Anuente Web - API
Este documento tem como objetivo fornecer as informações necessárias para a realização da integração entre os
sistemas dos órgãos anuentes e o “Anuente Web”.
Esta API permite que os órgãos anuentes realize as seguintes operações:
Deferimento / Indeferimento de anuências em LI;
Consulta aos dados de uma LI específica;
Pesquisa de LIs por data de atualizaçaõ de situação
Este documento está dividido nas seguintes seções:
Seção

Descrição

Especificação

Documentação dos serviços fornecidos e da estruturada de dados associada a cada um
desses serviços

Domínios

Tabelas contendo os valores possíveis e suas descrições para campos que possuem
domínios específicos do Anuente Web

Formatos

Tabela contendo os principais tipos de formatos de dados utilizados na comunicação entre
os sistemas para determinados tipos de campo

Informações Complementares
Ambiente

URL de acesso aos serviços

Informações sobre autenticação e ambientes

https://val.portalunico.siscomex.gov.br/docs/api/#introducao

BasePath (Acesso via Portal)

../portal/api/ext/

Siscomex Importação Anuente :: Relação de Serviços
REST
Visão Geral
Disponibilização de serviços para integração com órgãos anuentes

Informações da Versão
Versão : 2.0a

Esquema URI
BasePath : /anuente-rest/api
Schemes : HTTP

Tags
Anuente

Paths
Anuir Lista de Licenças de Importação
POST /anuente/anuencia/lote

Parâmetros
Tipo

Nome

Descrição

Esquema

Header

cnpjOrgaoAnuente
obrigatório

CNPJ do Anuente

string

Body

body
opcional

< RequisicaoAnuenciaDTO > array

Respostas
Código
de
status
HTTP

Descrição

Esquema

200

Solicitação processada com sucesso.
Para cada elemento na lista da requisição existirá um elemento
correspondente na lista de resposta.
O retorno de cada elemento deve ser tratado individualmente, já que
a lista pode conter
elementos processados com sucesso e elementos processados
com falha.
Ver documentação dos atributos do objeto
‘DeferimentoResponseDTO’ para determinar o sucesso/falha de
cada elemento.
Este código é retornado se pelo menos uma das solicitações da lista
for processada com sucesso.

<
DeferimentoResponseDTO
> array

400

Requisição recusada pelo servidor. Verifique se a requisição está de
acordo com a documentação da API

Nenhum conteúdo

401

Cliente não autenticado. É necessária autenticação antes de utilizar
este serviço

Nenhum conteúdo

403

Cliente autenticado, mas não possuí as credenciais necessárias
para acessar este serviço.

Nenhum conteúdo

412

Dados obrigatórios no header não informados.

ErroExecucao

422

Lista de objetos informada não pode ser processada.
Este erro será gerado em duas situações:
Quando houver algum problema que impeça com a estrutura da lista
que impeça o tratamento individual de cada elemento. Quando os
elementos forem identificados, mas NENHUM dos elementos da
lista puder ser processado.

<
DeferimentoResponseDTO
> array

500

Erro Inesperado no servidor. O objeto ‘ErroExecucao’ contém
informações úteis para resolução do problema pelo SERPRO

ErroExecucao

Consome

application/json

Produz
application/json

Tags
Anuente

Consultar anuências disponíveis para o órgão anuente em uma data
GET /anuente/li/data/{data}

Parâmetros
Tipo

Nome

Descrição

Esquema

Header

cnpjOrgaoAnuente
obrigatório

CNPJ do Anuente (formato: NNNNNNNNNNNNNN)

string

Header

utilizaPaginacao
opcional

Indicador de Utilização de Resposta com Paginação

enum (S,
N)

Path

data
obrigatório

Data da situação da anuência (formato: aaaa-mm-dd)

string

startId
opcional

Indice utilizado para solicitar uma determinada página.
Este índice é utilizado no link ‘rel-next’ fornecido no header
da resposta de uma chamada do serviço quando existem
mais dados para serem recuperados.
Observe a descrição do atributo do header ‘links’
mencionado na especificação do objeto de resposta.

