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Frequência: 15% 

Impacto de tempo: De difícil estimativa 

Causa Raiz: Os órgãos gestores dos sistemas, que são os contratantes dos serviços do SERPRO, 

não divulgam ou não possuem um canal de comunicação fluido para que as empresas possam 

enviar as constatações de falhas nos sistemas de comércio exterior. Dessa maneira, não há 

celeridade por parte do SERPRO no atendimento às empresas. 

Gargalo: Não 

Solução Proposta: Sugere-se que o SERPRO crie um helpdesk virtual para que as empresas 

possam consultar instantaneamente para tomar ciência sobre a falha identificada em algum 

sistema de comércio exterior. Esse helpdesk deve disponibilizar a descrição da falha constatada 

e a previsão do prazo para resolução. Dessa maneira, as empresas estarão cientes e evitarão, 

também, de entrar repetidamente em contato com o SERPRO para relatar o mesmo problema. 

 Em complemento, sugere-se que o SERPRO também estabeleça um padrão de qualidade 

nas respostas quanto aos e-mails enviados para indicar a constatação de uma falha do sistema 

informatizado. Sugere-se que os retornos dados por essa empresa pública indiquem o tempo de 

resolução do problema constatado. 

Categoria: Prática/Procedimento/Processo 

Estimativa de complexidade: Baixa (2) 

Estimativa de Impacto: 

Santos: 

Importação Contêiner: sem impacto 

Exportação Contêiner: sem impacto 

Itajaí: 

Importação Contêiner: sem impacto 

Exportação Contêiner: sem impacto 

 

37. Obrigatoriedade de anexar determinados documentos em todos os dossiês nos casos 
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de retificação de declarações de exportação ou de importação 

Descrição: Em todo dossiê que é entregue à RFB para a retificação de uma DE ou de uma DI, o 

representante legal deverá anexar a tela do RADAR e o RG de quem assina a procuração. Às 

vezes, o contrato social também é exigido para identificar se o RG de quem assina realmente é 

o responsável legal. Toda essa situação deflagra desperdício de tempo por parte do 

representante legal, além da necessidade da montagem do envelope e a entrega presencial dos 

documentos. 

Porto: Santos  

Fluxo: Importação e Exportação 

Tipo de carga: Contêiner, Granel, Roll On-Roll Off 

Interveniente envolvido: RFB 

Macro etapa: Após o processo de exportação ou de importação 

Frequência: 100%  

Impacto de tempo: 

Contêiner Santos:  

Importação: M= 12.30 Horas / Desvio Padrão= 6.85 Horas 

Exportação: M= 10.45 Horas / Desvio Padrão= 7.30 Horas 

Granel Santos: 

  Importação: M= 11.40 Horas / Desvio Padrão= 4.35 Horas 

  Exportação: M= 10.62Horas / Desvio Padrão= 2.83 Horas 

Causa Raiz: Ausência do reuso de informações contidas na habilitação do RADAR, que 

disponibiliza todos os dados dos representantes legais. Destaca-se que a empresa deve habilitar 

o representante legal para que esse acesse o VICOMEX, portanto, observa-se que é 

desnecessária a anexação desses documentos. 

Gargalo: Não 

Solução Proposta: Especificamente para essa situação problema, sugere-se que a RFB insira nos 

manuais aduaneiros de exportação e de importação a orientação ao auditor-fiscal que não é 
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necessária a apresentação de quaisquer documentos dos representantes legais no VICOMEX, 

visto que esses foram habilitados pelo importador ou pelo exportador diretamente. Se o 

processo não estiver amparado no VICOMEX, como a retificação no SODEA, sugere-se que 

apenas seja impressa a Tela do RADAR e um documento nacional seja apresentado em conjunto, 

com o objetivo de comprovação do representante legal.  

Categoria: Prática/Procedimento/Processo 

Estimativa de complexidade: Baixa (2) 

Estimativa de Impacto: 

Santos: 

Importação Contêiner: 0.98h 

Exportação Contêiner: 0.42h 

Importação Granel: 0.91h 

Exportação Granel: 0.42h 

Importação Roll On-Roll Off: 0.98h 

Exportação Roll On-Roll Off: 0.42h 

 

38. Falta de reuniões, treinamentos e seminários técnicos 

Descrição: Tanto os órgãos intervenientes quanto o setor privado não realizam parcerias para 

que sejam organizados treinamentos e seminários técnicos focados na melhoria da 

conformidade (na questão de as empresas apresentarem menos erros) e na previsibilidade do 

processo (no âmbito da padronização de interpretação das legislações). Como consequência, os 

processos são impactados indiretamente, tanto pela maior quantidade de retificações, quanto 

pelo apontamento de exigências que seriam desnecessárias. 

Por não existir reuniões, treinamentos e seminários técnicos, não existe uma agenda 

dos órgãos intervenientes a exemplo do que já é promovido pelo Tesouro Nacional, sob a 

responsabilidade do Ministério da Fazenda, conforme tela abaixo: 
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Porto: Santos e Itajaí 

Fluxo: Importação e Exportação 

Tipo de carga: Contêiner, Granel e Roll On-Roll Off 

Intervenientes envolvidos: Todos os órgãos intervenientes 

Macro etapa: Fluxo geral 

Frequência: 100% 

Impacto de tempo: De difícil estimativa 

Causa Raiz: Inexistente. Esse problema ocasiona outros, portanto, é uma causa raiz.  

Gargalo: Não 

Solução Proposta: Alguns dos órgãos intervenientes já identificaram os erros mais comuns 

cometidos pelo Setor Privado nos processos de comércio exterior. A partir dessa percepção, 

sugere-se que os órgãos elaborem treinamentos técnicos às empresas com o objetivo de 

aumentar a conformidade e diminuir o volume de processos a serem analisados mais do que 

uma vez, tanto em cumprimento de exigência quanto por alguma retificação. Caso os órgãos 

ainda não tenham identificado os erros mais comuns, sugere-se que seja realizado um 

levantamento antes do início da elaboração dos treinamentos. 

 Em complemento, recomenda-se que as empresas e os representantes legais possam 

sugerir aos órgãos intervenientes possíveis temas para seminários técnicos. Para isso, os órgãos 

intervenientes poderiam abrir, anualmente, um período para o recebimento de sugestões. Esses 

seminários técnicos poderiam ser realizados online, de modo a facilitar o acesso de todas as 

regiões e, portanto, apresentar um maior alcance de difusão de conhecimento. 
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 Após identificados os erros mais comuns e recebidas as sugestões, sugere-se que os 

órgãos intervenientes procedam com uma filtragem nos temas e estabeleçam, ao menos, 1 (um) 

seminário ou treinamento técnico bimestral. Essa agenda com os referidos temas deve estar 

estabelecida e compartilhada no site do Portal Único de Comércio Exterior. 

Categoria: Prática/Procedimento/Processo 

Estimativa de complexidade: Baixa (2) 

Estimativa de Impacto: 

Santos: 

Importação Contêiner: 3.50h 

Exportação Contêiner: 0.50h 

Importação Granel: 3.50h 

Exportação Granel: 0.50h 

Importação Roll On-Roll Off: 3.50h 

Exportação Roll On-Roll Off: 0.50h 

Itajaí: 

Importação Contêiner: 3.50h 

Exportação Contêiner: 0.50h 

 

39. Ausência de gerenciamento de risco dos órgãos anuentes 

Descrição: Os órgãos anuentes não utilizam nenhum gerenciamento de riscos automatizado a 

nível nacional e não possuem histórico de conformidade das empresas exportadoras. Dessa 

maneira, os órgãos têm dificuldade em direcionar seus esforços para as empresas que 

apresentam inconsistências nos processos de exportação e, portanto, não beneficia as empresas 

com procedimentos com um maior padrão de qualidade e não incentiva as outras empresas a 

melhorarem os seus processos administrativos.  

Destaca-se que alguns órgãos, como o Comando do Exército, iniciaram a coleta de dados 

para a criação de um histórico de conformidade. Com a falta do gerenciamento de riscos, 
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agravada pela falta de servidores dos órgãos, a análise documental, principalmente nas 

unidades com maior volume, é prolongada. Assim, cargas que poderiam ter sido liberadas 

rapidamente necessitam esperar a conclusão dessa análise. Em diferentes unidades, identifica-

se a falta de padronização do procedimento de priorização da análise documental e liberação 

de determinados produtos regulamentados nas legislações de cada órgão anuente.  

Porto: Santos e Itajaí 

Fluxo: Importação e Exportação 

Tipo de carga: Contêiner, Granel 

Intervenientes envolvidos: Todos os órgãos anuentes 

Macro etapa: Antes do início do processo de exportação; Antes do início do processo de 

importação; Presença de carga – Registro de DI (Importação) 

Frequência: 100% 

Impacto de tempo: De difícil estimativa 

Causa Raiz: Inexistente. Esse problema ocasiona outros, portanto, é uma causa raiz. 

Gargalo: Sim 

Solução Proposta: Conforme soluções propostas dos Problema 6 do fluxo comum de Importação 

e de Exportação e do Problema 42 de Importação deste Relatório. 

Categoria: Prática/Procedimento/Processo, Base Normativa e Sistemas 

Estimativa de complexidade: Alta (126) 

Estimativa de Impacto: 

Santos: 

Importação Contêiner: 72.00h 

Exportação Contêiner: 24.00h 

Importação Granel: 36.00h 

Exportação Granel: 12.00h 
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Itajaí: 

Importação Contêiner: 72.00h 

Exportação Contêiner: 24.00h 

 

40. Falta de transparência com o exportador ou o importador da informação do bloqueio 

da carga após o canal verde 

Descrição: Em alguns casos, a Receita Federal do Brasil bloqueia a carga mesmo após a 

parametrização em canal verde. Entretanto, o exportador não é informado de forma direta pelo 

órgão e apenas toma ciência desse bloqueio quando recebe uma notificação ou ligação do 

operador portuário indicando que a carga não foi embarcada para o exterior e que o exportador 

deve entrar em contato com a Alfândega de Santos. Usualmente, mais documentos são 

solicitados para serem entregues. Destaca-se que, em nenhum momento, o exportador toma 

ciência oficial do bloqueio da carga, visto que não é utilizado um sistema para que seja facilitado 

o acompanhamento do processo por esse elo. Essa situação problema também ocorre na 

importação. 

Porto: Santos 

Fluxo: Importação e Exportação 

Tipo de carga: Contêiner 

Interveniente envolvido: RFB 

Macro etapa: Desembaraço – Atracação do navio (Exportação); Desembaraço – Entrega da carga 

(Importação) 

Frequência: 

 Exportação: Menos de 1% 

 Importação: Menos de 1% 

Impacto de tempo: Similar ao canal vermelho, tanto em Importação quando em Exportação 

Causa Raiz: A maior parte, senão a totalidade, dos bloqueios realizados dessa forma são 

executadas via SISCOMEX Carga, no qual o exportador, o importador ou o representante legal 

não possuem visualização. Portanto, observa-se a ausência de boa prática do auditor-fiscal 
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p o ede  o  o lo ueio e  siste a e  ue o do o  da a ga te ha i ia so e o 

impedimento e que esse possa agilizar quaisquer pendências identificadas. 

