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1. DECLARAÇÃO ÚNICA DE IMPORTAÇÃO DU-IMP
Modificações do novo processo Benefícios

Controle dos órgãos anuentes será efetuado no 
curso do despacho de importação

Anuência será dada no curso do desembaraço.

Preenchimento pelo PCE ou sistema próprio da 
empresa

Webservice: arquivo xml

Integração com outros sistemas públicos

Evitar redundãncias e inconsistências na prestação de informações

Não precisa prestar informações ou fazer acompanhamento em sistemas 
diferentes 

Relatórios gerenciais
Transferir controles hoje realizados durante a operação para momentos 
posterior ao desembaraço

Dados da carga vinculados a Du-Imp após 
informação do número do conhecimento de 
carga

Não precisa prestar as mesmas informações que o transportador

agilidade

elimina falhas ou informações inconsistentes

Possibilita que todas os intervenientes realizam fiscalização obtenham 
informações da carga em tempo real

Complementação das informações da Duimp -
por solicitação dos órgãos anuentes

Será indicado e feito por meio de formulário eletrônico específico

Diagnóstico da Duimp
Possibilitará ao importador saber todas as exigências que deve cumprir e as 
que já foram atendidas

Simulador Público

Visualizar os controles a serem realizados por órgãos da administração

Informação se há documentação a ser apresentada fisicamente no momento 
da inspeção (como certificados internacionais) e recintos alfandegados ao qual 
será direcionado

Retificação/alteração/inclusão da Duimp Será realizada pelo importador ou pela autoridade aduaneira



1. Comparativo com o relatório PROCOMEX da nova importação brasileira

Nr. SOLUÇÕES PROPOSTAS
ATENDIMENTO NA 

CONSULTA PÚBLICA
Observações

1
A substituição da DI, da DSI, da DIRE, do NTS, da Licença de Importação, tal como se apresentam 

atualmente pelo DU-Imp, que concentrará as funções exercidas por esses documentos.
ATENDIDO 

PARCIALMENTE

Não contempla a 

DIRE e NTS

2
O licenciamento de importação diretamente no DU-Imp, aplicável a situações passíveis de 

anuência 
ATENDIDO

3
A regulamentação do DU-Imp constituirá documento base para os controles aduaneiro, estatístico 

e administrativo das operações de importação.
ATENDIDO

4

O início do despacho de importação não deve ser mais condicionado a prévio deferimento de 

autorização administrativa, ou seja, deverá ser possível ao importador obter a licença no DU-Imp

mesmo após iniciado o despacho aduaneiro, salvo exceções. 

ATENDIDO PARALELISMO

5
O sistema deverá ser especificado de forma que permita a integração com o SPED, de forma que 

os dados do DU-Imp possam migrar e permitir a emissão de NFe de entrada.
NÃO ESPECIFICADO

O sistema prevê a 

integração de 

todos os elos 

entretanto nesta 

primeira fase não 

esta explícito a 

emissão 

automática da NF-e

6
O DUI será alimentado manualmente ou por meio de migração de dados dos outros sistemas de
informações (inclusive upload de arquivos). ATENDIDO

7

O ajudante de despachante aduaneiro, desde que com poderes para tal, poderá alimentar os
campos do DU-Imp. No entanto, por limitação legal a validação das informações será efetuada
exclusivamente pelo representante ou responsável legal mediante a função EFETIVAÇÃO DO DU-
Imp.

NÃO ESPECIFICADO

8
O DUI alimentará as Notas Fiscais Eletrônicas com as informações pertinentes ao processo. A
integração entre o sistema SPED e o módulo de Importação do Portal Único viabilizará a confecção
da(s) NFe(s) com base no DU-Imp.

NÃO ESPECIFICADO

9
A retificação do DU-Imp poderá ser submetida via Portal Único para a Receita Federal e/ou órgãos
anuentes, mesmo após a entrega da mercadoria e emissão de NFe. Cada órgão definirá, segundo
critérios de gerenciamento de risco, as situações passíveis de aceite expresso ou tácito.