string

Query

Respostas
Código
de
status
HTTP

Descrição

Esquema

200

Solicitação processada com sucesso.
Cabeçalhos :
links (string) : Quando o volume da dados da consulta for
superior ao limite estabelecido para o retorno no momento da
execução do serviço, a resposta será dividida em páginas.
No momento em que isto ocorrer este atributo do header
apresentará uma referência chamada ‘rel=next’ que conterá a
URL que deverá ser utilizada para recuperar a próxima página.
Além da referência ‘rel=next’ também existe a ‘rel=self’ que
informa a url que deu origem à resposta que está sendo
recebida.Exemplo de conteúdo recebido deste header:
links: https://hommdic.pucomex.serpro.gov.br/portal/api/ext/anuente/li/data/201811-19; rel=’self’ ,
https://hommdic.pucomex.serpro.gov.br/portal/api/ext/anuente/li/data/201811-19?startId=1900000123; rel=’next’.

ConsultaParametrosResponseDTO

Código
de
status
HTTP

Descrição

Esquema

204

Nenhuma anuência encontrada.

Nenhum conteúdo

400

Requisição recusada pelo servidor. Verifique se a requisição
está de acordo com a documentação da API

Nenhum conteúdo

401

Cliente não autenticado. É necessária autenticação antes de
utilizar este serviço

Nenhum conteúdo

403

Cliente autenticado, mas não possuí as credenciais
necessárias para acessar este serviço.

Nenhum conteúdo

412

Dados obrigatórios no header não informados.

ErroExecucao

422

Parâmetros informados inválidos.
Neste caso o atributo ‘listaMensagens’ do response conterá os
problemas que foram identificados na requisição.

ConsultaParametrosResponseDTO

500

Erro Inesperado no servidor. O objeto ‘ErroExecucao’ contém
informações úteis para resolução do problema pelo SERPRO

ErroExecucao

Consome
application/json

Produz
application/json

Tags
Anuente

Recuperar os dados de uma LI
GET /anuente/li/{numeroLI}

Parâmetros
Tipo

Nome

Descrição

Esquema

Header

cnpjOrgaoAnuente
obrigatório

CNPJ do Anuente

string

Path

numeroLI
obrigatório

Número da LI (formato: NNNNNNNNNN)

string

Respostas
Código de
status
HTTP

Descrição

Esquema

200

Solicitação processada com sucesso.

ConsultaDadosLIResponseDTO

204

Nenhuma anuência encontrada para a LI solicitada.

Nenhum conteúdo

Código de
status
HTTP

Descrição

Esquema

400

Requisição recusada pelo servidor. Verifique se a
requisição está de acordo com a documentação da API

Nenhum conteúdo

401

Cliente não autenticado. É necessária autenticação antes
de utilizar este serviço

Nenhum conteúdo

403

Cliente autenticado, mas não possuí as credenciais
necessárias para acessar este serviço.

Nenhum conteúdo

412

Dados obrigatórios no header não informados.

ErroExecucao

422

Parâmetros informados inválidos.
Neste caso o atributo ‘listaMensagens’ do response
conterá os problemas que foram identificados na
requisição.

ConsultaDadosLIResponseDTO

500

Erro Inesperado no servidor. O objeto ‘ErroExecucao’
contém informações úteis para resolução do problema pelo
SERPRO

