sua vez, no cumprimento de um contrato comercial.
 Intervenientes envolvidos: SRF

 Situação Problema 72 – Divergências

 Quando constatada uma divergência na carga, por menor que seja, a Receita Federal realiza uma 
intervenção no processo e essa carga poderá ser objeto de conferência aduaneira. O transportador ou o 
importador deverá sanar a divergência antes da concessão do trânsito em território nacional. Observa-se, 
portanto, a falta de aplicação de tolerância de variação de peso na carga. Em razão dessa divergência e dessa 
parada no processo, o importador deverá pagar custos extras de armazenagem e posicionamento da carga, 
atrasar o processo de produção, pagar sobre-estadia de caminhão. 
 Destaca-se a situação problema quanto à inexistência de previsão legal de variação de peso para cargas 
congeladas, a exemplo do pescado. Essas cargas, ao serem transportadas, têm variações de peso ao longo 
do trajeto, em razão do descongelamento. Consequentemente, todas as cargas apresentam divergências de 
peso ao chegar à fronteira e ao chegar à Zona Secundária.
 Intervenientes envolvidos: SRF

 Soluções Propostas para os problemas 71 e 72

 Em razão de haver a parametrização do processo na Zona Secundária, a Zona Primária não procede 
com a parametrização de trânsito. Na Zona Primária, apenas será registrado o peso, volume e avarias e, se 
necessário, a carga será escaneada. Caso seja constatado indício de violação na Zona Primária ou mesmo 
indício de uma grave desconformidade aduaneira, como o rompimento do lacre de segurança ou variação de 
peso acima do permitido, a URF da Zona Primária indicará quais serão as providências a serem seguidas.
 Sugere-se, portanto, que o fiel depositário da fronteira (Zona Primária) verifique e lance o peso, 
os volumes e avarias no DUI. Todas as cargas com divergências que não sejam consideradas graves no 
gerenciamento de riscos aplicado no Portal Único serão submetidas a tratamento na Zona Secundária, mas 
tais divergências serão registradas no DUI.
 Caso, a partir do gerenciamento de riscos aplicado, seja constatado um indício de desvio grave da 
legislação aduaneira, sugere-se que, primeiro, as cargas sejam escaneadas. Se o escaneamento da carga 
ocorrer na Zona Primária, as imagens deverão ser armazenadas para possível utilização na Zona Secundária. 
Esse procedimento reduzirá o custo para o importador, pois terá o custo de apenas um escaneamento.
 Com a inserção dos dados e dos documentos referentes à operação durante a solicitação de trânsito 
aduaneiro no DUI, esses estarão disponíveis para a Receita Federal e demais órgãos anuentes para efeito de 
análise de risco, concessão e liberação da carga para início do trânsito. Dessa maneira, a etapa “recepção 
documental” não será mais necessária nos casos de seleção para conferência física.
 Por fim, deve-se desenvolver previsão legal de variação de peso para congelados e inserir essas 
variáveis no gerenciamento de riscos, principalmente para que essa variação não seja identificada como 
indício de desvio grave da legislação aduaneira.

	 Situação	Problema	73	–	Liberação	do	Trânsito	Aduaneiro

 Nas fronteiras terrestres, existe a restrição ao fluxo por parte da SRF quanto ao horário de atendimento 
para o trânsito aduaneiro, o que gera acúmulo de processos, principalmente na segunda-feira ou no primeiro 
dia útil após um feriado, impactando toda a programação da semana de liberação de cargas na fronteira.
Isso torna-se grave devido a três etapas sequenciais que são realizadas exclusivamente por um AFRFB: carimbo 
de vias do MIC/DTA; lacre do veículo; e início de trânsito no SISCOMEX Trânsito. Portanto, o início do trânsito 
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não é dado de forma automática, o que ocasiona uma demora na saída do caminhão do fiel depositário e 
pode gerar congestionamento no pátio. Todas essas etapas apresentam-se como gargalos e não agregam 
valor ao fluxo, tanto em termos de segurança quanto em relação à fluidez do processo. 
 Para a saída do terminal, o transportador apresenta toda a documentação ao fiel depositário, sendo 
que a maior parte das informações desses documentos já foi prestada ao longo do processo à SRF e a 
órgãos anuentes, se for o caso. Para que o transportador esteja apto a apresentar essa documentação, ele 
necessita solicitar o dossiê ao importador e representante legal, o que gera mais tempo despendido por 
esses dois elos para realizar a importação. Essa apresentação de documentos ou inserção das informações em 
sistema privado do depositário se deve ao fato deste não possuir uma visão integrada sobre as informações 
previamente prestadas no SISCOMEX Trânsito.
 Intervenientes envolvidos: SRF