ATENDIDO



1. Comparativo com o relatório PROCOMEX da nova importação brasileira

Nr. SOLUÇÕES PROPOSTAS
ATENDIMENTO NA 

CONSULTA PÚBLICA
Observações

10

Os cálculos dos tributos serão efetuados a partir da efetivação do DU-Imp. O sistema deverá permitir que,
a critério da RFB , possa ser dado tratamento diferenciado permitindo que o desembaraço não seja
condicionado ao recolhimento prévio dos tributos, de forma que o recolhimento se dê em momento
posterior (pagamentos consolidados por período).

ATENDIDO 

PARCIALMENTE

Atenderá o pagamento 

centralizado de 

tributos. Não se trata 

da unificação dos 

tributos, mas da 

possibilidade da 

realização da 

totalidade dos 

pagamentos por meio 

do próprio Portal 

Único. 

11

O momento do início do despacho tem como efeitos a imediata seleção para conferência do DU-Imp e
etapas imediatamente subsequentes. A unidade local da RFB poderá interromper ou programar
interrupção ou suspensão por determinado período da sequência de eventos automáticos do sistema em
função de: horário de expediente; atividades de gerenciamento de risco; atividades de análise de DU-Imp
selecionados para “SEM CONFERÊNCIA”; etc.

ATENDIDO

12 Distribuição automática do DUI para conferência (quando selecionado). ATENDIDO

13
A conferência aduaneira será baseada nas informações constantes do DU-Imp e em outras informações e
imagens de documentos e/ou de cargas disponíveis no PORTAL ÚNICO.

ATENDIDO

14 O desembaraço aduaneiro do DU-Imp será realizado no Portal Único. ATENDIDO

15
As seguintes situações em que o DU-Imp poderá, entre outras, figurar: DU-Imp elaborado, Solicitação de 

licenciamento, DU-Imp efetivado
ATENDIDO

Contudo o 

relatório não é 

explicito com 

relação aos status 

propostos.

16

O DU-Imp também poderá exibir situação mista, decorrente da atuação concomitante dos órgãos
governamentais, tais como:
• Em análise Ibama/distribuído para conferência.
•Em exigência Anvisa/interrompido com exigência RFB.
•Pendência no controle administrativo/desembaraço com efeitos suspensos/em exigência Decex.
• O DU-Imp deverá conter informações suficientes para análise do anuente

ATENDIDO



Nr. SOLUÇÕES PROPOSTAS
ATENDIMENTO NA 

CONSULTA PÚBLICA
Observações

17
Modalidades de despacho. O DU-Imp poderá ser submetido às seguintes modalidades de despacho:
DESPACHO COMUM, DESPACHO COM EMBARQUES MÚLTIPLOS, DESPACHO COM ENTREGA FRACIONADA,
DESPACHO COM DESCARGA FRACIONADA (item 10.1) e DESPACHO ANTECIPADO.

NÃO 

ESPECIFICADO

18

No caso do DESPACHO COMUM, as seguintes etapas básicas irão figurar:
• Elaboração do DU-Imp, com importação dos dados (se fatura e conhecimento de carga eletrônicos) ou
inserção manual dos dados.
• Solicitação de Licenciamento (quando for necessário)
• Análise da Secex e/ou órgãos anuentes
• Licenciamento da importação no DU-Imp
• Na hipótese de não autorização pelo órgão anuente para um dos bens contidos no DU-Imp e outras
situações justificadas, o sistema deverá possibilitar a exclusão desse bem, permitindo a continuidade do
processo de importação para os demais, operação sujeita à autorização da autoridade competente.
• Informação da presença de carga pelo depositário
• Efetivação do DU-Imp
• Parametrização – resultados: “com conferência” ou “sem conferência”
• Distribuição para conferência aduaneira, quando necessária
• Conferência aduaneira
• Desembaraço

ATENDIDO 

PARCIALMENTE

Entretanto grande 

parte dos itens 

são abordados 

sem 

detalhamento.

19
No caso do DESPACHO COM EMBARQUES MÚLTIPLOS, as seguintes etapas básicas mencionadas para o
despacho comum se repetem

NÃO 

ESPECIFICADO

Entretanto grande 

parte dos itens 

são abordados 

sem 

detalhamento.