ErroExecucao

Consome
application/json

Produz
application/json

Tags
Anuente

Definitions
AnuenciaAutomatizadaDTO
Dados da anuência automatizada
Nome

Descrição

Esquema

dataAgendamento
opcional

Data do agendamento no formato YYYY-MMdd’T’HH:mm:ssZ

string

numeroFiltro
opcional

Número do filtro

string

situacaoAgendamento
opcional

Situação do agendamento

CodigoDescricao

AnuenciaDTO
Dados de uma Anuência
Nome

Descrição

Esquema

anuenciaAutomatizada
opcional

Dados da Anuência automatizada

AnuenciaAutomatizadaDTO

Nome

Descrição

Esquema

dataRestricaoEmbarque
obrigatório

Data de restrição de embarque no formato
YYYY-MM-dd’T’HH:mm:ssZ
Exemplo :
"2019-02-18T10:25:35-0300"

string

dataValidadeDespacho
obrigatório

Data de validade de despacho no formato
YYYY-MM-dd’T’HH:mm:ssZ
Exemplo :
"2019-02-18T10:25:35-0300"

string

dataValidadeEmbarque
obrigatório

Data de validade de embarque no formato
YYYY-MM-dd’T’HH:mm:ssZ
Exemplo :
"2019-02-18T10:25:35-0300"

string

historicoAnuencia
opcional

Lista contendo o histórico de situações da
anuência

< AnuenciaHistorico > array

orgaoAnuente
opcional

Órgão anuente responsável pela anuência

CodigoDescricao

prorrogacoes
opcional

Lista de prorrogações

<
AnuenciaProrrogacaoDTO
> array

tratamentoAdministrativo
opcional

Tratamento administrativo

CodigoDescricao

AnuenciaHistorico
Histórico da anuência
Nome

Descrição

Esquema

cpfAnuente
opcional

CPF do anuente responsável pela situação

string

dataSituacao
opcional

Data da situação no formato YYYY-MM-dd’T’HH:mm:ssZ

string

diagnostico
opcional

Diagnóstico da anuência (texto livre)

string

situacao
opcional

Situação da anuência

CodigoDescricao

AnuenciaProrrogacaoDTO
Descricao
Nome

Descrição

Esquema

cpfAnuente
opcional

CPF do anuente

string

dataProrrogacao
obrigatório

Data da prorrogação no formato YYYY-MM-dd’T’HH:mm:ssZ
Exemplo : "2019-02-18T10:25:35-0300"

string

Nome

Descrição

Esquema

prazo
opcional

Prado de prorrogação

integer (int32)

CodigoDescricao
Objeto utilizado para representação de entidades que possuem apenas os atributos codigo e descricao
Nome

Descrição

Esquema

codigo
obrigatório

Código

string

descricao
obrigatório

Descrição associada ao código

string

CondicaoMercadoriaDTO
Informações sobre a condição de mercadoria
Nome

Descrição

Esquema

enquadramentoMaterialUsado
opcional

Enquadramento utilizado para quando a mercadoria é
material usado

CodigoDescricao

tipoMaterial
opcional

Indica se a mercadoria é material usado

CodigoDescricao

tipoOperacaoNacionalizacao
opcional

Tipo de Operação quando o enquadramento é
‘nacionalização’

CodigoDescricao

ConsultaDadosLIResponseDTO
Resultado da consulta aos dados de uma LI
Nome

Descrição

Esquema

codigoRetorno
obrigatório

Codigo de retorno. (‘00’ = ‘OK’)
Exemplo : "00"

string

dadosLI
opcional

Dados da Licença de Importação

LicenciamentoDTO

erroExecucao
opcional

Informações adicionais para suporte caso ocorra um problema
inesperado

ErroExecucao

listaMensagens
opcional

Lista Opcional contendo mensagens de negócio do Anuente

< string > array

ConsultaParametrosResponseDTO
Resultado da consulta da relação de LIs disponíveis para um órgão
Nome

Descrição

Esquema

codigoRetorno
obrigatório

Codigo de retorno. (‘00’ = ‘OK’)
Exemplo : "00"

string

Nome

Descrição

Esquema

erroExecucao
opcional

Objeto com informações sobre um erro de processamento
inesperado (utilizado em caso de suporte)

ErroExecucao

listaAnuencias
opcional

Lista de Anuências disponíveis

<
DadosAnuenciaDTO
> array

listaMensagens
opcional

Lista de mensagens informativas sobre o retorno

< string > array

DadosAnuenciaDTO
Informações de uma anuência disponível para o órgão anuente.
Nome