	 Soluções	Propostas	para	o	problema	73	–	Liberação	do	Trânsito	Aduaneiro

 O importador, o representante legal ou mesmo o transportador terrestre informará no PCE se 
alguma mercadoria necessita liberação para trânsito aduaneiro. Os casos que necessitem verificação física, o 
importador fará um agendamento com os órgãos anuentes, via sistema, para a melhor fluidez do processo.
 Conforme descrito anteriormente, todas as informações referentes ao transporte das cargas sob 
o regime de trânsito aduaneiro devem ser inseridas em campos específicos no DUI, aba “trânsito”. O fiel 
depositário da Zona Primária possuirá um perfil que possibilitará a visualização das informações pertinentes 
à liberação da carga para o início do trânsito. Devido ao processo ser realizado sistemicamente, a etapa 
“carimbo de vias do MIC/DTA” é eliminada.
 A curto prazo, sugere-se que o fiel depositário proceda com a conferência física, com o lançamento 
de informações de peso, volume e avarias. Então, esse próprio elo procede com a aposição do lacre, o que 
torna o fluxo de importação mais ágil e não limitado ao horário de atendimento da Secretaria da Receita 
Federal. Como fiel depositário desse órgão, o recinto alfandegado também dá início ao trânsito aduaneiro 
no SISCOMEX Trânsito. Essas sugestões estão baseadas no relatório de auditoria operacional do Tribunal de 
Contas da União que resultou no Acórdão Operacional de 2016.

 Situação Problema 74 – Chegada ao destino

 Na Zona Secundária, o horário de trabalho da Receita Federal não possui um padrão e, portanto, o 
deslacre do caminhão/contêiner e a conclusão do trânsito são impactados. Ambas atividades são efetuadas 
apenas em horário administrativo, a critério da fiscalização, e mediante a sua presença. A consequência dessa 
falta de padrão gera: custos extras ao importador, como estadia do caminhão; impactos na eficiência do 
terminal na movimentação das cargas; atrasos no desembaraço; congestionamento de caminhões no pátio 
do terminal.
 Intervenientes envolvidos: SRF

 Soluções Propostas para o problema 74
 
 De modo semelhante ao proposto para o início do trânsito, sugere-se que no momento da chegada 
do caminhão na Zona Secundária, o recinto alfandegado lance em sistema as informações de peso e avarias. 
Caso o lacre esteja íntegro e não exista informações divergentes, o fiel depositário procede com o deslacre 
do caminhão/contêiner e conclui com o trânsito no SISCOMEX Trânsito. Essas sugestões estão baseadas no 
relatório de auditoria operacional do Tribunal de Contas da União que resultou no Acórdão Operacional de 
2016.
 Caso o recinto alfandegado identifique divergências em peso, avarias ou número do lacre, esse elo 
apenas procederá com o lançamento das informações e bloqueará a saída da carga. Apenas um AFRFB 
poderá proceder com o deslacre e a conclusão do trânsito.