20
No caso do DESPACHO COM ENTREGA FRACIONADA, etapas básicas para o despacho comum se repetem
com algumas peculiaridades

NÃO 

ESPECIFICADO

1. Comparativo com o relatório PROCOMEX da nova importação brasileira



Nr. SOLUÇÕES PROPOSTAS
ATENDIMENTO NA 

CONSULTA PÚBLICA
Observações

21
O DUI deverá ser acessível a todos os intervenientes do Comércio Exterior que visualizarão os campos

previstos em seu perfil de acesso
ATENDIDO

22

O importador poderá permitir o acesso ao conteúdo do DUI a pessoas por ele autorizadas, sob sua inteira

responsabilidade e abrindo expressamente mão do sigilo fiscal eventualmente envolvido. A legislação

deverá regular esta possibilidade. A disponibilização de informações a outros intervenientes tem por fim

agilizar o processo.

NÃO 

ESPECIFICADO

23

Campos do DUI: o documento único terá campos adequados e necessários às suas finalidades, tanto de

controle administrativo como aduaneiro. A maior parte dos atuais campos da LI e da DI deverá constituir o

corpo do DUI. O especificador do sistema deve ter em mente que o DUI tem por objetivo substituir a

totalidade das declarações hoje utilizadas no processo de importação.

ATENDIDO

24

ELABORAÇÃO DO DUI

A transmissão de dados para o Portal Único, que serão base para a elaboração do DUI, poderá ser

efetuada por meio de estrutura própria (ex. EDI).

Propõe-se que os dados da Fatura Comercial sejam inseridos no Portal Único e possibilitem a elaboração

do DUI.

NÃO 

ESPECIFICADO

A RFB prevê 

outros 

mecanismos de 

automação

25

DUI X NF de Entrada:

Integração com o SPED - Os dados registrados no DUI migrarão para o SPED sendo utilizados na elaboração

da NFe de Entrada da mercadoria.

NÃO 

ESPECIFICADO

26

DUI X Bloqueios/ALTERAÇÃO DA ESCALA:

Hoje não é possível a alteração do porto de descarga fora do prazo previsto em legislação (IN 800/07) no

Siscomex Carga, sem que haja aplicação de penalidades e bloqueios no sistema, mesmo em situações

excepcionais: intempéries climáticas, greves e sobrecargas do porto entre outros casos fortuitos e de força

maior.

NÃO 

ESPECIFICADO

1. Comparativo com o relatório PROCOMEX da nova importação brasileira



2. Cadastro de Atributos

Modificações do novo processo Benefícios

Criação de campos estruturados

Informações específicas e parametrizáveis serão 
prestadas de forma individualizada para cada NCM

Substituição das informações que são prestadas 
no campo/texto livre

Possibilidade do governo discriminar os produtos 
que são sujeitos a licenciamento

Auxílio nas estatísticas e valoração aduaneira

Padronização da informação prestada

Melhora no direcionamento dos processos para o 
adequado controle administrativo de competência 
dos órgãos



3. Catálogo de Produtos

Modificações do novo processo Benefícios

Informações pertinentes às características do produto

Apresentar informações precisas e de forma estruturada

Informações podem ser armazenadas e reutilizadas em 
operações futuras com esse mesmo produto

Diagnóstico

Verificar se o produto está sujeito a controle de algum órgão 
anuente na importação

Módulo de licenciamento poderá ser acionado a partir do 
catálogo de produtos

Histórico das operações

melhor gerenciamento de riscos

Tratamento mais expedito aos importadores regulares que 
habitualmente operam com mercadorias já conhecidas

Armazenamento das informações pelo número de referência

Importador informa o número do registro para que o sistema 
preencha automaticamente nesses documentos os campos 
correspondentes à mercadoria

Selecionar produtos registrados no catálogo mediante 
pesquisa de seus atributos

Auxílio ao processo de classificação fiscal das mercadorias

Associar atributos a natureza das mercadorias e código ncm

Assistência para os importadores no processo de 
classificação fiscal

Integrado a outros módulos

Du-imp

Licenciamento

Outros



4. Licenciamento das Importações

Modificações do novo processo Benefícios

Módulo de licenciamento (de forma geral)