Descrição

Esquema

dataHorasituacaoAnuencia
obrigatório

Data e Hora da Situação da Anuência no formato YYYYMM-dd’T’HH:mm:ssZ
Exemplo : "2019-02-18T10:25:35-0300"

string

dataHorasituacaoLI
obrigatório

Data e Hora da Situação da LI no formato YYYY-MMdd’T’HH:mm:ssZ
Exemplo : "2019-02-18T10:25:35-0300"

string

numeroLI
obrigatório

Número da LI
Exemplo : "1900000010"

string

situacaoAnuencia
obrigatório

Situação da Anuência

CodigoDescricao

situacaoLI
obrigatório

Situação da LI

CodigoDescricao

DadosBasicosDTO
Dados básicos da LI
Nome

Descrição

Esquema

importador
opcional

Dados básicos do Importador

DadosBasicosImportadorDTO

informacoesComplementares
opcional

Informações complementares

string

paisProcedencia
opcional

País de Procedência

CodigoDescricao

urfDespacho
opcional

URF de Despacho

CodigoDescricao

urfEntrada
opcional

URF de Entrada

CodigoDescricao

DadosBasicosImportadorDTO
Dados básicos do Importador

Nome

Descrição

Esquema

atividadeEconomica
opcional

Atividade econômica

string

endereco
opcional

Endereço

EnderecoDTO

identificacao
opcional

Identificação do importador (cpf/cnpj)

string

naturezaJuridica
opcional

Natureza jurídica

string

nome
opcional

Nome

string

paisImportador
opcional

País do importador

CodigoDescricao

telefone
opcional

Telefone

string

tipoImportador
opcional

Tipo de importador

CodigoDescricao

DadosDrawbackDTO
Informações sobre drawback
Nome

Descrição

Esquema

agenciaSecex
opcional

Agencia secex

string

modalidadeDrawback
opcional

Modalidade de drawback

CodigoDescricao

numeroAtoConcessorio
opcional

Número do ato concessório

string

DadosFornecedorDTO
Informações sobre Fornecedor
Nome

Descrição

Esquema

exportador
opcional

Dados do Exportador

DadosFornecedorDetalheDTO

fabricante
opcional

Dados do Fabricante

DadosFornecedorDetalheDTO

tipoFornecedor
opcional

Tipo de Fornecedor

CodigoDescricao

DadosFornecedorDetalheDTO
Detalhes de um Fornecedor

Nome

Descrição

Esquema

email
opcional

e-mail

string

endereco
opcional

Endereço do fornecedor

EnderecoDTO

nome
opcional

Nome do fornecedor

string

paisAquisicao
opcional

País de Arquisição

CodigoDescricao

paisOrigem
opcional

País de Origem

CodigoDescricao

responsavel
opcional

Responsável

string

DadosGeraisLICancelamentoDTO
Dados do Cancelamento (LIs canceladas)
Nome

Descrição

Esquema

cpfResponsavel
opcional

CPF do responsável pelo cancelamento

string

dataHoraCancelamento
obrigatório

Data do cancelamento no formato YYYY-MMdd’T’HH:mm:ssZ
Exemplo : "2019-02-18T10:25:35-0300"

string

motivoCancelamento
opcional

Motivo do Cancelamento

CodigoDescricao

DadosGeraisLIDTO
Dados gerais da LI
Nome

Descrição

Esquema

dadosCancelamento
opcional

Dados do Cancelamento (LIs canceladas)