Gargalo: Sim 

Solução Proposta: Conforme trabalhado pelo Governo no âmbito do Portal Único de Comércio 

Exterior, reforça-se a necessidade de integração dos Módulos DU-E, Declaração Única de 

Importação e CCT com o SISCOMEX Carga. Dessa forma, quaisquer bloqueios que ocorram no 

SISCOMEX Carga, um alerta automático será enviado aos outros Módulos, o que possibilitará 

aos exportadores e importadores estarem cientes sobre o processo. Destaca-se que não 

necessariamente será informado o motivo do bloqueio por algum órgão interveniente, visto a 

prerrogativa da realização de investigações. 

 Ao passo que a divulgação dos manuais aduaneiros de exportação e de importação 

necessitam ser mais divulgados, visto que está indicado em manual a orientação do Auditor-

Fiscal da Receita Federal do Brasil proceder com o bloqueio no SISCOMEX Exportação ou no 

SISCOMEX Importação, onde o representante legal tem visualização. 

Categoria: Prática/Procedimento/Processo e Sistemas 

Subcritério de Sistemas: Alteração de dois ou mais sistemas 

Estimativa de complexidade: Baixa (10) 

Estimativa de Impacto: 

Santos: 

Importação Contêiner: sem impacto 

Exportação Contêiner: sem impacto 

 

41. Demora na conclusão de trânsito 

Descrição: Assim como na importação, o trânsito na exportação deve ser concluído no 

SISCOMEX Trânsito por um AFRFB. Essa atividade pode apresentar atrasos frequentes, o que, 

não raramente, ocasiona a perda do embarque do contêiner. A depender do destino, o 

exportador necessitará esperar uma semana pelo próximo navio. 

Porto: Santos 

Fluxo: Importação e Exportação 
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Tipo de carga: Contêiner 

Interveniente envolvido: RFB 

Macro etapa: Desembaraço – Atracação do navio (Exportação); Saída para trânsito – Presença 

de carga (Importação)  

Frequência: 100% 

Impacto de tempo: 

Exportação M= 30.86 Horas / Desvio Padrão= 23.51 Horas 

Importação: M= 47.52 Horas / Desvio Padrão= 25.86 Horas 

Causa Raiz: A o lus o de t sito, es o se  o statadas dive g ias ou eve tos , deve 

ser executada por um auditor-fiscal. Uma causa raiz complementar pode ser observada: a 

execução dessa atividade apenas em horário comercial. 

Gargalo: Sim 

Solução Proposta 1: No novo processo de exportação, a empresa deve informar em campos 

específicos na DU-E quais são os locais de desembaraço e de embarque. Após a liberação total 

dessa declaração1, o Módulo CCT gera automaticamente o Documento de Acompanhamento de 

Trânsito (DAT), se os locais de desembaraço e de embarque forem diferentes. 

 O transportador rodoviário contratado e habilitado para proceder com a movimentação 

da carga deve entrar no Módulo CCT e preencher os campos referentes ao caminhão, como a 

placa, e ao motorista, como o RG. A entrada do caminhão apenas deve ser permitida pelo recinto 

alfandegado com a apresentação do DAT. O trânsito aduaneiro terá início no momento em que 

o caminhão for carregado e sair pelo portão. O início dessa movimentação no Módulo CCT será 

dado pelo recinto alfandegado. 

 Na mesma lógica, o operador portuário recepcionará o caminhão com base no DAT, 

sendo indispensável a apresentação desse documento. Caso não existam indícios de algum 

desvio da conformidade aduaneira, ou seja, o contêiner está íntegro, o trânsito aduaneiro será 

concluído pelo operador portuário no Módulo CCT. Deve-se desta a  ue o pe fil ope ado  

po tu io  e essita te  visualizaç o so e a li e aç o pa a embarque das DU-E amparadas por 

                                                           
1 O que inclui, a depender da carga, a autorização dos órgãos anuentes com a devida vinculação dos 
documentos no Módulo de Anexação de Documentos e Licenças,  
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trânsito aduaneiro no fluxo de exportação, para que contêineres não sejam embarcados de 

modo indevido. 

 Por fim, uma das ferramentas previstas a existir no Módulo DU-E com integração com o 

Módulo CCT é a possibilidade de o exportador inserir uma trava no sistema informatizado para 

não permitir o embarque da mercadoria. Deve-se estabelecer que essa trava possa ser inserida 

até 12 horas antes da atracação do navio, para não prejudicar os planejamentos do operador 

portuário e do armador. Destaca-se que ao inserir a trava no Módulo DU-E, um alerta 

automático deve ser disparado para o operador portuário com visualização no Módulo CCT. 

Categoria: Prática/Procedimento/Processo e Sistemas 

Subcritério de Sistemas: Alteração de um sistema 

Estimativa de complexidade: Baixa (10) 

Solução Proposta 2: O recinto alfandegado de destino apenas recepcionará a carga que estiver 

amparada com o Documento de Acompanhamento de Trânsito (DAT), o qual deverá ser 

apresentado pelo transportador. Sugere-se que as etapas de retirada do lacre e da conclusão de 

trânsito sejam efetuadas pelo recinto alfandegado de destino. Essa sugestão baseia-se no 

Relatório de Auditoria Operacional do Tribunal de Contas de União, publicado em 2016, TC 

008.930/2016-3. Dessa maneira, a conclusão de trânsito pode ser dada durante o horário de 

funcionamento dessa empresa, que normalmente, opera em fins de semana e fora do horário 

comercial.  

Todas as informações do lacre e da conclusão de trânsito deverão ser inseridas no 

Módulo CCT, permitindo a continuidade do controle aduaneiro. Ao concluir o trânsito 

aduaneiro, cargas que possuam alguma anuência, um alerta automático será enviado do 

Módulo CCT para o Módulo de anexação de documentos e licenças. 

 O trânsito aduaneiro apenas não poderá ser concluído caso tenham sido identificadas 

divergências no lacre pelo recinto alfandegado de destino. Nesses casos, um alerta automático 

será disparado para um auditor-fiscal, o qual necessitará intervir diretamente. Quaisquer outras 

divergências lanças pelo recinto alfandegado de destino deverão ser alvo de gerenciamento de 

riscos, no cruzamento de dados entre a Declaração Única de Importação e o documento de 

trânsito aduaneiro. 

Sugere-se que as etapas de aposição do lacre e do início de trânsito sejam efetuadas 

pelo recinto alfandegado de origem. Essa sugestão baseia-se no Relatório de Auditoria 
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Operacional do Tribunal de Contas de União, publicado em 2016, TC 008.930/2016-3. Dessa 

maneira, o início de trânsito pode ser dado durante o horário de funcionamento dessa empresa, 

que normalmente, opera ininterruptamente. Todas as informações do lacre e do início de 

trânsito seriam inseridas no Módulo CCT, permitindo a continuidade do controle aduaneiro. 

Essa solução proposta é complementada pela Solução Proposta para o Problema 17 do 

Fluxo de Importação deste Relatório. 

Categoria: Prática/Procedimento/Processo, Base Normativa e Sistemas 

Subcritério de Base Normativa: Alteração de Instruções Normativas 

Subcritério de Sistemas: Desenvolvimento de um novo sistema 

Estimativa de complexidade: Alta (72) 

Estimativa de Impacto: 

Santos: 

Importação Contêiner: 11.40h 

Exportação Contêiner: 6.17h 

 

42. Falta de mão de obra nos terminais para posicionamento das cargas 

Descrição: Alguns terminais portuários apresentam insuficiência de mão de obra para atender a 

demanda nos processos de exportação. Este problema gera demora no posicionamento de 

cargas.  Destaca-se, também, que essa atividade é realizada, na quase totalidade dos terminais, 

apenas até às 17 horas, sendo que a RFB e o MAPA possuem uma maior flexibilidade no 

atendimento ao exportador. Caso o exportador consiga o agendamento com um fiscal após esse 

período, a carga poderá ficar armazenada até o dia seguinte, devido à inflexibilidade logística do 

terminal. 

Porto: Santos  

Fluxo: Exportação e Importação 

Tipo de carga: Contêiner, Roll On-Roll Off 

Interveniente envolvido: Recintos Alfandegados 
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Macro etapa: Parametrização – Desembaraço (Exportação); Registro DI – Desembaraço 

(Importação) 

Frequência: 5.8% 

Impacto de tempo: 

Exportação M= 24.40 Horas / Desvio Padrão= 17.20 Horas 

Importação M= 25.80 Horas / Desvio Padrão= 15.5 Horas 

Causa Raiz: Subdimensionamento da equipe pelos terminais públicos em função da demanda 

diária e ausência de colaboradores vinculados ao OGMO. Destaca-se que os terminais 

necessitam contratar esses colaboradores devido às legislações específicas, entretanto, esses 

não possuem o compromisso de comparecerem. 

Gargalo: Sim 

Solução Proposta: Com a estruturação dos novos processos de exportação e de importação, 

além da maior dinamicidade para a movimentação de cargas amparadas pelo trânsito 

aduaneiro, os recintos alfandegados necessitarão operar em horários estendidos em 

comparação ao horário comercial. Sugere-se que esse tema seja debatido em âmbito do Comitê 

Nacional de Facilitação do Comércio para que os recintos alfandegados sejam mobilizados e, 

consequentemente, projetem melhor a quantidade de mão de obra necessária para executar as 

atividades, como o posicionamento de cargas para a verificação física. 

 Complementarmente, sugere-se que seja instituída em Santos uma boa prática 

observada em Itajaí: reunião de intervenientes. Dessa maneira, todos os elos que atuam nos 

processos do Complexo Portuário de Santos seriam convidados a debater questões locais, como 

diferentes interpretações sobre uma legislação ou a falta de mão de obra nos recintos 

alfandegados. Essa proposta melhoraria a comunicação entre todos os intervenientes, e deveria 

também incluir os representantes dos outros órgãos além da Receita Federal. 

Estimativa de complexidade: Baixa (2) 

Categoria: Prática/Procedimento/Processo 

Estimativa de Impacto: 

Santos: 
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Importação Contêiner: 0.07h 

Exportação Contêiner: 0.02h 

Importação Roll On-Roll Off: 0.07h 

Exportação Roll On-Roll Off: 0.02h 

 

B) PROBLEMAS EXPORTAÇÃO 

 

1. Falta de integração entre o sistema TRADEX e os Módulos do SISCOMEX 

Descrição: O sistema TRADEX é utilizado apenas no Estado de Santa Catarina. Diferente do 

SISCOMEX Exportação Web e o SISCOMEX Trânsito, no processo de exportação, o TRADEX não 

possui integração com outros sistemas utilizados. Por esse motivo, o exportador, o 

representante legal e o recinto alfandegado devem disponibilizar as mesmas informações em 

diferentes sistemas. A falta de integração, por vezes, gera um impacto na liberação de 

determinadas cargas amparadas por processos parametrizados em canal laranja ou vermelho. 

Consequentemente, apresenta-se, também, redundância nos controles da movimentação de 

cargas. 