Solicitações de licenciamento e retorno dos órgãos anuentes 
será por meio de um canal único acessível pela internet

Será integrado com a Du-imp

Redução das anuências para cada entrada de mercadoria

único ponto para obtenção da licença (sem necessidade de 
acessar outros sistemas)

Sem necessidade de uso de formulários em papel 

Validação automática entre a licença e a mercadoria declarada 
na Du-imp

Redução de tempo e burocracia

Respeito as características próprias de cada exigência legal de 
licença

repeito ao fluxo logístico das mercadorias

Automatizar as conferências dos dados da mercadoria 
importada



4. Licenciamento das Importações

Modificações do novo processo Benefícios

Categorização das licenças de importação

Exigência de licença em virtude da mercadoria ou da
operação

Mercadorias abrangidas pela licença: (i) todas as
mercadorias abrangidas em um subitem da NCM; (ii)
mercadorias individualizadas - recomenda-se o uso do
catálogo de produtos; (iii) número de operações
abrangidas pela licença - licença que abrange somente
uma operação/ licença que abrange quantidade ou valor
determinado para período determinado, sem restrição de
número de operações/ licença para um período
indeterminado de operações, com quantidade ou valores
indeterminados para período determinado de tempo; (iv)
prazo para análise do pedido de licença - licenças
automáticas 10 dias, licenças não-automáticas 30 ou 60
dias; (v) momento da emissão da licença: antes da data
do embarque ou antes do desembaraço da mercadoria

Para licença antes do desembaraço: ganhos de tempo,
controle aduaneiro, inspeção física e movimentação das
cargas



4. Licenciamento das Importações
Modificações do novo processo Benefícios

Prazo de validade da licença

Validade igual ou posterior aquela do registro da Du-imp

Será considerada a data do registro da Du-imp,
independentemente da data do pedido da licença - uso do
tratamento administrativo

Prazo determinado, a ser determinado por cada órgão
anuente

Para as licenças que devem ser obtidas antes do embarque:
serão confrontadas a data e embarque e obtenção da licença

Para produtos perigosos, será vedada o descarregamento até
que se obtenha a licença

Informações quanto a categorização poderão ser obtidas
mediante a consulta ao tratamento administrativo ou
diagnóstico da Du-imp



4. licenciamento das importações

Modificações do novo processo Benefícios

Múltiplas  anuências para uma importação

Até 3 licenças independentes, cada qual com características
particulares à regulamentação de cada órgão anuente

Eliminação de redundância na prestação de informações pela
LI

Operação poderá ser vinculada a licenças com diferentes
validades, podendo ser uma que abarque somente uma
operação e outra que possa ser utilizada para vários ingressos



Modificações do novo processo Benefícios

Simulador do tratamento administrativo

Importador poderá conhecer as informação referente a
eventual licença de importação de que necessite: parâmetro,
mercadoria, abrangência da licença, prazo de validade, prazo
de análise pelo órgão anuente, normas de referência para a
exigência, entre outros

Formas da elaboração da licença

Registro prévio do produto no Catálogo de Produtos: no
momento de entrar com o pedido da licença, o importador
informa o código ou seleciona o produto previamente
cadastrado e complementa as demais informações

Se o inicio for pelo licenciamento, os dados do produto serão
automaticamente registrado no catálogo de produtos

Se o processo for iniciado pela Du-imp, o importador poderá
criar a licença a partir das informações já fornecidas e
complementar com as informações requeridas

4. Licenciamento das Importações



Modificações do novo processo Benefícios

Formulários de Licenciamento eletrônicos e customizados

Informações a serem prestadas serão definidas por cada órgão
anuente, requerendo somente as informações necessárias
para a análise do pedido e emissão daquele documento

Redução do emprego de dados não estruturados

Facilitação do gerenciamento de riscos

Automação dos procedimentos

Código para identificação do licenciamento, facilitando a
conferência do certificado com a Du-imp

