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NCM

Habilitação 

SISCOMEX

Tratamento 

Administrativo

Licença de 

Importação (LI)

Órgão Anuente

Exigência

Indeferido

Embarque Autorizado

Deferido

Decisão

Declaração de 

Importação (DI)

Importação Dispensada 

de Licenciamento

Despacho Aduaneiro 

de Importação

Para Análise

Em Análise

Chegada da Mercadoria no Brasil

Licenciamento Automático

Licenciamento Não-Automático



 Informações do Fabricante / Exportador

 Incoterm x Valores (local de embarque e condição de 
venda)

 Qtde na Unidade de Medida Estatística x Qtde na Unidade 
Comercializada

 Especificação completa da mercadoria

 NCM x Especificação da mercadoria (competência RFB)

 Destaque da Mercadoria (se houver) ou 999

 Uso adequado do “Regime / Fundamento Legal”
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 Cobertura cambial

• Sem cobertura » enquadramento adequado

• Outras importações sem cobertura cambial » justificar

 Campo “Informações Complementares”

• Informações compatíveis com demais campos da LI

• Informações importantes

» Base legal para “Regime / Fundamento Legal”

» Declaração de Origem/ Certificado de Origem

» Substitutiva: alterações / cumprimento de exigência
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 Tipos de tratamento administrativo:

• Produto » Mercadoria, Destaque de NCM, etc
• Operação » Material Usado, Regime/Fundamento, etc

 Ficha de anuência na LI:

• Tipo do tratamento administrativo » Órgão anuente

 Uma LI pode ter uma ou mais anuências

 LI com múltiplas anuências » situação/andamento de cada
ficha de anuência
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 A LI só é totalmente deferida quando todas as suas
anuências estiverem deferidas

 Situação da anuência ‡ situação da LI

 Prevalece a situação mais restritiva

 Restrição à data de embarque

 Validade para embarque

 Validade para despacho

Obs.: A validade para despacho já é calculada pelo sistema mas não
é apresentada para o importador, o que irá acontecer na nova
versão do Sistema LI (a ser lançado pela SECEX)



Datas da Anuência

 Restrição de Embarque da Anuência

 Licenciamento Automático

 Deferimento pode ser obtido após embarque da
mercadoria no exterior, anterior ao despacho aduaneiro

» Sem restrição à data de embarque «

 Licenciamento não Automático

 Regra: anuência prévia ao embarque

» Com restrição à data de embarque «

 Validade da Anuência para Embarque: 90 dias

 Validade da Anuência para Despacho: 180 dias
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Datas da LI

 LI com uma única anuência » Datas LI = Datas Anuência

 LI com múltiplas anuências » datas mais restritivas 
prevalecem 

• Restrição de Embarque da LI » maior entre as datas de 
restrição de embarque das anuências

• Validade da LI para Embarque » menor entre as datas de 
validade das anuências para embarque

• Validade da LI para Despacho » menor entre as datas de 
validade das anuências para despacho
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Pedido de prorrogação de validade

• Pode ser prorrogada a validade da anuência 
para embarque

• Pedido deve ser antes do vencimento da 
validade, com justificativa

• Não se aplica a mercadoria já embarcada

• DECEX » solicitação via e-mail (Dicas DECEX)
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 Alterações que não descaracterizem o licenciamento 
original

 Não serve para prorrogar a validade do licenciamento

 LI substituída, com múltiplas anuências

• Deferimento completo » substitutiva deferida mantém 
restrição e validade

• Uma anuência “em exigência” » substitutiva deferida 
grava nova restrição e nova validade (sistema)

Obs.: Este último problema será resolvido na nova versão do 
Sistema LI (a ser lançado pela SECEX)
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 Pelo Importador

• Funcionalidade específica no sistema
 Atenção com cancelamento indevido e com cancelamento 

de LI substitutiva deferida

 Pelo Sistema 
• Anuência em exigência (pelo anuente ou pelo sistema) há mais 

de 90 dias
• Quando atingida a “Validade da LI para Despacho” (*)

• LI substituída, quando a LI substitutiva for  completamente 
deferida (exceto durante o despacho)

Obs1: O cancelamento da anuência implica o cancelamento da LI

Obs2: Na nova versão do Sistema LI, na situação (*) a anuência 
(e, portanto, a LI) terá a situação alterada para “vencida”



 Observância de mensagem de exigência gravada pelo 
anuente no campo de diagnóstico correspondente