Porto: Itajaí 

Fluxo: Exportação 

Tipo de carga: Contêiner 

Interveniente envolvido: RFB 

Macro etapa: Fluxo geral 

Frequência: Contínuo 

Impacto de tempo: 

Laranja: M= 24 Horas / Desvio Padrão= 0 Horas 

Vermelho:  M= 54 Horas / Desvio Padrão= 18 Horas 

Causa Raiz: Inexistente. Esse problema ocasiona outros, portanto, é uma causa raiz. 

Gargalo: Sim 
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Solução proposta: A partir do pleno funcionamento do Módulo CCT e a integração com o Módulo 

DU-E, com a possibilidade de geração do Documento de Acompanhamento de Trânsito (DAT), 

sugere-se que o TRADEX deixe de ser obrigatório para qualquer operação de exportação. Caso 

o Setor Privado, como recintos alfandegados de menor porte, deseje, de alguma maneira, 

utilizar esse sistema local, o Portal Único deverá estar preparado para que exista uma possível 

integração do TRADEX com o Módulo CCT. Entretanto, ressalta-se que a utilização desse sistema 

não deve ser obrigatória, mas opcional. 

Categoria: Prática/Procedimento/Processo e Base Normativa 

Subcritério de Base Normativa: Alteração de Portaria Local 

Estimativa de Complexidade: Média (12) 

Estimativa de Impacto: 8.64h 

 

2. Limitação do procedimento de embarque antecipado às mercadorias que estão 

indicadas em legislação 

Descrição: No Complexo Portuário de Itajaí, observou-se a boa prática de permitir que cargas 

perecíveis em contêiner possam usufruir do procedimento de embarque antecipado, à 

semelhança do que é praticado para exportação de cargas a granel no Complexo Portuário de 

Santos. Entretanto, apesar dessa boa prática, não é observada essa flexibilidade para outros 

tipos de cargas, tampouco como um benefício para empresas que estão habilitadas como 

Operador Econômico Autorizado. Essa oportunidade de melhoria traria impactos positivos ao 

tempo do processo de exportação. 

Porto: Itajaí 

Fluxo: Exportação 

Tipo de carga: Contêiner 

Interveniente envolvido: RFB 

Macro etapa: Fluxo geral 

Frequência: 100% 

Impacto de tempo: De difícil estimativa 
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Causa Raiz:  Restrição da aplicação desse tipo de despacho a setores específicos da indústria que 

estão previstos no Art. 52 da Instrução Normativa RFB 28/94 e no Art. 96 da Instrução Normativa 

RFB 1702/17. 

Gargalo: Não 

Solução Proposta: Sugere-se alterações no Art. 52 da Instrução Normativa RFB 28/94 e no Art. 

96 da Instrução Normativa RFB 1702/17 para permitir que empresas habilitadas como Operador 

Econômico Autorizado Segurança possam usufruir do embarque antecipado, 

independentemente do tipo de carga que é exportado pela empresa. Em outras palavras, esse 

tipo de despacho seria mais um benefício às empresas certificadas nesse módulo específico do 

programa. 

Categoria: Base Normativa e Sistemas 

Subcritério de Base Normativa: Alteração de Instruções Normativas 

Subcritério de Sistemas: Alteração de dois ou mais sistemas 

Estimativa de Complexidade: Alto (60) 

Estimativa de Impacto: 6h 

 

3. Duplicidade de preenchimento de informação no DRAFT do BL e do VGM 

Descrição: As informações que são disponibilizadas pelo exportador no draft do BL são 

basicamente as mesmas que no VGM. Essas informações são solicitadas de modo redundante, 

o que gera retrabalho de atividade para o exportador e, algumas vezes, custos. Destaca-se que 

a legislação internacional prevê que seja gerado um documento específico pelo exportador e 

enviado ao armador. 

Porto: Santos e Itajaí 

Fluxo: Exportação 

Tipo de carga: Contêiner 

Interveniente envolvido: Exportador, Agente Marítimo 

Macro etapa: Antes do início do processo de exportação 
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Frequência: 100% 

Impacto de tempo: M= 14.36 Horas / Desvio Padrão= 7.10 Horas 

Causa raiz: A informação gerada pelo recinto alfandegado ao pesar o contêiner não é reutilizada 

para a elaboração do VGM. 

Gargalo: Não 

Solução Proposta 1: Todos os contêineres são pesados no Brasil e essa informação é inserida no 

Módulo CCT, no caso do novo processo de exportação. Considerando a filosofia de reutilização 

das informações fornecidas e a premissa que uma parcela considerável dos exportadores não 

possui balanças precisas para identificar o peso do contêiner com a carga, sugere-se que o 

Módulo CCT seja alterado para prever a possibilidade de o exportador imprimir o peso 

informado diretamente do sistema e, então, proceder com a entrega do VGM para o armador. 

Categoria: Sistemas 

Subcritério de Sistemas: Alteração de um sistema 

Estimativa de Complexidade: Baixa (4) 

Estimativa de Impacto: 11.49h 

 

Solução Proposta 2: O Módulo DU-E está integrado ao Módulo CCT, que por sua vez está 

integrado ao SISCOMEX Mercante. Sugere-se que ao invés de o armador informar a DU-E ou a 

RUC no Draft do BL, essa informação seja migrada a partir do Módulo DU-E e do Módulo CCT 

para o SISCOMEX Mercante e para o SISCOMEX Carga. Destaca-se que o armador não é o dono 

dessa informação. O campo DU-E/RUC não seria campo obrigatório para o armador. Portanto, 

os exportadores poderiam enviar as informações para a geração do Draft do BL até 3 (três) dias 

antes para que os armadores submetessem as informações para os principais países de destino, 

como os EUA, a China e os países europeus. Atualmente, alguns armadores solicitam dados com 

5 (cinco) dias de antecedência. 

Categoria: Sistemas 

Subcritério de Sistemas: Alteração de dois sistemas 

Estimativa de Complexidade: Baixa (5) 
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Estimativa de Impacto: 0h 

 

4. Parametrização do E-PEM 

Descrição: A parametrização do Pedido de Embarque Eletrônico no Sistema DT-E em Santos (E-

PEM) ocorre três vezes diárias (incluindo os sábados), e tem como primeiro horário às 12h e o 

último às 21h. Além da quantidade de horários ser indicada como insuficiente pelo setor 

privado, existe uma lacuna de horário entre 21h e o meio-dia do dia seguinte. 

Porto: Santos  

Fluxo: Exportação 

Tipo de carga: Granel 

Interveniente envolvido: RFB 

Macro etapa: Antes do início do processo de exportação 

Frequência: 100% 

Impacto de tempo: M= 8,8 Horas / Desvio Padrão= 6,08 Horas 

Causa raiz: Essa atividade não está inserida no âmbito de um Módulo SISCOMEX e o Sistema DT-

E não possui integração para essa atividade (parametrização do e-PEM). Observa-se, além dessa 

falta de integração, a ausência de parametrização automática, visto que atualmente são 

formados lotes para a aplicação da análise de riscos. 

Gargalo: Não 

Solução Proposta: Sugere-se o estabelecimento de um mínimo de 6 horários de parametrização 

por dia útil, ou seja, a cada duas horas. Ademais, sugere-se mais dois horários de parametrização 

em feriados ou fins de semana, devido à característica das mercadorias que estão sujeitas ao 

Pedido Eletrônico de Embarque. 

À semelhança do que foi operacionalizado com o Módulo DU-E, sugere-se que não exista 

a formação de lotes e a parametrização seja contínua, com exceção às horas de manutenção de 

sistemas realizada pelo SERPRO. Portanto, a parametrização seja executada de forma 

automática durante toda a semana. 

Categoria: Sistemas 
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Subcritério de Sistemas: Alteração de um sistema 

Estimativa de Complexidade: Baixa (4) 

Estimativa de Impacto: 7.04h 

 

5. Falta de visualização do status do processo – Departamento da Polícia Federal (DPF) 

Descrição: O exportador e o representante legal não têm a visualização quanto ao status do 

processo de análise da anuência do DPF no Registro de Exportação. Essa falta de transparência 

prejudica o acompanhamento por parte do setor privado e, consequentemente, impacta na 

celeridade do fluxo da exportação. 

Porto: Santos  

Fluxo: Exportação 

Tipo de carga: Granel 

Interveniente envolvido: DPF 

Macro etapa: Antes do início do processo de exportação 

Frequência: 100% 

Impacto de tempo: De difícil estimativa 

Causa Raiz: O SIPROQUIM, sistema utilizado pelo DPF, não possui diferentes status de análise 

para a maior transparência para o exportador do andamento do processo. 

Gargalo: Não 

Solução Proposta: Conforme Solução Proposta do Problema 6, comum aos Fluxos de Importação 

e Exportação deste Relatório. 

Categoria: Prática/Procedimento/Processo, Base Normativa e Sistemas 

Estimativa de Complexidade: Alta (126) 

Estimativa de Impacto: 0.5h 
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6. Duplicidade de informações para o Registro de Operações de Crédito 

Descrição: O Registro de Operações de Crédito (RC), que pode ser solicitado no SISCOMEX 

Exportação Web, deve ser analisado pelo Banco do Brasil ou pela SECEX, a depender do caso. As 

informações solicitadas nesse registro, muitas vezes, são repetidas de operações anteriores ou 

que, posteriormente, não são utilizadas para o Registro de Exportação, por exemplo. Em ambas 

as situações, não há o reaproveitamento das informações. A liberação do Registro de Exportação 

depende da aprovação do RC para essas empresas. Portanto, a solicitação de um alto volume de 

informações e, em alguns casos, de documentos, impacta na fluidez do processo de exportação. 

Porto: Santos e Itajaí 

Fluxo: Exportação 

Tipo de carga: Contêiner 

Interveniente envolvido: SECEX; Banco do Brasil 

Macro etapa: Antes do processo de exportação 

Frequência: 100% 

Impacto de tempo: 

Santos M= 46.40 Horas / Desvio Padrão= 11.41 Horas 

Itajaí M= 42.85 Horas / Desvio Padrão= 15.52 Horas 

Causa Raiz: Falta de integração do sistema informatizado entre o RC e o RE. Portanto, constata-

se a ausência de reuso da informação para a retroalimentação do sistema com informações 

lançadas anteriormente e atendidas para outras solicitações de algum outro órgão. 

Gargalo: Não 

Solução Proposta: A ap ovaç o do RC deve se  u  dos Out os  p evistos o Módulo de 

anexação de documentos e licenças, proposta descrita na solução para o Problema 6, comum 

aos Fluxos de Importação e de Exportação. Assim que esse documento for aprovado, o 

exportador deverá vinculá-lo à DU-E. Considerando a integração entre os Módulos, as 

informações inseridas previamente no RC poderiam migrar automaticamente para a Declaração 

Única de Exportação.  
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Para que isso seja possível, o Banco do Brasil deve possuir um perfil específico no 

Módulo de anexação de documentos e licenças, o qual deve receber uma mensagem automática 

a todo o momento em que receber uma solicitação para aprovação do RC. Um alerta também 

deve ser enviado à SECEX. Dessa maneira, esse órgão poderá fazer uma avaliação mais constante 

sobre o Banco do Brasil, quanto à qualidade do serviço prestado. 