DadosGeraisLICancelamentoDTO

dataRegistro
obrigatório

Data do registro da LI no formato YYYYMM-dd’T’HH:mm:ssZ
Exemplo :
"2019-02-18T10:25:35-0300"

string

dataRestricaoEmbarque
obrigatório

Data de restrição de embarque no formato
YYYY-MM-dd’T’HH:mm:ssZ
Exemplo :
"2019-02-18T10:25:35-0300"

string

dataSituacao
obrigatório

Data da Situação da LI no formato YYYYMM-dd’T’HH:mm:ssZ
Exemplo :
"2019-02-18T10:25:35-0300"

string

Nome

Descrição

Esquema

dataValidadeDespacho
obrigatório

Data de validade do despacho no formato
YYYY-MM-dd’T’HH:mm:ssZ
Exemplo :
"2019-02-18T10:25:35-0300"

string

dataValidadeEmbarque
obrigatório

Data de validade de embarque no formato
YYYY-MM-dd’T’HH:mm:ssZ
Exemplo :
"2019-02-18T10:25:35-0300"

string

numeroLI
opcional

Número da LI (formato: NNNNNNNNNN)
Exemplo : "1900000010"

string

numeroLISubstituida
opcional

Número da LI substituída por esta LI
(formato: NNNNNNNNNN)
Exemplo : "1900000010"

string

numeroLISubstitutiva
opcional

Número da LI que substituiu esta LI
(formato: NNNNNNNNNN)
Exemplo : "1900000010"

string

situacao
opcional

Situação da LI

CodigoDescricao

DadosMercadoriaDTO
Informações da Mercadoria
Nome

Descrição

Esquema

condicaoMercadoria
opcional

Informações sobre a condição de
mercadoria

CondicaoMercadoriaDTO

incoterm
opcional

incoterm

CodigoDescricao

informacoesDrawback
opcional

Informações sobre drawback

DadosDrawbackDTO

moeda
opcional

moeda negociada

CodigoDescricao

naladi
opcional

Naladi SH

CodigoDescricao

ncm
opcional

Dados da NCM

NcmDTO

pesoLiquido
opcional

Peso líquido

number

processosAnuente
opcional

Lista de processos em órgãos
anuentes

< ProcessoAnuenteDTO
> array

produtos
opcional

Lista de produtos

< DadosProdutoDTO >
array

Nome

Descrição

Esquema

quantidadeMedidaEstatistica
opcional

Quantidade na unidade de medida
estatística

number

unidadeMedidaEstatistica
opcional

Unidade de medida estatística

string

valorCondicaoVendaDolar
opcional

Valor na condição de venda (dolar)

number

valorCondicaoVendaMoedaNegociada
opcional

Valor na condição de venda (moeda
negociada)

number

valorLocalEmbarqueDolar
opcional

Valor no local de embarque (dolar)

number

valorLocalEmbarqueMoedaNegociada
opcional

Valor no local de embarque (moeda
negociada)

number

DadosNegociacaoAcordoTarifarioDTO
Informações sobre Acordo Tarifário
Nome

Descrição

Esquema

acordoAladi
opcional

Acordo tarifário (quando tipo for Aladi)

CodigoDescricao

tipoAcordo
opcional

Tipo de acordo tarifário

CodigoDescricao

DadosNegociacaoCoberturaCambialDTO
Informações sobre Cobertura Cambial
Nome

Descrição

Esquema

instituicaoFinanceira
opcional

Instituição financeira utilizada na negociação

CodigoDescricao

modalidadePagamento
opcional

Modalidade de pagamento

CodigoDescricao

motivoAusenciaCoberturaCambial
opcional

Motivo para negociação ‘sem cobertura’ cambial

CodigoDescricao

quantidadeDiasLimitePagamento
opcional

Quantidade de dias limite pagamento

integer (int32)