	 Situação	Problema	75–	Retificação	da	informação	do	lacre

 A retificação da informação em relação ao lacre divergente realizada pelo transportador ou 
representante legal no Siscomex Trânsito pode gerar aplicação de multa. Enquanto não há a retificação no 
sistema, o processo fica parado, visto que não é possível registrar a Declaração de Importação.
 Caso o auditor-fiscal da Zona Primária erre a inserção do número do lacre, pode-se gerar problemas 
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no momento da conferência do lacre na Zona Secundária. Essa divergência só pode ser sanada com o auditor-
fiscal da Zona Primária informando, de modo formal, ao auditor-fiscal da zona secundária o erro. Destaca-se 
que a retificação é prevista em legislação (Art. 44 da Instrução Normativa 248 de 2002).
 Os dados são inseridos de modo repetido em dois sistemas ao longo do processo: sistema do 
terminal e Siscomex Trânsito. A repetição de inserção da mesma informação faz com que os intervenientes 
fiquem suscetíveis ao erro de digitação. Nesse contexto, a qualidade de informação para a Receita Federal fica 
prejudicada e os intervenientes são multados pela prestação de informação errada.
 Intervenientes envolvidos: SRF

 Soluções Propostas para o problema 75

 Em caso de constatação de erro de digitação do lacre, antes da chegada da carga na Zona Secundária, 
sugere-se a eliminação da aplicação da multa. Em contrapartida, caso o dado referente ao lacre necessite ser 
retificado, mesmo que por denúncia espontânea, o risco no processo de importação aumenta e isso deve 
estar previsto nos parâmetros do SISCOMEX.
 O Siscomex Trânsito deve ser alterado para permitir que o AFRFB proceda com a retificação da 
informação referente ao lacre comum metálico após o início do trânsito. Destaca-se que a Instrução Normativa 
248/02 já indica essa possibilidade, entretanto a limitação atual é sistêmica.
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Considerações Finais
 Após a realização da validação dos mapeamentos dos processos de exportação e de importação 
com foco nas micro e pequenas empresas, o Instituto Aliança Procomex identificou 142 oportunidades de 
melhoria (Ver gráfico 1 e 2). Conforme estruturado, essas oportunidades de melhorias foram divididas em 
“exportação” e “importação” e, posteriormente, novamente subdivididas em “geral”, “terrestre (com foco 
na Argentina)” e “Regime Especial de Drawback”. Essa classificação dessas oportunidades foi realizada 
com o intuito de simplificar a percepção e facilitar a orientação e compreensão para os micros e pequenos 
empresários exportadores e importadores que, consequentemente, facilitará não apenas a participação das 
MPEs no comércio internacional, como também melhor gerenciar os processos no longo prazo, tornando-se 
mais competitivas e apresentando resultados econômicos positivos para o Brasil.
 Destas 142 oportunidades, pode-se identificar que as maiores dificuldades enfrentadas pelos 
exportadores estão relacionadas aos sistemas e à legislação, conforme observado no Gráfico 1. Destaca-se 
que os sistemas podem envolver desde a criação de um novo sistema a apenas a alteração de um campo 
de informação, enquanto que a legislação abrange lacunas de interpretação até mudanças de leis. Enquanto 
que, para os importadores, os principais problemas estão vinculados aos procedimentos, também abordado 
frequentemente durante esse relatório como “boa prática”, e à base normativa, conforme disposto no Gráfico 
2. As sugestões de alteração quanto à base normativa também segue a lógica explicada anteriormente, 
enquanto que as propostas de boas práticas são as de mais fácil execução e podem trazer benefícios imediatos, 
sem a necessidade de investimentos financeiros para isso, e abordam, principalmente, mudanças em manuais 
aduaneiros ou a elaboração de orientações pelos órgãos intervenientes.
 Diante dos resultados alcançados com a validação dos mapeamentos de processos, juntamente com as 
breves análises dos gráficos dispostos, apoiadas pelo levantamento de informações junto aos representantes 
do setor privado, torna-se nítida a necessidade de elaborar orientações estruturadas e detalhadas sobre 
comércio exterior para os micro e pequenos empresários, de modo a enfatizar a necessidade de gestão 
das empresas para os problemas abordados ao longo desse relatório, pois são dificuldades que foram 
reconhecidas e validadas pelas empresas durante as reuniões. Além da atuação para a solução dos problemas 
junto aos órgãos intervenientes do comércio exterior, essas orientações apresentam-se como uma lacuna que 
pode ser preenchida pelo contratante desse projeto, com o objetivo de aperfeiçoar as instruções e ampliar a 
comunicação com as MPEs.