Categoria: Sistemas 

Subcritério de Sistemas: Alteração de dois ou mais sistemas 

Estimativa de Complexidade: Baixa (7) 

Estimativa de Impacto: 1.714h 

 

7. Falta de automatização para a aprovação do financiamento do RC 

Descrição: Não existe automatização no processo para aprovação do RC, o que exige atuação 

individual e manual de um servidor do Banco do Brasil ou do Departamento de Operações de 

Comércio Exterior (DECEX) da SECEX. Apesar da recorrência de algumas operações de 

exportação (CNPJ exportador, mercadoria e destino idênticos), a aprovação do crédito não é 

realizada de forma automática ou por um gerenciamento de riscos. Destaca-se que créditos pré-

aprovados não são uma boa prática aprovada para esse caso. Mais uma vez, cita-se que o RE 

não poderá ser realizado antes do deferimento do RC. 

Porto: Itajaí 

Fluxo: Exportação 

Tipo de carga: Contêiner 

Interveniente envolvido: SECEX; Banco do Brasil 

Macro etapa: Antes do início do processo de exportação 

Frequência: 100% 

Impacto de tempo:  

Itajaí: M= 42.85 Horas / Desvio Padrão= 15.52 Horas 

Santos: M= 63.60 Horas / Desvio Padrão= 23.34 Horas 
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Causa Raiz: Ausência de gerenciamento de riscos para a automatização da análise de riscos 

quanto ao crédito cedido. Observa-se que não existem créditos pré-aprovados para processos 

recorrentes, o que diminuiria a necessidade de recursos humanos para proceder com essas 

análises de RC. 

Gargalo: Não 

Solução Proposta: Conforme sugerido na Solução Proposta para o Problema 6, comum aos 

Fluxos de I po taç o e de Expo taç o, o Ba o do B asil deve p eve  u a li e ça aste  pa a 

o RC, o que permitiria aos exportadores ampararem alguns embarques, sem a necessidade de 

solicitar uma aprovação. Destaca-se que esse método era executado anteriormente pelo Banco 

do Brasil. A solução proposta tem como referência o crédito pré-aprovado do Ato Concessório 

para o Regime Especial de Drawback Suspensão, apesar de que esse está baseado em 

ua tidade . 

 De modo alternativo, sugere-se que o Banco do Brasil ou a Secretaria de Comércio 

Exterior elabore uma matriz de riscos para que seja executada automaticamente a aprovação 

ou a análise mais criteriosa da solicitação. Mesmo que a matriz de riscos seja muito rígida, parte 

dos processos serão aprovados mais rápido, o que beneficiaria as empresas com embarques 

mais recorrentes. A proposta específica sobre gerenciamento de riscos está descrita em outra 

solução proposta deste Relatório. 

Categoria: Prática/Procedimento/Processo, Base Normativa e Sistema 

Subcritério de Base Normativa: Alteração de Portarias Nacionais 

Subcritério de Sistemas: Alteração de um sistema 

Estimativa de Complexidade: Alta (48) 

Estimativa de Impacto: 1.71h 

 

8. RE: prazo de validade 60 dias 

Descrição: O prazo de validade do Registro de Exportação é de 60 (sessenta) dias para que o 

exportador dê início ao despacho aduaneiro. Entretanto, não raras vezes, os órgãos anuentes 

demoram para deferir a anuência nesse prazo. Como resultado desta demora, o exportador 

pode perder o prazo de validade da RE e necessitar registrar uma nova. Dessa maneira, o 

processo retorna ao início, inclusive, com a perda da anuência. 
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Porto: Santos  

Fluxo: Exportação 

Tipo de carga: Contêiner, Roll On-Roll Off 

Interveniente envolvido: todos os órgãos anuentes envolvidos 

Macro etapa: Antes do início do processo de exportação 

Frequência: 4.6% 

Impacto de tempo: M= 61.77 Horas / Desvio Padrão= 35.20 Horas 

Causa Raiz: Art. 189 da Portaria Secex nº 23/11, § 2º informa que o RE não utilizado até a data 

de validade para embarque poderá ser prorrogado, entretanto este não define claramente qual 

poderá ser o novo prazo dessa postergação, tampouco se será aprovado. 

Gargalo: Não 

Solução Proposta: Sugere-se a modificação do Art. 189 da Portaria Secex nº 23, de 2011, 

referente o prazo de validade do RE, de 60 dias para 120 dias. Esse período deve ser válido tanto 

para o RE quanto para a Declaração Única de Exportação. Um prazo maior permitirá a análise 

efetiva por parte dos órgãos, com um menor risco de cancelamento automático. 

Categoria: Base Normativa e Sistemas 

Subcritério de Base Normativa: Alteração de Portaria Nacional 

Subcritério de Sistemas: Alteração de um sistema 

Estimativa de Complexidade: Médio (24) 

Estimativa de Impacto: 2.27h 

 

9. Não atendimento no último dia útil da semana por parte do Banco do Brasil 

Descrição: As aprovações relacionadas ao Registro de Operações de Crédito (RC) no Banco do 

Brasil não são realizadas no último dia útil da semana, o que ocasiona atrasos ao processo de 

exportação, e impede a fluidez da carga. 

Porto: Itajaí 
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Fluxo: Exportação 

Tipo de carga: Contêiner 

Interveniente envolvido: SECEX, Banco do Brasil 

Macro etapa: Antes do início do processo de exportação 

Frequência: 100% 

Impacto de tempo: M= 37.5 Horas / Desvio Padrão= 16.30 Horas 

Causa Raiz:  Ausência de prazo em legislação (Portaria SECEX nº 23/11) para o deferimento pelo 

Banco do Brasil. Por tratar-se de um procedimento interno do Banco do Brasil, não está 

expressamente exigido em contrato de prestação de serviços entre MDIC e o banco que a 

aprovação do RC seja executada nos cinco dias úteis da semana. 

Gargalo: Sim 

Solução Proposta: Sugere-se alterar a Portaria SECEX nº 23/11 com o intuito de estabelecer 

prazo para o deferimento do RC pelo Banco do Brasil, evitando desta forma atrasos no processo 

de exportação. De modo complementar, sugere-se que a SECEX realize periodicamente uma 

avaliação com os usuários, com destaque para os exportadores e os representantes legais, do 

Banco do Brasil sobre a qualidade dos serviços prestados por esse banco em relação ao comércio 

exterior. Ressalta-se que a Solução Proposta para o Problema 6 do Fluxo de Exportação deste 

Relatório também facilitará a avaliação da SECEX sobre o Banco do Brasil. 

 Ademais, sugere-se que a Secretaria de Comércio Exterior estude a possibilidade de 

permitir que outras instituições financeiras procedam com a análise sobre o Registro de 

Operações de Crédito, o que permitiria a maior agilidade das aprovações. 

Categoria: Prática/Procedimento/Processo e Base Normativa 

Subcritério de Base Normativa: Alteração de Portaria Nacional 

Estimativa de Complexidade: Média (12) 

Estimativa de Impacto: 1.5h 

 

10. Horários limitados para retirada de contêineres vazios  
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Descrição: Observa-se uma limitação de janelas nos terminais para que o exportador proceda 

com a retirada de contêineres vazios. Destaca-se a existência de poucos horários disponíveis 

para realizar essa atividade em todos os recintos no Complexo Portuário de Itajaí. 

Consequentemente, o processo de estufagem de contêiner a ser exportado apresenta atrasos e 

impacta indiretamente o tempo do processo de exportação. 

Porto: Itajaí 

Fluxo: Exportação 

Tipo de carga: Contêiner 

Interveniente envolvido: DEPOT de contêiner vazio 

Macro etapa: Antes do início do processo de exportação 

Frequência: Contínuo 

Impacto de tempo: De difícil estimativa 

Causa Raiz: Ausência de eficiência pelo DEPOT no gerenciamento de entrega e retirada dos 

contêineres vazios. Observa-se também a falta de um maior alinhamento entre os armadores e 

os DEPOTs para atender à demanda do exportador, o que impacta na otimização dos tempos do 

processo de exportação. 

Gargalo: Não 

Solução Proposta: Sugere-se que esse tópico seja debatido em reunião de intervenientes do 

Complexo Portuário de Itajaí. Ademais, sugere-se que sejam estabelecidas comunicações mais 

fluidas entre os armadores e os DEPOTS, para que exista um maior alinhamento e melhoria no 

gerenciamento dos contêineres vazios. Sugere-se que, para essas reuniões, exportadores e 

transportadores também sejam convidados, de modo a estabelecer metas conjuntas para a 

maior celeridade. Outra sugestão de melhoria seria o aumento nos horários disponíveis para 

realizar a retirada do contêiner vazio, permitindo, assim, que o ciclo de exportação seja menor. 

Categoria: Prática/Procedimento/Processo 

Estimativa de Complexidade: Baixa (2) 

Estimativa de Impacto: 0h 
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11. Abastecimento de navios 

Descrição: A emissão de documentos relacionados ao embarque da mercadoria pelos terminais 

ocorre apenas após a desatracação dos navios. A desatracação, por sua vez, depende tanto do 

carregamento de mercadorias quanto do abastecimento do navio, realizado pela Transpetro2. 

Em muitas circunstâncias, o carregamento é finalizado antes do completo abastecimento do 

navio. Nessas ocasiões, mesmo com o carregamento concluído, é necessário aguardar o 

abastecimento do navio pela Transpetro para que os documentos de embarque sejam emitidos. 

A dependência do abastecimento do navio para a emissão de documentos relacionados ao 

embarque de mercadorias, frequentemente, ocasiona demora no prosseguimento do fluxo da 

exportação. 

Porto: Santos  

Fluxo: Exportação 

Tipo de carga: Contêiner, Granel, Roll On-Roll Off 

Interveniente envolvido: Transpetro 

Macro etapa: Início da operação - Desatracação 

Frequência: 

 Granel: 15% 

 Contêiner: 22% 

Impacto de tempo: 

Contêiner: M= 6.2 Horas / Desvio Padrão= 1.18 Horas 

Granel: M= 4.00 Horas / Desvio Padrão= 2 Horas 

Causa Raiz: A empresa responsável pelo abastecimento possui limitação de barcaças para o 

abastecimento. Ademais, poucos portos ao longo da costa brasileira executam o abastecimento 

de navios, o que gera uma pressão ainda maior sobre o Complexo Portuário de Santos.  

Gargalo: Sim 

                                                           
2 A Petrobras Transporte S.A. (Transpetro) é uma empresa de transporte e logística de combustível no 

Brasil. Atua ainda nas operações de importação e exportação de petróleo e derivados, gás e etanol. 
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Solução Proposta: Sugere-se que a Transpetro e a Petrobras expandam o número de barcaças e 

dutos que realizam o fornecimento do combustível dos navios no Complexo Portuário de Santos. 

Em complemento, sugere-se que existam mais portos para proceder com o abastecimento dos 

navios, o que, indiretamente, permitirá uma maior agilidade nesse porto. 