tipoCobertura
opcional

Tipo de cobertura cambial

CodigoDescricao

DadosNegociacaoDTO
Informações da Negociação
Nome

Descrição

Esquema

Nome

Descrição

Esquema

acordoTarifario
opcional

Informações sobre Acordo Tarifário

DadosNegociacaoAcordoTarifarioDTO

coberturaCambial
opcional

Informações sobre Cobertura Cambial

DadosNegociacaoCoberturaCambialDTO

regimeTributacao
opcional

Informações sobre Regime de Tributação

DadosNegociacaoRegimeTributacaoDTO

DadosNegociacaoRegimeTributacaoDTO
Informações sobre Regime de Tributação
Nome

Descrição

Esquema

fundamentoLegal
opcional

Fundamento legal

CodigoDescricao

regime
opcional

Regime tributário

CodigoDescricao

DadosProdutoDTO
Dados do Produto
Nome

Descrição

Esquema

dadosDrawback
opcional

Informações
de drawback
do produto

DadosProdutoDrawbackDTO

descricao
opcional

Descrição

string

informacoesAdicionais
opcional

Informações
adicionais do
produto

DadosProdutoInformacoesAdicionaisDTO

pesoLiquidoTotal
opcional

Peso líquido
total

number

pesoLiquidoUnitario
opcional

Peso líquido
unitário

number

quantidadeUnidadeMedidaComercializada
opcional

Quantidade na
unidade de
medida
comercializada

number

quantidadeUnidadeMedidaEstatistica
opcional

Quantidade na
unidade de
medida
estatistica

number

sequencial
opcional

Sequencial do
produto

integer (int32)

Nome

Descrição

Esquema

unidadeMedidaComercializada
opcional

Unidade de
medida
comercializada

string

valorTotalCondicaoVendaDolar
opcional

Valor total na
condição de
venda (dolar)

number

valorTotalCondicaoVendaMoedaNegociada
opcional

Valor total na
condição de
venda (moeda
negociada)

number

valorTotalLocalEmbarqueDolar
opcional

Valor total no
local de
embarque
(dolar)

number

valorTotalLocalEmbarqueMoedaNegociada
opcional

Valor total no
local de
embarque
(moeda
negociada)

number

valorUnitarioCondicaoVendaDolar
opcional

Valor unitário
na condição
de venda
(dolar)

number

valorUnitarioCondicaoVendaMoedaNegociada
opcional

Valor unitário
na condição
de venda
(moeda
negociada)

number

valorUnitarioLocalEmbarqueDolar
opcional

Valor unitário
no local de
embarque
(dolar)

number

valorUnitarioLocalEmbarqueMoedaNegociada
opcional

Valor unitário
no local de
embarque
(moeda
negociada)

number

DadosProdutoDrawbackDTO
Informações de drawback do produto
Nome

Descrição

Esquema

item
opcional

item drawback

string

quantidade
opcional

Quantidade

number

Nome

Descrição

Esquema

sequencial
opcional

sequencial drawback

string

valor
opcional

Valor

number

DadosProdutoInformacoesAdicionaisDTO
Informações adicionais do produto
Nome

Descrição

Esquema

anoFabricacao
opcional

Ano de fabricação

integer (int64)

marca
opcional

Marca

string

modelo
opcional

Modelo

string

numeroSerie
opcional

Número de série

string

DeferimentoResponseDTO
Resultado da Solicitação de Deferimento
Nome

Descrição

Esquema

codigoRetorno
opcional

Codigo de retorno. (‘00’ = ‘OK’)

string

erroExecucao
opcional

Informações adicionais para suporte caso ocorra um problema
inesperado

ErroExecucao

listaMensagens
opcional

Lista de Mensagens com informações sobre o retorno

< string >
array

numeroLI
opcional

Número da LI

string

operacaoRealizada
opcional

Indicador de Realização da operação

enum (S, N)

EnderecoDTO
Dados do endereço
Nome

Descrição

Esquema

bairro
opcional

Bairro

string

cep
opcional

CEP

string

Nome

Descrição

Esquema

cidade
opcional

Cidade

string

complemento
opcional

Complemento

string

estado
opcional

Nome do Estado quando endereço não é do Brasil

string

logradouro
opcional

Logradouro

string

numero
opcional

Número

string

uf
opcional

Sigla da UF

string

ErroExecucao
Objeto contendo informações para repasse ao suporte caso ocorra um erro inesperado de processamento.
Nome

