
Importações sujeitas a 
Licenciamento Automático

 Estão sujeitas a licenciamento automático as
seguintes importações:

 Produtos relacionados no SISCOMEX e disponíveis
no endereço eletrônico do MDIC;

 Operações ao amparo do Regime Aduaneiro Especial
de Drawback.



Importações sujeitas a 
Licenciamento Não Automático

 Estão sujeitas a Licenciamento Não Automático
as importações:

 Produtos relacionados no SISCOMEX e disponíveis no endereço
eletrônico do MDIC;

 Sujeitas à obtenção de cota tarifária e não tarifária;

 Ao amparo dos benefícios da Zona Franca de Manaus e Áreas de
Livre Comércio;

 Sujeitas à anuência do CNPQ;

 Sujeitas ao exame de similaridade;

 De material usado;

 Originárias de países constantes de Resoluções da ONU;

 Substituição de mercadoria;

 Sujeitas a medidas de defesa comercial;

 Operações que contenham indícios de fraude.



4. Operacionalização do 
Tratamento Administrativo

Siscomex - Sistema informatizado
responsável por integrar as atividades de
registro, acompanhamento e controle das
operações de comércio exterior, através de
um fluxo único e automatizado de
informações.

 Siscomex Exportação - 1993

 Siscomex Importação - 1997

 Drawback Eletrônico - 2001
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Número de documentos 
processados SISCOMEX

Ano LI registradas LI utilizadas

2013 4.857.701 3.542.526

 LI registradas por mês: 404.808

 LI registradas por dia: 19.275

RE averbados em 2013: 4.732.501



Evolução do SISCOMEX



5. Rito para alteração de 
tratamento administrativo

 Base legal do órgão anuente;

 Submissão da solicitação ao Grupo Técnico de
Facilitação do Comércio (GTFAC), constituído no âmbito
da CAMEX (Resoluções CAMEX nº. 70/2007 e 16/2008);

 Alteração do tratamento realizada pelo DECEX por meio
do SISCOMEX;

 O DECEX pode comunicar o GTFAC a posteriori sobre as
alterações de tratamento administrativo de sua área de
competência.



6. Gestão do tratamento 
administrativo do DECEX

 A Coordenação de Normas Operacionais e Assuntos
Econômicos do DECEX (CONAE/DECEX) é a área
responsável pela gestão do tratamento
administrativo da importação no que diz respeito à
anuência do DECEX;

 Para que as alterações sejam processadas, é
necessária a observância dos seguintes requisitos:

Existência de motivação para a alteração de tratamento;

Expedição de Instruções Técnicas e Operacionais;

Alimentação/desalimentação do tratamento administrativo no

SISCOMEX.



Motivações para alteração do 
tratamento administrativo

 Leis

 Exemplo: novo benefício fiscal cujas importações estejam
sujeitas ao exame de similaridade;

 Resoluções CAMEX

 Exemplo: cotas de abastecimento, medidas de defesa
comercial;

 Portarias e Circulares SECEX

 Exemplo: procedimento de verificação e controle de
origem;

 Estudos realizados pelo DECEX em razão de pleitos
apresentados por setores da indústria doméstica.



Requisitos para alteração do 
tratamento administrativo

Expedição de Instruções Técnicas e
Operacionais;

Alimentação/desalimentação do
tratamento administrativo no
SISCOMEX.



7. Relacionamento com o 
Banco do Brasil

 Banco do Brasil atua nos processos de importação e
exportação brasileira como ente delegado da SECEX
(DECEX e DEINT);

 Prestação de serviços baseada em Convênio de
Cooperação firmado com o MDIC (disponível na internet
por meio do link
http://www.desenvolvimento.gov.br/arquivos/dwnl_1329
394838.pdf) ;

 Atuação do BB é realizada de acordo com comandos
operacionais objetivos estabelecidos pela SECEX;

 DECEX analisa operações de sua competência exclusiva
e também aquelas que exorbitam a alçada transferida
para o Banco do Brasil.

http://www.desenvolvimento.gov.br/arquivos/dwnl_1329394838.pdf


7. Relacionamento com o 
Banco do Brasil

 Serviços prestados atualmente pelo Banco do
Brasil:

 Emissão de Certificados para obtenção de preferências
tarifárias em mercados de destino das exportações
brasileiras (Form-A, Frango, Tabaco, entre outros);

 Exame de pedidos de Licenças de Importação;

 Exame de solicitações para alteração de Registros de
Exportação;

 Exame de pedidos de atos concessórios de Drawback
Integrado modalidade isenção.



8. Demais atividades 
exercidas pela CONAE

 Habilitação de empresas no ACE 14;

 Exame de pleitos de alteração de titularidade de Atos
Concessórios de Drawback/cotas de importação ou exportação;

 Coordenação, no âmbito do DECEX, das demandas judiciais em
que o Departamento esteja envolvido;

 Formulação e análise de propostas para alteração de atos
normativos;

 Análise de concessão e baixa de Atos Concessórios de Drawback
do tipo fornecimento no mercado interno.



Obrigado!

E-mail: decex.conae@mdic.gov.br

Telefone: (061) 2027-7981

Fax: (061) 2027-7188

mailto:decex.conae@mdic.gov.br