 Encaminhamento de documentação

 Solicitação de deferimento, agilização do processo

 Serviços delegados ao Banco do Brasil: www.bb.com.br » 
Empresa » Comércio Exterior » Importação » Licença de 
Importação – LI » Acesse aqui
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 Apresentação e detalhamento da validade para embarque e para
despacho, da LI e de suas anuências

 Migração das datas entre as anuências equivalentes na LI e em
suas substitutivas, independentemente da situação global da LI

 Possibilidade de transmissão em lote

 Novas situações: Vencida e Desembaraçada

 Campos estruturados para importação de Material Usado

 Controle de alterações em LI substitutiva (para o anuente)

 Suspensão da LI enquanto houver uma substitutiva válida

 Diversas outras melhorias para o anuente
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Visão Integrada – Anexação de Documentos



 Etapas:

 Criar um Dossiê de Importação ou utilizar um existente

 Anexar documento(s) ao dossiê (tamanho máximo 15MB)

 Disponibilizar documento(s) para órgão(s) (o documento

pode ser posteriormente compartilhado com outro órgão)

 Confirmar a anexação (após isto o documento não poderá

ser excluído nem poderá ocorrer a supressão de órgão(s))

 Vincular o dossiê a uma ou mais Licenças de Importação

(somente então a documentação será considerada

entregue)

15



 Importante:

 Para vincular LI ao dossiê, deve-se consultar a LI dentro

do Visão Integrada e depois fazer a vinculação (opção

“Vincular Dossiê”)

 Um dossiê vinculado a uma operação não pode ser

posteriormente desvinculado

 DECEX: desde o início de 2015 para processos relativos ao

monitoramento dos preços praticados na importação

 Portaria SECEX (a ser publicada) trará cronograma de

implementação nos demais processos do DECEX (até o final

de 2015)
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 Operação sujeita a licenciamento não automático
previamente ao embarque da mercadoria no exterior

 Critérios para distribuição das cotas » SECEX/DECEX

 Esgotamento da cota » DECEX suspende deferimento de LI

 Tipos:

• Cotas não tarifárias » restrição quantitativa

• Cotas tarifárias » benefício fiscal
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 Restrição quantitativa

 Defesa comercial (Salvaguarda)

 Anexo IV da Portaria SECEX nº 23/2011

 Importação fora da cota » proibida

 Exemplo: coco ralado (vigência até 31/08/2012)

19



 Benefícios fiscais

 Concessão:

• Acordos comerciais: Associação Latino-Americana de 
Integração – ALADI

• Resolução CAMEX
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 Margem de preferência » desconto no Imposto de 
Importação (II)

 Cota » quantidade x período (geralmente anual)

 Procedimento: apresentar cópia do Certificado de Origem 
Preferencial no Banco do Brasil.

 Importação fora da cota - II Integral 

 Ex: NALADI 3907.60.00 - ACE 53 (Brasil/México) - MP 70% 
para 6.000 ton/ano 

Em breve: Portaria SECEX disciplinará novo procedimento, que 
inclui a centralização da análise no DECEX/BSB, licenciamento 
prévio ao despacho aduaneiro, Declaração de Origem, etc 
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 Tipos:

• Abastecimento do Mercado Interno:  Grupo Técnico de 
Acompanhamento da Resolução GMC nº 08/08 (GTAR-
08/08)

• Lista de Exceção à Tarifa Externa Comum – LETEC

 Extra cota » Imposto de Importação (II) integral

 Anexo III da Portaria SECEX nº 23/2011

 Ficha de Negociação na LI:

• Regime de Tributação » Redução (código 4)

• Fundamentação Legal » Contingenciamento (código 30)

Ex: NCM 1513.29.10 - Resolução CAMEX 02/15:  Aliq. II de 2% 
para 99.332 ton de 17/04/2015 a 16/10/2015   (TEC = 10%)
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 Ordem de registro

• Com limite individual » restabelecimento mediante 
desembaraço

• Sem limite individual » acompanhamento das 
importações (cota global)

 Proporcional

 Cota cativa (histórico importador) + Reserva técnica

 Esgotamento da cota » DECEX suspende emissão de LI
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 Descrição da mercadoria na LI conforme a Resolução 
CAMEX que concedeu a redução tarifária

 Controle da quantidade deferida de modo a não 
ultrapassar o montante do limite individual

 Desmembramento de embarque » aguardar o 
deferimento das novas LI antes de embarcar a 
mercadoria no exterior 

 Utilizar a LI dentro da vigência da redução tarifária

 Cota com “Ex-tarifário” » Redução / Contingenciamento
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