Descrição

Esquema

msgErroExecucao
obrigatório

Mensagem de Erro
Exemplo : "00"

string

pilhaErro
opcional

Detalhamento da Mensagem de Erro para uso pelo suporte

string

LicenciamentoDTO
Representação de uma Licença de Importação (LI)
Nome

Descrição

Esquema

dadosBasicos
opcional

Dados básicos da LI

DadosBasicosDTO

dadosGeraisLI
opcional

Dados gerais da LI

DadosGeraisLIDTO

fornecedor
opcional

Informações sobre Fornecedor

DadosFornecedorDTO

mercadoria
opcional

Informações da Mercadoria

DadosMercadoriaDTO

negociacao
opcional

Informações da Negociação

DadosNegociacaoDTO

relacaoAnuencias
opcional

Relação de Anuências da LI

< AnuenciaDTO > array

NcmDTO
Dados da NCM

Nome

Descrição

Esquema

codigo
obrigatório

Código

string

descricao
obrigatório

Descrição associada ao código

string

destaques
opcional

Lista de destaques desta NCM

< CodigoDescricao > array

ProcessoAnuenteDTO
Processo de Órgão Anuente
Nome

Descrição

Esquema

numeroProcesso
opcional

Número do processo

string

orgaoAnuente
opcional

Órgão anuente do processo

string

RequisicaoAnuenciaDTO
Dados necessário para realizar uma Anuência
Nome

Descrição

Esquema

anuenciaMultipla
opcional

Indicador de Realização da operação para múltiplas anuências (S) Realiza a operação se existirem múltiplas anuências do órgão para a LI
informada (N) - NÃO Realiza a operação se existirem múltiplas
anuências do órgão para a LI informada. Indica se a operação deverá
ser realizada se existir mais de uma anuência do órgão para o mesmo.
Observação: Se este parâmetro não for informado, será assumido o
comportamento do valor (N)
Exemplo : "S"

enum ([S,
N])

justificativa
opcional

Justificativa para a anuência

string

numeroLI
obrigatório

Número da LI (formato: NNNNNNNNNN)
Exemplo : "1800000027"

string

operacao
obrigatório

Indicador de Operação (D) Deferimento / (I) Indeferimento
Exemplo : "D"

enum ([D,
I])

prazoValidade
opcional

Prazo de Validade da Anuência (Opcional). Observações: Quando não
for informado um valor será utilizado o prazo padrão definido pelas
regras de negócio do Anuente Web vigentes a época do deferimento. O
prazo não poderá exceder o limite de dias permitido pelo Anuente Web.
(atualmente estipulado em 90 dias).
Exemplo : 90

integer
(int64)

restricaoEmbarque
opcional

Indicador de Restrição de Embarque (Opcional) (S) - Haverá restrição de
embarque (N) - Não haverá restrição de embarque. Observação:
Quando não for informado será utilizado a restrição de embarque
definida pelas regras de negócio do Anuente Web vigentes a época do
deferimento
Exemplo : "N"

enum ([S,
N])

Domínios
Abaixo estão Disponibilizadas as informações sobre os domínios do AnuenteWeb que podem ser utilizados em
estruturas de dados devolvidas pelos serviços disponibilizados nesta API.
Domínio

Descrição

Situação da LI

Valores utilizados em campos que representam a situação de uma Licença
de Importação

Situação da Anuência

Situação de uma das anuências da LI

Tipo de Material

Indica se o material é novo ou usado

Enquadramento Matereial
Usado *

Enquadramento utilizado quando a mercadoria é um material utilizado

Tipo de Operação
Nacionalização

Tipo de Operação quando o enquadramento Nacionalização é utilizado

Tipo de Importador

Tipo de Importador

Modalidade de Drawback

Modalidade utilizada em operações Drawback

Tipo de Fornecedor

Relação entre Fabricante e Exportador

Motivo de Cancelamento

Relação de Motivos para o cancelamento de uma LI

Tipo de Acordo

Tipo de Acordo Tafirário

Tipo de Cobertura Cambial

Tipo de Cobertura Cambial

Situação Agendamento

Situação do Agendamento da Anuência automatizada

Situação da Licença de Importação
Código

Descrição

1

Para análise”