Gráfico	1:	Oportunidades	de	Melhoria	-	Exportação
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Gráfico	2:	Oportunidades	de	Melhoria-	Importação

 No sentido de buscar o aperfeiçoamento de auxílio às MPE na inserção do comércio internacional, tanto 
na exportação quanto na importação, o Instituto Aliança Procomex sugere a condução de novos mecanismos 
para orientar as empresas atuantes no mercado e desenvolver condições para atrair novos empreendedores 
a se internacionalizar e, assim, aumentar a participação das MPE na corrente de comércio:

• Estudo aprofundado dos mapas de processos desenhados para compreensão dos 
fluxos e análise das causas dos gargalos. Sugere-se a execução de um trabalho alinhado com 
a análise de tempos, conforme o que está sendo executado pelo Instituto Aliança Procomex 
os portos de Santos e de Itajaí;

• Estruturar uma política operacional com foco nas Aduanas e nos órgãos de controle 
de fronteiras, a nível Argentina-Brasil, que possa ser aperfeiçoada para que o cenário de 
comércio exterior das MPEs seja atraente e competitivo e incentive o comércio entre esses 
dois países;

• Estabelecer diálogo com os órgãos anuentes do comércio exterior para apresentar as 
dificuldades identificadas para as MPEs, visando a modernização dos processos e a diminuição 
da burocracia excessiva;

• Elaboração de materiais e guias didáticos para para orientar os interessados em todos 
os processos de exportação e importação e, posteriormente, disponibilizá-los para o alcance 
público;

• Fomentar o desenvolvimento de curso preparatório para os novos exportadores e 
importadores, com o intuito de melhorar o desempenho das MPEs;

• Criar estrutura para manter contato constante com esses empreendedores iniciantes, 
visando o esclarecimento de dúvidas e constante atualização dos problemas encontrados nos 
processos e compartilhamento de experiências.
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Anexos
 Anexo I – Tratamento tributário e procedimentos de controle aduaneiro aplicáveis às Remessas 
Internacionais

 Observa-se atualmente um alto fluxo de remessas internacionais na corrente de comércio brasileira. 
Apenas durante o ano de 2015 foram transportadas 35 milhões de remessas, das quais 32 milhões eram 
internacionais. Esse quadro demonstrou, então, a necessidade de modernizar todo o processo (sistema, 
legislação e práticas) de remessas internacionais, com a atualização e o estabelecimento de novas formas de 
controle aduaneiro para assegurar maior agilidade e previsibilidade nas liberações. 
 A Consulta Pública nº 10 de 2016 da Secretaria da Receita Federal apresentou a minuta da nova 
legislação que regulamentará as remessas internacionais. Dentre as principais alterações propostas, destaca-
se inicialmente a definição da terminologia e unificação do gênero “Remessas Internacionais”, que agora 
incorpora remessas postais internacionais e remessas expressas internacionais. A base normativa até o presente 
momento compreende as remessas expressas como um gênero de “encomendas aéreas internacionais”.  
 Apesar de não deixar de sê-lo, a SRF percebeu a semelhança entre os dois segmentos, unificando o 
tratamento destes sob tal terminologia “Remessas Internacionais”.
 Outra alteração apresentada nessa consulta pública foi a modernização do sistema para a gestão 
das remessas internacionais. Por meio da Portaria COANA 063/2016, um novo módulo no SISCOMEX foi 
criado: SISCOMEX Remessa. Os novos procedimentos deverão ser executados nesse sistema, o qual prevê 
uma liberação mais rápida das cargas transportadas por empresas de remessas expressas.
 O processo proposto inclui uma inovação no procedimento de tributação: as remessas postais passam 
a ser tributadas por declaração, com cálculo automático dos tributos e seleção para fiscalização aduaneira 
por amostragem. Essas cargas até a presente data são tributadas no momento da fiscalização, sem sistema 
informatizado institucional e com exame individual de todas as remessas. Alteram-se estes procedimentos 
com a definição de que as remessas passam a ser tributadas por declaração, a partir de informações prestadas 
eletronicamente no SISCOMEX Remessa pelo operador postal, com cálculo automático dos tributos, seleção 
para fiscalização aduaneira por amostragem e liberação automática das remessas que não forem selecionadas. 
Essas alterações de procedimentos permitirão que exista um melhor rastreamento por parte do exportador 
quanto à liberação de sua carga, além do processo de exportação apresentar um menor lead time. 
Especificamente quanto às exportações, destacam-se as principais propostas de alteração apresentadas na 
minuta da nova normativa de remessas internacionais:

• Para exportações até o limite de US$ 10.000,00 realizadas por pessoa física ou jurídica, 
com ou sem cobertura cambial, passa-se a permitir o despacho aduaneiro de exportação 
mediante declaração em formulário, providenciada pelo operador postal ou expresso.

• Pode ser elaborada a Declaração de Remessas de Exportação (DRE) no SISCOMEX 
Remessa desde que não exista necessidade de anuência. 

• As exportações para remessas que não possam ser amparadas por DRE, e até US$ 
50.000,00, devem ser feitas por Declaração Simplificada de Exportação (DSE) no SISCOMEX 
Exportação e remessas exportadas acima deste valor devem ser registradas por DE.

• Torna-se passível a realização de exportação temporária por meio de remessa 
internacional. Esse processo será simplificado, dispensando-se dossiê digital de atendimento 
para remessas até o limite de US$ 2.000,00 para bens destinados a conserto, reparo ou 
restauração. Caso, posteriormente, o exportador necessite tornar essa exportação definitiva, 
registra-se DSE no SISCOMEX Exportação.

• De maneira análoga à importação no que tange à não acumulação de remessas que 
não serão despachadas, devolve-se ao exportador remessas cujo despacho aduaneiro de 
exportação não tenha sido iniciado em até 30 dias ou esteja interrompido por mais de 30 dias 
por ação ou omissão do exportador.

 Buscou-se estimular o desenvolvimento da “remessa internacional” ao permitir limites de operações 
maiores, abertura do leque de operações possíveis e simplificação e automação de procedimentos. Com os 
limites anteriores na ordem de US$ 1.000,00 para remessas postais e US$ 5.000,00 para remessas expressas, 
viu-se que os exportadores optavam pela exportação aérea comum, uma vez que os limites eram muito 
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baixos. Estas restrições anteriores limitavam a flexibilidade das remessas internacionais, ao acrescentar etapas 
administrativas ao processo. O ajuste nos limites aceitos pelo SISCOMEX Remessa foi uma das medidas 
incorporadas para simplificar e ampliar o processo de exportação.

 Anexo	II	–	Programa	Operador	Econômico	Autorizado

 O OEA é uma certificação concedida pelas Aduanas a importadores, exportadores, agentes 
consolidadores, portos, aeroportos, terminais, companhias marítimas, e demais atores da cadeia que lhe 
confere o status de empresa segura, e confiável em suas operações. É um programa de adesão voluntária.  
 Define-se como Operador Econômico Autorizado qualquer parte envolvida no movimento de cargas 
internacional que possa estar inserido no contexto dos programas de segurança criados por cada país. Esse 
programa possui base nas recomendações da Organização Mundial das Aduanas (OMA).
 A implementação de um programa OEA objetiva maior segurança e competitividade para o país. Para 
que esses fatores estejam intrínsecos nas práticas de comércio exterior, não é suficiente apenas implementar 
procedimentos e normas para o setor como um todo: faz-se necessário o foco nos atores da cadeia logística 
que são responsáveis pela movimentação da carga, pois são eles quem garantem que as mercadorias não 
sejam violadas ou danificadas. Essa é a razão pela qual esses elos logísticos necessitam ser um OEA.
 Para as autoridades aduaneiras, como a SRF, empresas habilitadas nesse programa atendem 
previamente padrões mínimos de segurança estabelecidos. Tais empresas comprovaram a confiabilidade e 
a previsibilidade de suas movimentações. Portanto, as Aduanas podem fiscalizá-las com menor frequência, 
direcionando seus esforços nas empresas que não atendem às normas e regras mínimas de segurança, que 
apresentam riscos maiores em suas cargas e operações.
 Os requisitos para certificação exigem comprometimento da empresa com normas de segurança 
em vários setores, seja a nível de movimentação de carga, seja a nível de recursos humanos que estejam 
envolvidos diretamente nas operações do fluxo aduaneiro. Alguns dos requisitos estão listados abaixo:

• Prova de conformidade com as obrigações aduaneiras: antecedentes da empresa 
deverão ser validados;

• Sistema satisfatório de gestão dos registros comerciais: os registros das operações de 
comércio exterior devem estar corretos e atualizados;

• Viabilidade financeira: demonstra a capacidade que a empresa terá de se adaptar e 
aperfeiçoar as operações de comércio exterior;

• Consultoria, cooperação e comunicação: a SRF deve poder consultar as informações 
que precisar de forma simples e fácil;

• Educação, Formação e Informação: a empresa deve desenvolver meios de treinar e 
formar seu pessoal em conhecimentos de segurança e funcionamento correto da cadeia 
logística;

• Segurança de carga: a empresa deve se preocupar em implementar constantemente 
medidas que garantam a integridade da carga e assegurem alto nível de controle sobre ela;

• Segurança das instalações: as instalações onde exista movimentação de carga, assim 
como o perímetro que os envolve, devem estar condições seguras para as operações.

• Segurança das pessoas que operam no comércio exterior: as empresas não devem 
permitir o acesso de pessoas não-autorizadas a locais de risco, como instalações, cais de 
carregamento, ou áreas reservadas à carga.

• Segurança dos parceiros comerciais: é altamente recomendável que os parceiros da 
empresa sejam considerados seguros e que adotem voluntariamente medidas de segurança.

 Atualmente, no Brasil, importadores, exportadores, transportadores, agentes de carga, depositários, 
operadores portuários e despachantes aduaneiros são os elos logísticos que podem obter a habilitação no 
Programa OEA. No Brasil, esse programa está subdividido em quatro modalidades de certificação: Segurança 
(foco na exportação); Conformidade Nível 1 (foco na importação); Conformidade Nível 2 (foco na importação); 
ou Pleno (exportação e importação). Mais uma vez, destaca-se que esse programa tem caráter voluntário e 
a não adesão não implica impedimento ou limitação na sua atuação em operações regulares de comércio 
exterior.
 Quanto aos exportadores, a certificação será concedida para o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
(CNPJ) do estabelecimento matriz, sendo extensivo a todos os estabelecimentos do requerente da certificação. 
Uma das limitações atuais do programa brasileiro é que o exportador somente poderá ser certificado se atuar 
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preponderantemente por conta própria, ou seja, a empresa não pode exportar via um terceiro.
 Cumpridas as exigências e obtida a habilitação, a SRF oferece a essas empresas alguns benefícios 
relacionados à facilitação dos procedimentos aduaneiros. Alguns dos benefícios de caráter geral do programa 
são:

• Divulgação no site da SRF: O Centro OEA divulgará o nome do operador no Portal OEA, 
após a publicação do Ato Declaratório Executivo (ADE), caso a empresa assim o autorize no 
Requerimento de Certificação;

• Utilização da logomarca "AEO";
• Ponto de Contato: o Coordenador Nacional do Centro OEA designará um servidor da 

SRF como ponto de contato para a comunicação entre o órgão e a empresa para esclarecimento 
de dúvidas relacionadas ao programa e a procedimentos aduaneiros;

• Benefícios concedidos pelas Aduanas Estrangeiras: será facultado ao OEA usufruir dos 
benefícios e vantagens de Acordos de Reconhecimento Mútuo (ARM) que a SRF venha a 
assinar com as Aduanas de outros países7 ;

• Dispensa de exigências já cumpridas no OEA: as URF dispensarão a empresa de 
exigências formalizadas na habilitação a regimes aduaneiros especiais ou aplicados em áreas 
especiais que tenham sido cumpridas no procedimento de certificação no programa.