 Sugere-se, também, a separação do fluxo físico da carga e do fluxo de informações, o 

que permitiria ao operador portuário lançar as informações quanto ao embarque, mesmo que 

a desatracação efetiva ainda não tenha ocorrido e aceleraria o processo de exportação. 

Categoria: Prática/Procedimento/Processo 

Estimativa de Complexidade: Baixa (2) 

Estimativa de Impacto: 0.48h 

 

12.  Bill of Lading – Provisório  e Comercial 

Descrição: Para a comprovação do embarque junto à Receita Federal, os exportadores 

necessitam apresentar um Bill of Lading provisório. Esse documento deverá ser o espelho do 

Conhecimento Eletrônico, o qual está vinculado à obrigação indicada no SISCOMEX Carga de o 

agente de carga prestar as informações quanto ao embarque até 5 horas após o carregamento. 

Consequentemente, o timing de inserir essa informação faz com que o Bill of Lading se torne 

provisório devido às informações finais do comprador não estarem disponíveis naquele 

momento. Todas as retificações necessárias no SISCOMEX Carga após esse prazo são passíveis 

de multa e penalidades. Observam-se discrepâncias nos prazos entre a obtenção de informações 

e o atendimento aos órgãos intervenientes. 

Um exemplo de como o problema poderia ser solucionado consiste nas práticas do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), que utiliza os dados do Bill of 

Lading comercial, o qual é emitido dias após o embarque (a quantidade de tempo varia de 

acordo com o importador). Esse documento possui informações com maior qualidade para a 

análise fiscal.  

A qualidade das informações do Bill of Lading comercial é relevante no processo 

operacional e considerado como documento final do embarque. Portanto, torna-se impossível 

que o Conhecimento Eletrônico/Bill of Lading p ovis io  seja o espelho do Bill of Lading 

comercial devido aos prazos indicados pela Receita Federal, o que prejudica o próprio 

gerenciamento de riscos devido ao não alinhamento entre a prática e o controle aduaneiro. 
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Porto: Santos  

Fluxo: Exportação 

Tipo de carga: Granel 

Interveniente envolvido: RFB 

Macro etapa: Início da operação - Desatracação  

Frequência: 100%  

Impacto de tempo: M= 48 Horas / Desvio Padrão= 9.6 Horas 

Causa Raiz: Discrepância entre os prazos estabelecidos pela Receita Federal do Brasil,  para 

inserir as informações faz com que o Bill of Lading se torne provisório devido às informações 

finais do comprador não estarem disponíveis naquele momento, e os fatos geradores da 

informação final que permitem a geração do BL comercial, os quais são posteriores ao embarque 

da mercadoria. Isso resulta na falta de alinhamento da dinâmica de negócios executada pelas 

empresas exportadoras de produtos a granel e os controles aduaneiros, o que impacta, por sua 

vez, no atendimento para a inserção das informações em um dos sistemas governamentais de 

comércio exterior, explicitado também na descrição. 

Gargalo: Não 

Solução Proposta: Com o desenvolvimento do Portal Único de Comércio Exterior e a 

reengenharia do processo de exportação, propõe-se que o Módulo DU-E seja estruturado para 

que solicite as informações do exportador ou do agente de carga quanto à operação final de 

acordo com o destino. Ou seja, se a carga tiver como destino um país da América Central, o 

exportador poderia ter 7 dias (tempo médio de trânsito de 10 dias até o Panamá, por exemplo), 

enquanto que para o Sudeste Asiático, poderiam ser 30 dias (tempo médio de trânsito de 45 

dias até a China). As rotas de exceção estariam também parametrizadas caso a caso. As 

alterações na DU-E não seriam passíveis de multa até o prazo indicado no Portal Único de 

Comércio Exterior. O prazo deveria ser controlado a partir da confirmação de embarque dada 

pelo operador portuário no Módulo CCT.  

Destaca-se que nesse novo processo de exportação, poderia ser prevista a possibilidade 

de adi io a  lie tes  devido ao des e a e to split) do Bill of Lading. Essa é uma prática 

internacional, de mercado, e sugere-se que seja incluída no Módulo CCT e no Módulo DU-E, de 

modo a aproximar os controles aduaneiros das práticas das empresas. De modo complementar, 
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desde que respeitado os tempos estabelecidos em legislação para a inclusão de um novo cliente, 

todas as adições no Bill of Lading não deveriam ser criadas com um bloqueio pré-definido, o qual 

necessitaria de uma intervenção da Receita Federal do Brasil. Sugere-se levando em 

consideração as informações vinculadas ao transito, que o exportador tenha 10 (dez) dias, 

contados a partir da desatracação do navio, para incluir novos clientes no Módulo DU-E e o 

armador altere o Bill of Lading no Módulo CCT. 

Categoria: Prática/Procedimento/Processo, Base Normativa e Sistemas 

Subcritério de Base Normativa: Alteração de Instruções Normativas 

Subcritério de Sistemas: Alteração de dois ou mais sistemas 

Estimativa de Complexidade: Alta (60) 

Estimativa de Impacto: 38.4h 

 

13. VGM - falta de esclarecimento no Brasil 

Descrição: A IMO (International Maritime Organization) alterou a regulamentação vigente, a 

chamada SOLAS (Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar), 

determinando que, a partir de 1º de julho de 2016, somente poderão ser embarcados 

contêineres cujo peso bruto total tenha sido fisicamente verificado e atestado (VGM – Verified 

Gross Mass). O objetivo é informar ao transportador, no momento da apresentação dos 

documentos de embarque, o peso exato e conferido do contêiner, providência da qual o 

embarque fica dependente, ou seja: sem o VGM, o contêiner simplesmente não será 

embarcado. 

O Brasil não apresenta uma legislação clara sobre a metodologia de envio do peso do 

contêiner a ser exportado para o armador. Consequentemente, sem as orientações necessárias, 

o exportador possui dúvidas acerca do procedimento, e, muitas vezes, acaba utilizando o valor 

da pesagem realizada pelo terminal. 

Porto: Santos e Itajaí 

Fluxo: Exportação 

Tipo de carga: Contêiner 

Interveniente envolvido: Exportador, Armador e Recinto Alfandegado. 
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Macro etapa: Desembaraço - Atracação do navio 

Frequência: 100% 

Impacto de tempo: De difícil estimativa 

Causa Raiz: Ausência de regulamentação clara no Brasil. Além disso, observa-se que nenhum 

órgão regulador se aprofundou na discussão desse assunto, o que não permite que as empresas 

façam sugestões diretamente a esse órgão. 

Gargalo: Não 

Solução Proposta: Devido ao fato de ser um tópico que impacta no processo de exportação e 

por possuir uma legislação internacional, sugere-se que a Receita Federal do Brasil, em conjunto 

com a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, elabore orientações, num primeiro 

momento, e Portaria Conjunta que visem esclarecer a aplicação do VGM e, inclusive, poderiam 

sugerir um padrão de entrega e comunicação entre os exportadores, os recintos alfandegados 

e os armadores. Essa solução proposta é complementada pela Solução Proposta do Problema 3 

do Fluxo de Exportação deste Relatório. 

Categoria: Base Normativa 

Subcritério de Base Normativa: Elaboração de Portaria Conjunta 

Estimativa de Complexidade: Baixa (10) 

Estimativa de Impacto: 0h 

 

14. Emissão de BL errado 

Descrição: Em alguns casos o draft do Bill of Lading (BL) foi elaborado corretamente pelo 

armador e posteriormente validado pelo exportador. Entretanto, no momento da emissão do 

documento original, o armador comete equívocos. Esse problema gera impacto no tempo de 

liberação da carga, caso seja necessária a apresentação do BL original para fiscalização 

aduaneira, para algum órgão anuente ou para o recinto alfandegado. 

Porto: Santos  

Fluxo: Exportação 

Tipo de carga: Contêiner, Granel, RO-RO 
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Interveniente envolvido: Armador  

Macro etapa: Presença de carga – Desembaraço  

Frequência: 4% 

Impacto de tempo:  

Contêiner: M= 37.67 Horas / Desvio Padrão= 27.16 Horas 

Granel: M= 48 Horas / Desvio Padrão= 9.6 Horas 

Causa Raiz: Processo manual sujeito a equívoco humano e ausência de sistema eletrônico que 

permita que o documento preliminar (draft) gerado e aprovado preserve os dados de forma 

fidedigna para emissão do documento original. 

Gargalo: Sim 

Solução Proposta: Sugere-se que os armadores procedam com investimentos de automatização 

para a geração do Bill of Lading, sem a necessidade de intervenção humana. Ou seja, a partir 

das informações validadas pelo exportador no documento preliminar, o sistema de cada 

armador geraria automaticamente o documento original. 

Categoria: Prática/Procedimento/Processo e Sistemas 

Subcritério de Sistemas: Desenvolvimento de um novo sistema 

Estimativa de Complexidade: Média (12) 

Estimativa de Impacto: 1.20h 

 

15. Obrigatoriedade de colar etiqueta com código de barras no envelope 

Descrição: Caso o processo seja parametrizado em canal laranja ou vermelho, o exportador 

necessita entregar o dossiê de documentos exigidos pela Receita Federal do Brasil com uma 

etiqueta com código de barras. Esse código de barras tem a intenção de facilitar a gestão da URF 

de Santos na localização dos processos. A utilização desse envelope com código de barras é feita 

pela não utilização do VICOMEX. Caso o exportador não identifique o envelope com o código de 

barras, o processo pode ficar parado. 

Porto: Santos  
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Fluxo: Exportação 

Tipo de carga: Contêiner, Granel, Roll on-Roll off 

Interveniente envolvido: RFB 

Macro etapa: Parametrização – Desembaraço 

Frequência: 100% 

Impacto de tempo: 

Contêiner: M= 8.67 Horas / Desvio Padrão= 10.22 Horas 

 Granel: M= 11 Horas / Desvio Padrão= 24 Horas 

Causa Raiz: A prática de utilização apenas do VICOMEX, que está baseada na filosofia paperless, 

na Unidade da Receita Federal de Santos não foi implementada para os processos de 

exportação. A falta de aviso automático de vinculação do dossiê à DI também pode ser apontada 

como uma lacuna para a concretização da mudança de prática dos auditores-fiscais. 

Gargalo: Sim 

Solução Proposta: Sugere-se que a RFB elabore uma Nota de Orientação a todas as URF sobre a 

utilização do dossiê digital. Essa nota poderia indicar a recomendação de que os auditores-fiscais 

pudessem explorar mais a possibilidade de analisar a documentação de modo digital, aplicando 

a filosofia paperless e evitando a necessidade de apresentação de documentos físicos pelo 

exportador. Ademais, essa proposta reduz riscos de danos aos documentos originais, os quais 

devem ser arquivados durante 5 (cinco) anos. Essa orientação poderia esclarecer, ainda, que 

caso o auditor-fiscal exija os documentos físicos, que esses sejam apresentados em envelope 

o u , se  a e essidade de u p i  ais algu a o igaç o , o o o digo de a as. 