2

Em análise

3

Em exigência

4

Indeferida

5

Deferida

6

Deferida judicialmente

7

Deferida vinculada à DI

8

Deferida judicialmente vinculada à DI

9

Deferida reservada

10

Deferida judicialmente reservada

15

Embarque autorizado

16

Vencida

Código

Descrição

17

Desembaraçada

18

Cancelada

Situação da Anuência
Código

Descrição

1

Para análise

2

Em análise

3

Em exigência

4

Indeferida

5

Deferida

6

Deferida judicialmente

7

Deferida prorrogada

8

Deferida judicialmente prorrogada

9

Embarque autorizado

10

Vencida

11

Cancelada

12

Revertida

Tipo de Material
Nome

Descrição

N

Material Novo

S

Material Usado

Enquadramento de Material usado
Código

Descrição

1

Admissão Temporária

2

Nacionalização

0

Legado (LIs anteriores a utilização do campo)

Tipo Operação de Nacionalização
Código

Descrição

1

Ex-Tarifário

2

Linha de Produção

3

Máquinas para Reconstrução

Código

Descrição

4

Moldes e Ferramentas

5

Veículos com mais de 30 anos

6

Doação

7

Contêiner

8

Retorno de Mercadoria

7

Partes e Peças Recondicionadas

10

Máquinas e Equipamentos

11

Outros

Tipo de Importador
Código

Descrição

1

Pessoa Jurídica

2

Pessoa Física domiciliada no país

3

Pessoa Física domiciliada no exterior

4

Órgãos Diplomáticos

Modalidade de Drawback
Código

Descrição

1

Suspensão genérico

2

Suspensão não genérico

3

Não tem Drawback

4

Isenção AC Web

5

Isenção AC Papel

Tipo de Fornecedor
Código

Descrição

1

Fabricante/produtor é o exportador

2

Fabricante/produtor não é o exportador

3

Fabricante/produtor é desconhecido

Motivo de Cancelamento
Código

Descrição

I

Cancelada pelo Importador

S

Cancelada por LI Substitutiva

Código

Descrição

E

Cancelada pelo Sistema - Prazo de Exigência Vencido

D

Prazo de Validade para Despacho Vencido

A

Prazo de Validade da Autorização de Embarque Vencido

C

Cancelada devido ao cancelamento da LI substituída pelo Importador

Tipo de Acordo Tarifário
Código

Descrição

2

Associação Latino-Americana de Integração

3

Organização Mundial de Comércio

4

Sistema Global de Preferências Comerciais

Tipo de Cobertura Cambial
Código

Descrição

1

Com cobertura até 180 dias

2

Com cobertura de 181 a 360 dias

3

Com cobertura acima de 360 dias

4

Sem cobertura

Situação Agendamento
Código

Descrição

A

Agendado

D

Processado

Formatos Padrão
Abaixo são listados os formados utilizados para alguns tipos de informação comuns aos serviços disponibilizados.
Tipo

Descrição

Data

Datas sem a representação da hora utilizam o formato ISO yyyy-mm-dd
Exemplo : "2019-02-18"

Data/Hora

Datas com a representação da hora utilizam o formato ISO YYYY-MMdd’T’HH:mm:ssZ
Exemplo : "2019-02-18T10:25:35-0300"

CNPJ

São representados apenas os números do CNPJ com 14 dígitos
Exemplo : "00000000000191"

CPF

São representados apenas os números do CPF com 11 dígitos
Exemplo : "11111111111"

Tipo

Descrição

Número da LI

São representados apenas os números do número da LI com 10 dígitos
Exemplo : "1900000010"

Quantidades e
Valores

Estes tipos de campo utilizamo o .
Exemplo : "123.45"

como separador decimal