 
 Os benefícios específicos para exportadores habilitados no OEA-Segurança são:

• Parametrização Imediata das DE: a parametrização será executada de forma imediata, 
após o envio para despacho da Declaração de Exportação (DE);

• Reduzido Percentual de Canais de Conferência na Exportação: a seleção para canais de 
conferência dos despachos de exportação do exportador OEA terá percentual reduzido em 
relação aos demais exportadores;

• Prioridade de Conferência das DE selecionadas: a DE selecionada para conferência será 
processada pelas URF de forma prioritária, permitido o seu disciplinamento por meio de ato 
específico emitido pela COANA.

 Apesar de a certificação atualmente estar sendo pleiteada majoritariamente por empresas de grande 
porte, não existe restrição legal quanto às pequenas e médias empresas buscarem essa certificação. A 
aderência à cultura de procedimentos robustos de controle e segurança, mandatórios para a certificação no 
programa, traria importantes vantagens estratégicas para a essas empresas. 
 Entretanto, observa-se em âmbito internacional, a dificuldade em engajar as empresas de tal porte no 
Programa Operador Econômico Autorizado. Visando preencher essa lacuna, a Secretaria da Receita Federal 
tem a intenção de desenvolver a partir de 2017 uma estratégia para o estabelecimento de modelo direcionado 
para o engajamento das pequenas e médias empresas. Entende-se que a inclusão dessas empresas no 
programa trará grande competitividade internacional, principalmente com a celebração dos Acordos de 
Reconhecimento Mútuo, os quais estão sendo negociados pela Secretaria da Receita Federal.

 Anexo	 III	 –	 Procedimento	 simplificado	de	 exportação	para	 empresas	 optantes	 pelo	 Simples	
Nacional e o procedimento de habilitação do operador logístico contratado por essas empresas

 A habilitação do responsável no Siscomex é dispensada para as MPEs optantes pelo Simples Nacional. 
Os requerimentos assinados via certificado digital serão considerados como suficientes para habilitação 
dessas empresas, sem a necessidade de apresentação de documentos adicionais.
 As MPEs optantes pelo Simples Nacional podem contratar, sem exigência de qualquer formalidade 
perante a SRF, pessoas jurídicas para realizarem suas exportações por conta e ordem. O nome empresarial 
e CNPJ da microempresa ou empresa de pequeno porte deverão constar na Declaração de Exportação ou 
Declaração Única de Exportação, com a indicação de que a empresa é a vendedora da mercadoria.
 A MPE poderá contratar, também, operadores logísticos para realizarem o despacho aduaneiro de 
exportação quando se tratarem de:

 7 O Brasil possui um ARM: Uruguai. Esse acordo foi assinado em 13 de dezembro de 2016.
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8 Essa legislação será alterada devido ao novo processo de exportação previamente descrito.

• Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT);
• Empresas de remessas internacionais habilitadas;
• Os transportadores certificados Operador Econômico Autorizado (OEA).

 Deve-se destacar que esses operadores logísticos deverão solicitar o requerimento de habilitação para 
trabalhar especificamente com MPEs optantes pelo Simples Nacional. A URF que avaliará o requerimento de 
habilitação será a responsável pela fiscalização de tributos com jurisdição no domicílio da sede do operador 
logístico.
 No caso de a exportação ser realizada pela própria MPE, o registro do despacho de exportação 
poderá ser efetuado após o embarque da mercadoria ou a saída do território nacional, sem dispensar a 
apresentação de termo de responsabilidade previsto no artigo 55 da Instrução Normativa SRF 28/948e da 
informação prévia da programação de embarque.
 Quanto à operação logística, a instrução normativa regula que a DANFE sempre deverá acompanhar 
a carga nos despachos realizados após o embarque ou saída do território nacional. A apresentação da DE ou 
DU-E para despacho deve ser realizada pelo exportador até o último dia do mês subsequente à conclusão do 
embarque ou à transposição de fronteira à URF que jurisdiciona o local de embarque.
 Caso os prazos não sejam cumpridos, o exportador ficará impedido de utilizar esse procedimento 
especial. Dessa maneira, o processo torna-se padrão, com a necessidade de apresentar a DE ou DU-E para 
despacho previamente ao embarque ou transposição de fronteira, enquanto todas as pendências não forem 
regularizadas.