Padrão único do Novo Modelo Brasileiro de Dados de
Comércio Exterior

Preenchimento com reaproveitamento de informações dos 
módulos

Documentos adicionais poderão ser entregues
eletronicamente com assinatura digital

Reutilização das informações já fornecidas no Catálogo de
Produtos e Du-imp

Informações são preservadas para as operações subsequentes

Validação das informações pelo sistema com parâmetros
internos para garantir a coerência de dados

Número de protocolo para consultas

4. Licenciamento das Importações



Modificações do novo processo Benefícios

Formulário em exigência

Notificação para o importador pelo PCE

Acompanhamento em tempo real

Correções serão realizadas diretamente no 
formulário original do pedido

Histórico

Formulário indeferido

Notificação para o importador pelo PCE

Acompanhamento pela ferramente de consulta

Decisão disponível diretamente no sistema

Formulário deferido

Emissão da licença em formato eletrônico

Código específico

Documento poderá ser baixado em formato 
padronizado

Licença possuirá um código identificador, 
informações prestadas no formulário, prazo de 
validade e categoria

4. Licenciamento das Importações



Modificações do novo processo Benefícios

Controle da quantidade de saldo da licença

Garantia de que não haja importação fora dos
limites autorizados pelos órgãos anuentes

A cada vinculação da licença a uma Du-Imp será
dada baixa no saldo da quantidade
correspondente

Abatimento de forma automática no sistema

Saldo da licença será estornado para os casos de
cancelamento da licença ou Du-Imp vinculada

Solicitação de prorrogação, revogação, anulação 
ou alteração da Licença de Importação

Análise mais céleres da solicitação

Solicitação das informações relevantes para a
análise de cada órgão

Para os casos de alteração, será automatizado
com base na gestão de risco

4. licenciamento das importações



4. Comparativo do Licenciamento das Importações na Consulta Pública com o 
relatório PROCOMEX da nova importação brasileira

Nr. SOLUÇÕES PROPOSTAS
ATENDIMENTO NA 

CONSULTA PÚBLICA
OBSERVAÇÕES

1

Dispensa de apresentação de documentos em papel, como atualmente exigíveis para fins

de deferimento da LI. Esses documentos podem ser substituídos por documentos

eletrônicos (quando existentes e conforme regulamentação) ou pela anexação, no Portal

Único, de imagens digitalizadas dos documentos físicos.

ATENDIDO

2 O licenciamento deve ser realizado no DU-Imp pelos órgãos anuentes. ATENDIDO

3

Os licenciamentos devem ocorrer em paralelo. As análises e os deferimentos de

licenciamento do DU-Imp podem ocorrer ao mesmo tempo e no próprio documento

único.

ATENDIDO

4

O sistema deverá ser especificado de forma a oferecer a possibilidade de emissão de

uma espécie de LICENCIAMENTO MASTER, que possibilite embarques parciais com

controle de saldo. Cada autoridade anuente, conforme a natureza do produto controlado,

poderá permitir essa alternativa. Exemplo: a empresa importadora solicita, via Portal

Único, pedido ao órgão anuente, com a programação de importação do item controlado

durante um determinado período.

ATENDIDO

5

Considerando a existência do DUI no Portal Único e a inserção de dados do processo,

sugere-se que seja possível ao importador obter o deferimento do licenciamento, mesmo

após a efetivação do DUI, com controle por meio de “status”. Exemplo: DUI efetivado

pendente de análise do órgão anuente.

ATENDIDO



Nr. SOLUÇÕES PROPOSTAS

ATENDIMENTO 

NA CONSULTA 

PÚBLICA

OBSERVAÇÕES

6

Nos casos em que a importação de determinada mercadoria seja proibida, o sistema deve

IMPEDIR tanto a SOLICITAÇÃO DE LICENCIAMENTO quanto a EFETIVAÇÃO DO DUI. O Portal

Único deve alertar o importador no momento da elaboração do DUI para evitar possível

embarque de mercadoria proibida.