Categoria: Práticas/Procedimentos/Processos 

Estimativa de Complexidade: Baixa (2) 

Estimativa de Impacto: 0.28h 

 

16. Elaboração requerimento manual para liberação do TRADEX 
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Descrição: Nos casos em que a Declaração de Exportação foi parametrizada no canal laranja ou 

vermelho, não raramente, o auditor-fiscal procede com o desembaraço da mercadoria no 

SISCOMEX Exportação Web, entretanto, não o faz também no TRADEX. Consequentemente, a 

carga não pode ser movimentada e corre-se o risco da perda de embarque. Nesses casos, o 

exportador ou o representante legal devem elaborar um documento manual solicitando a 

liberação no segundo sistema. Esse protocolo deve ser realizado fisicamente. Após esse 

procedimento, o auditor-fiscal procede com a liberação no TRADEX. Toda essa situação 

problema impacta no tempo de exportação, com destaque à previsibilidade do processo. 

Porto: Itajaí 

Fluxo: Exportação 

Tipo de carga: Contêiner 

Interveniente envolvido: RFB 

Macro etapa: Parametrização – Desembaraço aduaneiro 

Frequência: 16.7% 

Impacto de tempo: M= 21.14 Horas / Desvio Padrão= 14.57 Horas 

Causa Raiz: Falta de integração dos sistemas informatizados entre o TRADEX e o Módulo 

SISCOMEX Exportação ocasiona o problema descrito acima. As informações geradas nos 

Módulos SISCOMEX não são utilizadas como fonte exclusiva dos sistemas desenvolvidos a nível 

local, como o TRADEX.  

Gargalo: Sim 

Solução Proposta: No curto prazo, sugere-se que URF de Itajaí elabore uma orientação 

especificando que quando a carga estiver liberada no SISCOMEX Exportação Web e não no 

TRADEX, a carga pode ser movimentada e o operador portuário pode recepcionar o contêiner 

para proceder com o embarque. Posteriormente, o requerimento para a correção da informação 

do desembaraço aduaneiro pode ser realizado. Destaca-se que essa proposta é complementada 

pela Solução Proposta para o Problema 1 do Fluxo de Exportação deste Relatório. 

Categoria: Prática/Procedimento/Processo 

Estimativa de Complexidade: Baixa (2) 



 

 

131 

Estimativa de Impacto: 0.11h 

 

17. Lançamento do Registro de Exportação (RE) no TRADEX e o início do trânsito  

Descrição: O prazo entre o lançamento do RE no TRADEX e a liberação para início do trânsito 

para a movimentação da carga da zona secundária para zona primária é de 24h. Destaca-se que 

não há a formação de lotes nem o reconhecimento automático. Essa atividade não é alvo de 

parametrização pela Receita Federal do Brasil, portanto, observa-se que é apenas uma atividade 

de fornecimento de informações. Em algumas situações, caso o exportador tenha realizado toda 

a ope aç o de odo e xuto ou pa a ap oveita  u  pedido de últi a ho a , esse prazo de 24 

horas pode acarretar em perda de embarque. 

Porto: Itajaí 

Fluxo: Exportação 

Tipo de carga: Contêiner 

Interveniente envolvido: RFB 

Macro etapa: Desembaraço – Atracação do navio 

Frequência: 100% 

Impacto de tempo: M= 14.4 Horas / Desvio Padrão= 4.8 Horas 

Causa Raiz: Falta de integração dos sistemas informatizados entre o TRADEX e o Módulo 

SISCOMEX Exportação ocasiona o problema descrito acima. As informações geradas nos 

Módulos SISCOMEX não são utilizadas como fonte exclusiva dos sistemas desenvolvidos a nível 

local, como o TRADEX. 

Gargalo: Sim 

Solução Proposta: Sugere-se que a trava do sistema informatizado no TRADEX seja alterada: de 

24 horas para 2 (duas) horas. Portanto, o tempo entre o lançamento do Registro de Exportação 

nesse sistema e a efetiva liberação para a movimentação do contêiner seria suficiente para 

alguma avaliação aduaneira, enquanto o contêiner é posicionado e carregado no caminhão para 

executar a movimentação. Essa proposta beneficia principalmente os embarques de última 

hora. 
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Categoria: Sistemas 

Subcritério de Sistemas: Alteração de um sistema 

Estimativa de Complexidade: Baixa (4) 

Estimativa de impacto: 1.15h 

 

18. Entrega física da DE 

Descrição: A entrega física da Declaração de Exportação desembaraçada no balcão do operador 

portuário gera deslocamento do representante legal, além de consumo de tempo 

desnecessário, visto que o processo poderia ser aceito via e-mail. Caso o documento não seja 

entregue, o operador portuário não embarca o contêiner. Para o Complexo Portuário de Santos, 

somente 2 (dois) operadores portuários aceitam esse documento por e-mail. 

Porto: Santos 

Fluxo: Exportação 

Tipo de carga: Contêiner, Roll On-Roll Off 

Interveniente envolvido: Operador portuário 

Macro etapa: Desembaraço – Atracação do navio 

Frequência: 100% 

Impacto de tempo: M= 25.45 Horas / Desvio Padrão= 25.57 Horas 

Causa Raiz: Caso o sistema do operador portuário não possua integração com o Módulo 

SISCOMEX Exportação, esse não visualizará se a Declaração de Exportação foi desembaraçada, 

o que gera essa atividade adicional. Além disso, observa-se a falta de padrão entre os 

operadores portuários, visto que alguns não aceitam o envio desse documento via e-mail ou via 

sistema. 

Gargalo: Sim 

Solução Proposta:  Apesar de mais uma vez não ser um problema relacionado ao órgão, sugere-

se que a Unidade da Receita Federal de Santos publique uma orientação sugerindo aos 

operadores portuários a boa prática de aceitarem o Extrato da Declaração de Exportação 
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desembaraçada via e-mail. Apesar de que esse problema em específico será resolvido com a 

integração entre o Módulo CCT e o Módulo DU-E, deve-se destacar que muitos exportadores 

continuarão a executar o processo atual durante um determinado período e, portanto, essa 

orientação de fácil elaboração pela Receita Federal do Brasil poderia diminuir o tempo 

despendido pelo exportador para cumprir com as etapas do processo. 

Categoria: Prática/Procedimento/Processo 

Estimativa de Complexidade: Baixa (2) 

Estimativa de Impacto: 6.11h 

 

19. Falta de harmonização no recebimento de cargas com divergência do nome do navio 

informado no TRADEX 

Descrição: Devido à Portaria RFB/DRF-PNG 295/06, o terminal portuário de embarque final não 

pode recepcionar uma carga movimentada de um outro recinto caso esteja informado 

equivocadamente o nome do navio no TRADEX e nos documentos que amparam a 

movimentação da carga. A falta de comunicação prévia entre o armador e o exportador sobre a 

mudança do navio e o recinto responsável pelo lançamento da informação no TRADEX, gera uma 

falta de alinhamento. Destaca-se que a nível nacional, a informação divergente não é impeditiva 

de recebimento pelo operador portuário, visto que essa informação não é mais exigida no 

SISCOMEX. Essa situação demonstra a falta de harmonização a nível nacional e o Complexo 

Portuário de Itajaí-Navegantes. 

Porto: Itajaí 

Fluxo: Exportação 

Tipo de carga: Contêiner 

Interveniente envolvido: RFB 

Macro etapa: Desembaraço – Atracação do navio 

Frequência: 5% 

Impacto de tempo: M= 22.66 Horas / Desvio Padrão= 13.59 Horas 
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Causa Raiz: Adoção de procedimentos locais sem alinhamento prévio com os padrões adotados 

a nível nacional, além da não observância das alterações estabelecidas em sistemas, o que gera 

ausência de padrão entre as Unidades da Receita Federal.  

Gargalo: Sim 

Solução Proposta: Sugere-se que a Unidade da Receita Federal de Itajaí publique uma Nota 

Técnica que oriente os operadores portuários a recepcionar os caminhões mesmo que o nome 

do navio declarado no TRADEX esteja incompatível com o real navio a ser embarcado. Em 

complemento, sugere-se ue seja alte ado o A t. 8º da Po ta ia Lo al, o  a eli i aç o do ite  

XIII , que indica o navio a ser embarcado o contêiner. 

Categoria: Prática/Procedimento/Processo e Base Normativa 

Subcritério de Base Normativa: Alteração de Portaria Local 

Estimativa de Complexidade: Baixa (8) 

Estimativa de Impacto: 0.18h 

 

20. Demora da averbação devido à retificação da DE 

Descrição: Em algumas situações, o exportador necessita fazer uma retificação em uma DE que 

ainda não foi averbada. Essas retificações devem ser aprovadas por um AFRFB e, 

frequentemente, ocorre uma demora para que, posteriormente, ocorra a averbação.  

Porto: Santos e Itajaí 

Fluxo: Exportação 

Tipo de carga: Contêiner, Granel, Roll On-Roll Off 

Interveniente envolvido: RFB 

Macro etapa: Embarque – Averbação 

Frequência: 10% 

Impacto de tempo: 

Contêiner Santos: M= 72.80 Horas / Desvio Padrão= 48.96 Horas 
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 Granel Santos: M= 3264 Horas / Desvio Padrão= 696 Horas 

 Contêiner Itajaí: M= 37.4 Horas / Desvio Padrão= 17.30 Horas 

Causa Raiz: Qualquer campo alterado na Declaração de Exportação resultará em nova análise 

da RFB. Esse órgão não dispõe de um Módulo de Gerenciamento de Riscos para automatizar 

parte dessa análise. Observa-se também que não existe prazo em legislação para que o auditor-

fiscal proceda com a análise nesses casos (antes da averbação). 

Gargalo: Não 

Solução Proposta: Com a elaboração do Módulo de Gerenciamento de Riscos, que é interno à 

RFB, pode-se integrá-lo especificamente a um Módulo para a retificação da DU-E. Propõe-se que 

a partir do início do despacho aduaneiro, ainda exista a possibilidade de retificação da DU-E. 

Contudo, o exportador passará a estar sujeito a novas fiscalizações e a eventuais sanções caso a 

retificação implique em violação da regulamentação aduaneira. A cada retificação feita na DU-

E, será repetida a validação de tratamento administrativo, podendo ser apresentadas novas 

exigências ao exportador. Deve-se prever que as retificações possam ser realizadas por qualquer 

representante legal. O Módulo DU-E e o Módulo de Retificação devem registrar as retificações 

de acordo com o CPF do representante legal. 

Caso a retificação se dê após a conclusão do despacho aduaneiro, a DU-E deverá ser 

reprocessada pelo módulo de gerenciamento de riscos. A solução proposta é que seja similar ao 

sistema de Imposto de Renda de Pessoa Física: a retificação seja aceita a princípio; a partir da 

aplicação do gerenciamento de riscos durante determinado período, o exportador poderá ser 

i ti ado a ap ese ta  expli aç es alha fi a . 

Sugere-se que nem todo campo de informação na DU-E retificado seja aplicado 

novamente o gerenciamento de riscos pelo órgão anuente: existem campos que não influem na 

análise do órgão. Para isso, cada órgão anuente deverá indicar e reavaliar quais são os campos 

da DU-E que tenha um documento do Módulo de anexação de documentos e licenças vinculado 

necessitará de uma nova análise. 

