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Licença x AnuênciaLicença x Anuência

• Uma licença de importação pode envolver a manifestação de um ou mais 
órgãos anuentes. órgãos anuentes. 

• A manifestação individualizada de cada órgão é chamada “Anuência”.

• As anuências são independentes, ou seja, cada órgão possui sua própria 
norma de atuação.norma de atuação.

• Uma LI só estará deferida se TODAS as suas anuências estiverem deferidas.



� Importações de produtos relacionados no Tratamento Administrativo
do Siscomex; e

LICENCIAMENTO AUTOMÁTICOLICENCIAMENTO AUTOMÁTICO

do Siscomex; e

� importações efetuadas ao amparo do Regime Aduaneiro Especial de
Drawback.

� Prazo máximo de análise: 10 dias úteis

� LI/Anuência pode ser obtida após o embarque da mercadoria no
exterior



� Produtos relacionados no Tratamento Administrativo do Siscomex ; e

LICENCIAMENTO NÃOLICENCIAMENTO NÃO--AUTOMÁTICOAUTOMÁTICO

� Operações a que se referem o inciso II do Art. 15 da Portaria SECEX nº 23,
de 14/07/2011

� Prazo máximo de análise: 60 dias corridos

� Como regra, LI/Anuência deve ser obtida previamente ao embarque da� Como regra, LI/Anuência deve ser obtida previamente ao embarque da
mercadoria no exterior



Novo Processo de ImportaçãoNovo Processo de Importação

Janela Única de 
Inspeção

Tratamento Tratamento 
AdministrativoAdministrativo

LPCOLPCO
Catálogo de Catálogo de 

Produtos Produtos DesembaraçoDesembaraçoDUIMPDUIMP

AnuentesAnuentes

RFBRFB

Inspeção

IMPORTADOR



Processo Atual NPI

Licença de Importação (LI ou LSI) Licença via Módulo LPCO

LI utilizada p/ fiscalização pelos anuentes 
(com ou sem “Embarque Autorizado”)

Inspeção com base na Duimp

Alterações no Novo Processo de ImportaçãoAlterações no Novo Processo de Importação

(com ou sem “Embarque Autorizado”)

Fluxo Sequencial em todas as situações 
(LI -> DI)

Fluxo Sequencial LPCO -> DUIMP
Fluxo Paralelo Inspeção / Controle Aduaneiro

LI com campos rígidos Formulário customizado no Módulo LPCO

Uma LI para diversas anuências Um LPCO para cada anuência 

Uma LI para cada operação Possibilidade de licença para múltiplas operações

LI Substitutiva Versionamento de LPCO via Retificação

Órgãos anuentes sem acesso à DI 
Órgãos anuentes com acesso às operações sob sua competência
legal, independentemente da existência de licenças

Análise humana de cada LI registrada GR Administrativo no Módulo LPCO



Gerenciamento de RiscosGerenciamento de Riscos

�Possibilitará automatizar as análises das operações de

menor risco.

� Atuará� Atuará

� No Módulo LPCO, no registro da Licença:
deferimento automático, indeferimento automático,

aposição automática de exigência ou

encaminhamento para análise do órgão.

� Na DUIMP, em caso de operação passível deNa DUIMP, em caso de operação passível de
inspeção física: dispensa, exigência automática ou

encaminhamento para análise do órgão.

� Será retroalimentado com as operações já realizadas.



Novo Processo de Importação Novo Processo de Importação -- Implantações em cursoImplantações em curso

� Construção dos Atributos

� Retificação e Cancelamento da DUIMP� Retificação e Cancelamento da DUIMP

� Adaptações no Módulo LPCO para atender ao processo de 
importação, Integração com a DUIMP e com o Catálogo de 
Produtos, Construção do GR Administrativo

� Reuniões com os órgãos anuentes, preparação para futura 
adesão ao Novo Processo de Importação e melhorias ainda adesão ao Novo Processo de Importação e melhorias ainda 
nos processos atuais

� etc



Novo Processo de Importação Novo Processo de Importação –– Processos SUEXTProcessos SUEXT

� Importações ao amparo do regime de Drawback: controle de saldo
diretamente na DUIMP

� Importação de produtos Contingenciados: controle saldo da cota global e
individual (se houver) pelo sistema, disponibilização “on-line”

� Importação de produtos sujeitos a Licenciamento Automático: controle
após o desembaraço

� Importação de Material Usado: Uso intensivo do GR, principalmente nos� Importação de Material Usado: Uso intensivo do GR, principalmente nos
casos que requerem Consulta Pública
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