ATENDIDO

7

Revisão e atualização da lista de produtos sujeitas à restrição de embarque, que deve

relacionar apenas mercadorias que efetivamente ofereçam riscos à saúde ou meio

ambiente ou que afetem a economia nacional. Os importadores observaram haver muitos

produtos hoje sujeitos ao licenciamento que aparentemente não oferecem riscos, cabendo

a flexibilização da listagem.

ATENDIDO

O catalogo de 

produtos será um 

dos mecanismos 

de controle a ser 

implementado pela 

RFB e que 

propiciará os 

controles aplicáveis

8

Sugere-se que o sistema permita que a Secex e órgãos anuentes tenham acesso a dados

comerciais dos DUI, independentemente do tratamento administrativo a ser aplicado, a fim

de que possa exercer seu gerenciamento de riscos e análise mais ampla, o que permitirá a

redução e racionalização da listagem de produtos sujeitos ao procedimento de

licenciamento.

ATENDIDO

9

Para cada produto/operação, o órgão anuente definirá quais campos do DUI poderão ser

alterados pelo importador após o deferimento do licenciamento, sem que haja necessidade

de nova análise. Caso haja a necessidade de alteração das informações sujeitas ao controle

dos órgãos anuentes, o DUI será submetido à nova análise.

ATENDIDO

4. Comparativo do Licenciamento das Importações na Consulta Pública com o 
relatório PROCOMEX da nova importação brasileira



5.1 Gerenciamento de riscos aduaneiro

Modificações do novo processo Benefícios

Apresentação antecipada das informações do produto ao 
sistema por meio do catálogo de produtos

Análise antecipada por parte da fiscalização aduaneira

Maior agilidade quando dá realização da operação de 
importação

Gerenciamento de riscos unificado na informação da 
carga

Melhor fiscalização e maior agilidade na liberação das 
cargas nos portos, aeroportos e pontos de fronteira

O controle aduaneiro atuará desde a prestação da 
informação da carga e abrangerá todas as etapas da 
operação

Permitirá a dispensa de nova conferência aduaneira 
quando do registro da DU-IMP

integração dos sistemas da RFB e troca de informações 
com os órgãos que realizam o controle administrativo e 
com as aduanas de outros países

Maior previsibilidade, efetividade e agilidade às 
importações brasileiras.



5.2 Gerenciamento de riscos administrativo 
licenciamento e inspeções físicas

Modificações do novo processo Benefícios

O Portal Único permitirá aos órgãos anuentes a 
obtenção de relatórios gerenciais 
referentes às importações de mercadorias sobre as 
quais recaem o poder de polícia 
administrativa. 

Possibilitarão a migração de controles exercidos
por meio de licenciamento para controles
exercidos após o desembaraço aduaneiro. a
análise de informações de maior qualidade
viabilizará a identificação das operações de
menor risco ou maior risco

Módulo de gerenciamento de riscos 
parametrizável para reduzir ou aumentar o rigor 
dos controles

O órgão anuente poderá automatizar as análises
de operações com menor risco,
alimentando parâmetros que atuarão no
momento do registro do pedido de
licenciamento.



N

r.
SOLUÇÕES PROPOSTAS

ATENDIMENTO 

NA CONSULTA 

PÚBLICA

1

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.
Propõe-se que os órgãos anuentes/Secex apliquem o gerenciamento de riscos
em seus procedimentos com base em produtos/tipos de
operação/importadores, o que lhes permitirá atuações mais pontuais e não
exaustivas, como atualmente se impõe. Para tal, devem-lhes ser facultado acesso
às informações de cunho comercial dos DU-Imp, mesmo não sujeitos a
licenciamento.
Essas possibilidades, tratamento diferenciado e análise de riscos, devem estar
presentes também na obtenção dos licenciamentos no DU-Imp. Entende-se que
se o mesmo critério de análise de riscos for aplicado aos licenciamentos, a
fiscalização conseguirá obter melhores resultados.