Destaca-se que, conforme descrito no Art. 28 da Instrução Normativa RFB 1702/17, 

apenas algumas informações oriundas da NF-e podem ser alteradas na DU-E. Em outras 

palavras, caso seja necessária uma retificação em outra informação da NF-e não prevista em 

legislação da RFB, o exportador deverá realiza-la diretamente no SPED. 

Categoria: Prática/Procedimento/Processo, Base Normativa e Sistemas 
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Subcritério de Base Normativa: Alteração de Instruções Normativas 

Subcritério de Sistemas: Desenvolvimento de um novo sistema 

Estimativa de Complexidade: Alta (72) 

Estimativa de Impacto: 0.15h 

 

21. Redundância de informações: lançamento de informações de embarque e boletim de 

carga 

Descrição: As informações lançadas pelo armador para a averbação são essencialmente as 

mesmas que foram inseridas no boletim de carga e descarga, documento do sistema 

informatizado que é elaborado pelo operador portuário. Portanto, isso deflagra um retrabalho. 

Essa redundância de informações impacta no tempo do processo de exportação, visto que essas 

duas atividades devem ser executadas para que o processo de averbação seja realizado. 

Porto: Santos e Itajaí 

Fluxo: Exportação 

Tipo de carga: Contêiner, Granel, Roll On-Roll Off 

Intervenientes envolvidos: RFB; Armador; Recinto alfandegado 

Macro etapa: Embarque – Averbação 

Frequência: 100% 

Impacto de tempo: M= 40.50 Horas / Desvio Padrão= 21.18 Horas 

Causa Raiz: Falta de sistemas integrados e reuso da informação inserida previamente no 

processo, o que ocasiona duplicidade de inserções de dados e aumenta a probabilidade de 

equívocos e inconsistências, gerando inconformidades no processo aduaneiro. Para esse 

problema específico, observa-se a impossibilidade da validação em sistema dos dados lançados 

pelo outro elo (armador versus recinto alfandegado). 

Gargalo: Não 

Solução Proposta: Conforme sugerido em Relatórios de Modernização anteriores, além de estar 

sendo desenvolvido pelo Governo uma solução para essa oportunidade de melhoria, reforça-se 
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a necessidade de o Módulo CCT, o SISCOMEX Mercante, o SISCOMEX Carga e o Porto Sem Papel 

devem estar integrados, sem a necessidade de repetição de inserção de dados. Portanto, no 

momento em que o operador portuário lançar as informações do boletim de carga e descarga, 

o transportador marítimo deverá proceder apenas com a validação das informações, na ideia de 

he k , ao i v s de la ça  u  ovo do u e to. Caso os dese volvedo es do sistema entendam 

que seja mais fácil a execução dessa atividade pelo transportador marítimo em outro sistema 

que não o Módulo CCT, a ideia do he k  deve p evale e . Dessa a ei a, evita -se-á o 

equívoco de digitação entre as partes e a averbação torna-se mais ágil. 

 Complementarmente, sugere-se a alteração da Instrução Normativa RFB 800/07 quanto 

ao prazo para o manifesto de carga na exportação, sendo que essas informações devem ser 

submetidas, à Receita Federal do Brasil, 6 horas antes da atracação do navio. Ao passo que, 

complementarmente, sugere-se a criação de dois status adicionais no Módulo CCT, que também 

possam ser visualizados pelo perfil exportador: 

● Carga manifestada pelo armador; 

● Carga inserida na lista final de embarque. 

 Esse último status relaciona-se à adaptação do Módulo CCT para a possibilidade de o 

operador portuário proceder com o upload da lista final de embarque nesse sistema. Caso o 

contêiner e a data de embarque prevista pelo exportador não tenham sido cruzados com a lista 

final de embarque, o Módulo CCT deverá emitir um alerta automático ao representante legal 

para tomar ciência sobre a situação. 

Categoria: Base Normativa e Sistemas 

Subcritério de Sistemas: Alteração de dois ou mais sistemas 

Estimativa de Complexidade: Baixa (5) 

Estimativa de Impacto: 32.4h 

 

22. Emissão de certificados fitossanitários 

Descrição: O horário de atendimento fiscal para a retirada dos certificados fitossanitários é 

exatamente das 10h às 11h, durante os dias da semana. Consequentemente, o exportador 

possui dificuldades em retirá-lo, visto que é um documento em papel. 

Porto: Santos  
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Fluxo: Exportação 

Tipo de carga: Contêiner, Granel 

Interveniente envolvido: MAPA 

Macro etapa: Após a finalização do processo de exportação 

Frequência: 83.8% 

Impacto de tempo: De difícil estimativa 

Causa Raiz: Esse certificado não é disponibilizado em meio eletrônico, como, por exemplo, no 

SIGVIG ou mesmo no VICOMEX. Ademais, observa-se a ausência de boa prática da Unidade do 

MAPA para o estabelecimento de um horário de atendimento mais extenso.  

Gargalo: Não 

Solução Proposta: Conforme Solução Proposta para o Problema 6, comum aos Fluxos de 

Importação e de Exportação. 

 No curto prazo, conforme sugerido anteriormente, o MAPA deve emitir uma orientação 

para que todas as Unidades utilizem o Sistema de Anexação de Documentos. Ao emitir o 

Certificado Fitossanitário, o fiscal agropecuário deve proceder com o upload no dossiê 

apresentado pelo exportador, o que permitirá a acessibilidade constante ao documento. 

 Outra mudança de procedimento que também pode ser sugerida é não vincular a 

retirada do certificado com a disponibilidade do fiscal agropecuário. Em outras palavras, 

permitir que o representante legal retire o documento com algum outro colaborador do MAPA. 

Categoria: Prática/Procedimento/Processos 

Estimativa de Complexidade: Baixa (2) 

Estimativa de Impacto: 0h 

 

23. Registro de Exportação – Convênio CONFAZ 84/09 

Descrição: O Convênio CONFAZ 84/09 exige a inserção das Notas Fiscais nos Registros de 

Exportação para posterior elaboração do Memorando de Exportação. Nos casos de exportação 

de produtos a granel, a quantidade de Notas Fiscais pode chegar à casa de quatro dígitos. 
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Destaca-se que o SISCOMEX Exportação Web – Módulo Comercial (NOVOEX) não possui a 

capacidade necessária de caracteres para a elaboração de um único Registro de Exportação com 

milhares de Notas Fiscais. Consequentemente, as empresas são obrigadas a elaborar dezenas 

de registros para comportar o embarque de um navio, o que caracteriza perda de tempo e 

retrabalho. 

Porto: Santos  

Fluxo: Exportação 

Tipo de carga: Granel 

Interveniente envolvido: Conselho Nacional de Política Fazendária  

Macro etapa: Após a finalização do processo de exportação 

Frequência: 100% 

Impacto de tempo: M= 60 Horas / Desvio Padrão= 12 Horas 

Causa raiz: Limitação do sistema informatizado para a inserção de notas fiscais, restrito a 999 

notas quando é comum que um Exportador ultrapasse os 4 dígitos. 

Gargalo: Não 

Solução Proposta: Conforme tem sido trabalhado pela Secretaria de Comércio Exterior e pela 

Receita Federal junto ao CONFAZ, reforça-se a necessidade de alteração do Convênio ICMS 

84/09, de modo a não exigir a elaboração do Memorando de Exportação, desde que a operação 

seja amparada pela Declaração Única de Exportação, visto que o Portal Único possui integração 

com o SPED, o que permitirá às Secretarias Estaduais de Fazenda receberem nos sistemas 

informatizados a confirmação da exportação da mercadoria com o ICMS suspenso. Portanto, 

esses órgãos conseguirão garantir o controle das operações internas e interestaduais quando 

essas forem indiretas. Destaca-se, por fim, que a DU-E foi estruturada para vincular milhares de 

NF-e, desde que não ultrapasse uma determinada quantidade de itens. 

Categoria: Leis 

Subcritério de Base Normativa: Alteração de Convênio 

Estimativa de Complexidade: Baixa (8) 

Estimativa de Impacto: 48h 
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24. Nova análise documental – Retificação de RE 

Descrição: Caso seja necessária a retificação de algum campo do Registro de Exportação, o 

exportador necessitará solicitar uma anuência por parte do órgão responsável, assim como uma 

nova análise por parte da Receita Federal, mesmo que o campo não influencie diretamente no 

controle realizado por eles. Dessa maneira, o processo torna-se mais moroso, além de ocupar 

diretamente a mão de obra fiscal na análise de retificações. 

Porto: Santos e Itajaí 

Fluxo: Exportação 

Tipo de carga: Contêiner, Granel, Roll On-Roll Off 

Interveniente envolvido: Todos os órgãos intervenientes 

Macro etapa: Após a finalização do processo de exportação 

Frequência: 100% 

Impacto de tempo: M= 17.36 Horas / Desvio Padrão= 11.02 Horas 

Causa raiz: Qualquer campo alterado no Registro de Exportação resultará em nova análise do 

órgão anuente, mesmo que esse campo não impacte na análise previamente realizada. O 

SISCOMEX Exportação não dispõe de um Módulo específico para alterações de RE com anuência. 

Observa-se também que não existe prazo em legislação para que um órgão anuente proceda 

com a análise dessa nova anuência. 

Gargalo: Não 

Solução Proposta: Conforme Solução Proposta para o Problema 20 do Fluxo de Exportação deste 

Relatório. Destaca-se que, após finalizado o processo de exportação, se a empresa identificar 

algum equívoco, o representante legal deverá proceder com a retificação no Módulo específico. 

Caso a DU-E esteja vinculada a um documento no módulo, o gerenciamento de riscos 

automatizado do órgão anuente vinculado também deverá ser repetido. Para os órgãos 

anuentes, também se sugere que a solução proposta seja similar ao sistema de Imposto de 

Renda de Pessoa Física, que foi descrito anteriormente.  

Ressalta-se, mais uma vez, a necessidade de os órgãos anuentes indicarem e 

reavaliarem quais são os campos que podem ser alterados na DU-E com um documento, licença 
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ou certidão vinculada que necessitarão de nova análise. Assim, evitar-se-á análises 

desnecessárias devido à alteração de qualquer campo da Declaração Única. 

Categoria: Prática/Procedimento/Processo, Base Normativa e Sistemas 

Subcritério de Base Normativa: Alteração de Portarias Nacionais, Resoluções e Regulamentos 

Subcritério de Sistemas: Alteração de dois ou mais sistemas 

Estimativa de Complexidade: Alta (90) 

Estimativa de Impacto: 0.69h 

 

25. Certificado Sanitário Internacional (CSI) elaborado individual e manualmente 

Descrição: A elaboração do Certificado Sanitário Internacional (CSI) é realizada por contêiner, 

mesmo que o lote seja composto por mais de um contêiner com a mesma mercadoria e enviada 

para o mesmo destino. Essa elaboração individual gera atrasos e uma carga excessiva de 

trabalho para os fiscais do MAPA. A elaboração desse certificado é realizada manualmente em 

papel por esses servidores, o que pode ocasionar atrasos no processo para o exportador. 