ATENDIDO

5. Comparativo do Gerenciamento de Risco na Consulta Pública com o relatório 
PROCOMEX da nova importação brasileira



6. Janela única de verificação e inspeção das mercadorias

Modificações do novo processo Benefícios

A verificação física em recinto alfandegado poderá ser
acompanhada pelo depositário ou seus prepostos, dispensando-se a
presença do importador

Ganho de tempo e diminuição dos custos

A necessidade de análise documental ou inspeção física da
mercadoria pelos órgãos anuentes será apontada na DU-IMP

Tem-se assim um ambiente seguro e mais previsível para os
importadores e os órgãos anuentes quanto às atividades de
fiscalização e inspeção físicas das mercadorias.

Criação de uma janela única temporal dentro do módulo despacho
para a conferência e inspeção das mercadorias importadas pelos
órgãos anuentes que precisarem executar esses procedimentos

Diminuir custos de movimentação e armazenamento e otimizar
o tempo necessário para a liberação das cargas nos recintos
alfandegados

Criação de uma visão anuente dentro do módulo despacho com
perfil específico que possibilitará o registro da atividade realizada
por meio de documento eletrônico, o Relatório de Inspeção Física
(RIF)

Melhora na comunicação órgãos anuentes/RFB e o importador

Eliminação da funcionalidade denominada "Embarque Autorizado" Essa necessidade será acolhida diretamente pela DU-IMP e pelo RIF

Todas as informações e documentos necessários à realização da
inspeção pelo órgãos anuentes comporão o item da DU-IMP sob seu
controle

Os org. anuentes poderão fazer seu gerenciamento de riscos e a
análise preliminar da documentação antes da chegada da
mercadoria ao País, podendo haver inclusive dispensa da inspeção
física.

Designação de técnicos credenciados (peritos) e o registro dos
resultados da análise das mercadorias por meio do módulo de
Despacho do Portal Único, seja na forma de laudo ou de resultado
de exame laboratorial.

Agilidade no processo

Criação de dois documentos, o Relatório de Verificação Física (RVF)
e o RIF

O agendamento permitirá a otimização dessas atividades, inclusive
da utilização de tecnologia de verificação e inspeção não invasivas
das cargas



7. CONFERÊNCIA ADUANEIRA

Modificações do novo processo Benefícios

Adequação da conferência aduaneira no novo 
processo de importação

Agilidade nas análises

Registro e submissão para fiscalização antes da chegada 
da carga

Gerenciamento de riscos para estabelecer 
antecipadamente o nível de conferência a ser realizada

Economia de tempo

Eficiência na análise fiscal da declaração

Quebra de jurisdição

Perícia será solicitada pelo Portal Único

Agendamento compartilhado

Despacho sobre águas para empresas OEA 
Conformidade nível 2 ou OEA Pleno

Imediata seleção para canal de conferência aduaneira

Conhecimento do canal que foi direcionado antes da 
carga chegar ao porto de destino final

Para os casos de carnal verde há a possibilidade de 
descarga direta, sem necessidade de armazenamento

Poderá sem ampliada com a modalidade OEA-Integrado



N

r.

SOLUÇÕES PROPOSTAS ATENDIMENTO NA 

CONSULTA PÚBLICA

Observações

1

Propõe-se a revisão da remuneração prevista na IN RFB nº 

1.020/10. O pagamento da perícia, por seu turno, deverá 
ser realizado por meio do Portal Único, e os peritos 
credenciados pelas URF deverão constar do cadastro de 
intervenientes. 

Não especificado

De acordo com 

informações da  

própria RFB haverá 

uma consulta pública 

específica para a IN 

1020

2
Os peritos credenciados constem do Cadastro de 
Intervenientes do Portal Único;

Não especificado

3

O Portal tenha ferramenta adequada para DESIGNAÇÃO 
do perito por sua modalidade, seja local ou, na ausência 
de perito local, sejam indicados opções de outras 
unidades (remunerados por seu deslocamento); e

Não especificado

4

O Portal controle a realização de perícias pelos 
profissionais e libere o devido pagamento por períodos 
(por exemplo, mensalmente). 
Entende-se ser este o modelo mais justo, automatizado, 
transparente (inclusive para efeito de designações), célere 
e prático.

Não especificado

De acordo com 

informações da  

própria RFB haverá 

uma consulta pública 

específica para a IN 

1020

7. Comparativo do Conferência Aduaneira (Perícia) na Consulta Pública com o 
relatório PROCOMEX da nova importação brasileira



Modificações do novo processo Benefícios

Tratamento para Regimes Especiais
A DU-IMP fará a
Concessão do regime de trânsito aduaneiro.

Desembaraço na Unidade Aduaneira - Canal Verde

Dispensa o trânsito aduaneiro,
recolhendo os tributos incidentes na importação na u
nidade de origem e retirando a mercadoria.
A unidade aduaneira passará a ser a unidade de
despacho.

Gerenciamento de Risco

Gerenciamento único de riscos aduaneiros,
o importador deverá desde a origem, quais os controles a
que sua mercadoria estará sujeita no destino do trânsito. A
carga não mais necessitará ser fiscalizada e inspecionada
nos dois pontos, bastando a realização desses controles
em um único momento. Gerenciamento de riscos
aduaneiros para a operação,

Órgãos Anuentes Inspeção única

Tributos
Suspensos até a efetiva nacionalização no destino da carga
podendo utilizar a mesma declaração

CCT
Para os casos onde o Beneficiário não seja o importador se
adotará o CCT.

8. Trânsito Aduaneiro



Modificações do novo processo Benefícios

Tributos, Taxas e Tarifas

Projeto de Pagamento Centralizado
cujo Objetivo é: maior simplificação,
efetividade e segurança nas metodologias de pagamento,
com redução do tempo despendido pelo importador no
cumprimento das obrigações pecuniárias em um mesmo
sítio eletrônico

Outros Pagamentos tais como: Infraero, terminais 
marítimos, despachantes, entre outros.

Permitirá o cadastramento opcional de pagamento de tarifas
dos operadores privados com base nas informações da Du-
imp.

Meio e forma de pagamento

Pagamento de forma simples, automática e organizada no
Portal Único - acaba com a geração de diversas guias e
efetivação dos respectivos pagamentos, muitas vezes e
m instituições financeiras distintas, acarretando atrasos
consideráveis no processo

ICMS

Cálculo e pagamento do ICMS e integração entre as
informações da declaração de importação e as secretarias de
fazenda estaduais, aqueles estados que não possuem
ferramenta própria não precisarão desenvolvê-la, visto que
poderão acessar pelo novo sistema, sem a obrigação de criar
uma base de dados.

9. Pagamento Centralizado



10. Desembaraço Aduaneiro
Modificações do novo processo Benefícios

Paralelismo
Paralelismo entre os procedimentos de controle aduaneiro e os
procedimentos administrativos dos órgãos anuentes competentes.

Canal Verde
Desembaraço automático das mercadorias após a
concessão das eventuais autorizações por parte dos demais órgãos anuentes.

OEA Despacho sobre águas

Canal de Conferência Após a chegada da carga no território nacional.

Armazenamento
A DU-IMP permitirá que a mercadoria que chegue ao País e, ato contínuo,
seja desembaraçada (canal verde), possa ser entregue diretamente ao importado
r, reduzindo a necessidade de armazenamento.

Desembaraço parcial 

Caso alguma mercadoria da declaração apresente pendências 
impeditivas de desembaraço, o restante da carga poderá ser liberado.
A parcela da.mercadoria declarada que apresentar essas pendências não será de
sembaraçada até que elas sejam sanadas.

Perdimento 
A autoridade aduaneira poderá determinar a sua retenção e o desembaraço parcial
das mercadorias que estejam aptas à importação, minimizando
os impactos quanto ao armazenamento de toda a carga até a solução do processo.

Correções

Incorreções detectadas poderão
ser sanadas após o desembaraço aduaneiro. Excetuam-se as
incorreções que correspondam a alterações significativas na operação, o
sistema manterá histórico do importador, onde será estabelecido o seu grau de
confiabilidade face às operações anteriores (exigências e seus cumprimentos).



• Data limite para entrega das informações dos formulários de contribuições 
ao Procomex: 13/10/2017

• Data de encerramento da Consulta Pública: 21/10/2017

• Enviar para: gustav@procomex.org.br

INFORMAÇÕES IMPORTANTES



MUITO OBRIGADO!