Porto: Itajaí 

Fluxo: Exportação 

Tipo de carga: Contêiner 

Interveniente envolvido: MAPA 

Macro etapa: Após a finalização do processo de exportação 

Frequência: 100% 

Impacto de tempo: M= 31.2 Horas / Desvio Padrão= 14.4 Horas 

Causa Raiz: O processo é realizado de maneira manual. Observa-se também a falta de previsão 

na geração de CSI por lote, quando se trata do mesmo lote e quando o país importador permite 

que isso seja feito. Soma-se a isso, a ausência de sistema que automatize a geração completa ou 

parcial desse certificado, de maneira a reutilizar dados inseridos previamente ao longo do 

processo. 

Gargalo: Não 
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Solução proposta: Conforme Solução Proposta para o Problema 6, comum ao Fluxo de 

Importação e Exportação. Ressalta-se a sugestão para que o MAPA altere o procedimento de 

emissão do CSI em lote, quando a mercadoria for subdividida em vários contêineres, mas possuir 

o mesmo destino.  

Sugere-se que o formulário do CSI no Módulo de anexação de documentos e licenças 

seja desenvolvido de modo a possibilitar a replicação do primeiro formulário e, assim, o 

exportador apenas preencherá as informações que mudam de embarque para embarque. Para 

o fiscal agropecuário, a avaliação torna-se mais simples, visto que o sistema apresentará quais 

são as informações que variam dentro da solicitação de diversos Certificados Sanitários 

Internacionais. 

Categoria: Prática/Procedimento/Processo e Sistemas 

Subcritério de Base Normativa: Alteração de um sistema 

Estimativa de Complexidade: Baixa (8) 

Estimativa de Impacto: 14.9h 

 

26. Demora na retificação do RE após o desembaraço 

Descrição: Após o desembaraço, o exportador pode identificar alguma inconsistência no 

processo de exportação. Com o objetivo de atingir uma maior conformidade, ele procede com 

a retificação do RE. Entretanto, o deferimento dessa alteração por parte da Receita Federal pode 

levar diversos dias, o que faz com que o processo fique em pendência. 

Porto: Santos e Itajaí 

Fluxo: Exportação 

Tipo de carga: Contêiner, Granel, Roll On-Roll Off 

Interveniente envolvido: RFB 

Macro etapa: Após a finalização do processo de exportação 

Frequência: 100% 

Impacto de tempo: De difícil estimativa 
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Causa Raiz: Qualquer campo alterado no Registro de Exportação resultará em nova análise da 

RFB e, se for o caso, de outros órgãos anuentes. Os órgãos não dispõem de um Módulo de 

Gerenciamento de Riscos para automatizar parte dessa análise. Observa-se também que não 

existe prazo em legislação para que os servidores dos órgãos realizem a análise dessas 

retificações. 

Gargalo: Não 

Solução Proposta: Conforme Soluções Propostas para os Problemas 20 e 24 do Fluxo de 

Exportação deste Relatório. 

Categoria: Prática/Procedimento/Processo, Base Normativa e Sistemas 

Estimativa de Complexidade: Alta (90) 

Estimativa de Impacto: 0.5h 

 

27. Apresentação de documentos em duplicidade para CSI 

Descrição: Para a elaboração do Certificado Sanitário Internacional (CSI), o exportador deve 

disponibilizar algumas informações ao MAPA, que usualmente foram solicitadas anteriormente, 

o que gera repetição de informações. Em algumas situações, alguns documentos utilizados para 

a comprovação da parte sanitária da carga devem ser entregues ao MAPA mais de uma vez ao 

longo do processo de exportação. 

Porto: Itajaí  

Fluxo: Exportação 

Tipo de carga: Contêiner 

Interveniente envolvido: MAPA 

Macro etapa: Após a finalização do processo de exportação 

Frequência: 100% 

Impacto de tempo: M= 22.5 Horas / Desvio Padrão= 6.3 Horas 
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Causa Raiz: O MAPA não emitiu publicamente orientações expressas, tampouco adaptou 

legislações, aos respectivos servidores para a utilização única e exclusivamente do VICOMEX, de 

modo a solicitar documentos físicos apenas em casos excepcionais. 

Gargalo: Não 

Solução Proposta: Conforme Soluções Propostas dos Problemas 6 e 30 Comuns aos Fluxos de 

Importação e Exportação deste Relatório. 

Categoria: Prática/Procedimento/Processo, Base Normativa e Sistemas 

Subcritério de Base Normativa: Alteração de Instruções Normativas 

Subcritério de Sistemas: Alteração de dois ou mais sistemas 

Estimativa de Complexidade: Alta (60) 

Estimativa de Impacto: 10.8h 

 

28. Elaboração de Memorando de Exportação 

Descrição: Para todas as operações realizadas de modo indireto, a empresa exportadora deve 

elaborar o Memorando de Exportação para que seja entregue na Secretaria da Fazenda 

Estadual. Esse documento, geralmente, deve estar acompanhado da cópia de conhecimento de 

embarque e do Comprovante de Exportação (CE). Apesar de não ser considerado efetivamente 

o o te po  o p o esso de expo taç o, essa atividade exige esfo ços do expo tado . 

Porto: Santos e Itajaí 

Fluxo: Exportação 

Tipo de carga: Contêiner e Granel 

Interveniente envolvido: Conselho Nacional de Política Fazendária 

Macro etapa: Após a finalização do processo de exportação 

Frequência: 100% das exportações indiretas 

Impacto de tempo: M= 24.18 Horas / Desvio Padrão= 19.59 Horas 



 

 

145 

Causa Raiz: Exigência do Convênio CONFAZ 84/2009 que determina que as operações realizadas 

de forma indireta atendam à exigência de elaboração do Memorando de Exportação. Destaca-

se que esse convênio também apresenta um entrave à continuidade do exercício da atividade 

de exportação indireta: a necessidade de informar ao fabricante os dados completos da 

operação, ou seja, o sigilo da clientela da trading. A principal causa raiz dessas exigências é a 

falta de integração entre o SISCOMEX, no qual ocorre a averbação do processo (comprovação 

da saída efetiva da mercadoria do país), e os Sistemas das Secretarias Estaduais de Fazenda. Essa 

falta de integração faz com que as Secretarias não possuam visualização do embarque efetivo, 

o que impacta na fiscalização sobre a suspensão do ICMS. 

Gargalo: Não 

Solução Proposta: Conforme Solução Proposta para o Problema 23 do Fluxo de Exportação. 

Categoria: Sistemas e Leis 

Subcritério de Sistemas: Alteração de dois ou mais sistemas 

Subcritério de Leis: Alteração de Convênio 

Estimativa de Complexidade: Alta (40) 

Estimativa de Impacto: 19.3h 

 

29. Instrução Normativa RFB 1.020/10 – Draft Survey 

Descrição: O peso da mercadoria em terra, o qual é medido pela balança de fluxo aferida pelo 

Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), é o indicado em 

documentos que amparam a operação, como a Nota Fiscal, o Conhecimento de Embarque e o 

Certificado Fitossanitário. Quando um laudo apresenta variação de peso acima do permitido 

(1%), a arqueação técnica é considerada. Consequentemente, todos os outros documentos que 

baseiam o processo, inclusive o Bill of Lading, deveriam ser alterados. As empresas não recebem 

a metodologia do cálculo executado pelo perito, apenas os valores cobrados. 

Destaca-se que a arqueação técnica não é tão precisa quanto a balança de fluxos. Um 

caso emblemático ocorrido em 2016: o exportador e o terminal indicavam que tinham 600 

toneladas a mais do que a arqueação técnica. O exportador acabou por não conseguir 

o p ova  a expo taç o, se do ue essa a ga falta te  foi e o t ada  o desti o. 
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Porto: Santos  

Fluxo: Exportação 

Tipo de carga: Granel 

Interveniente envolvido: RFB; Perito credenciado 

Macro etapa: Atracação do navio – Embarque 

Frequência: 100% das vezes em que o Draft Survey é solicitado 

Impacto de tempo: De difícil estimativa 

Causa Raiz: No momento em que a Instrução Normativa RFB 1.020/10 foi elaborada, as balanças 

de fluxo, tanto para granel sólido quanto para granel líquido, não foram consideradas como 

instrumentos mais precisos do que a medição executada por um perito. Além disso, o 

profissional da perícia não possui a obrigação de apresentar a metodologia de cálculo ao 

importador ou exportador, visto que a legislação apresenta uma lacuna nessa questão. Destaca-

se que essa legislação foi alterada, pela última vez, em dezembro de 2010, o que representa 

uma defasagem quanto ao avanço de tecnologia utilizada nos terminais de granéis. 

Ademais, os valores de remuneração dispostos nessa legislação estão defasados e não 

estão compatíveis com a realidade atual de valorização dos serviços prestados pelos peritos 

credenciados. Além disso, a RFB não fiscaliza os valores cobrados atualmente por esses técnicos 

indicados pelo próprio órgão. 

Gargalo: Não 

Solução Proposta: Nos operadores portuários que possuam a balança de fluxo (granel sólido) 

e/ou equipamento Radar (granel líquido), que esteja devidamente aferida pelo INMETRO, 

sugere-se a adoção desses equipamentos de medição, o que, por sua vez, elimina-se a 

necessidade de arqueação técnica, salvo em decisão expressa pelo chefe da unidade. Portanto, 

sugere-se a alteração da Instrução Normativa RFB 1.020/10 para que a arqueação técnica seja 

solicitada apenas em situações específicas. Caso a perícia seja solicitada, sugere-se que seja 

necessária a apresentação da metodologia de cálculo à empresa. 

 Destaca-se também a necessidade de esclarecer o Art. 99 da Instrução Normativa RFB 

1702/17 em relação ao limite quantitativo para embarque de granéis. O esclarecimento deve 

estar alinhado ao que está previsto no Regulamento Aduaneiro e, se necessário, aplicar o 
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gerenciamento de riscos no cruzamento de informações entre o Módulo DU-E e o Módulo CCT. 

O último será alimentado, em relação às quantidades efetivamente embarcadas, por 

informações advindas das balanças de fluxos ou do equipamento Radar. 

Categoria: Base Normativa 

Subcritério de Base Normativa: Alteração de Instruções Normativas 

Estimativa de Complexidade: Alto (6) 

Estimativa de Impacto: 0.00h (sem impacto) 

30. Envio do Conhecimento de Embarque para alguns terminais para que seja dada a 

presença de carga 

Descrição: Alguns terminais solicitam a entrega do CE Mercante para que seja dada a presença 

de carga, o que impacta na fluidez do processo de exportação. Essa atividade pode ser 

considerada como retrabalho para o exportador, pois esse documento está disponível no 

SISCOMEX Mercante e tecnicamente os recintos alfandegados possuem acesso ao mesmo. 

Porto: Santos  

Fluxo: Exportação 

Tipo de carga: Granel 

Interveniente envolvido: Recintos Alfandegados 

Macro etapa: Início da operação – Presença de carga 

Frequência: 100% 

Impacto de tempo: 3.5 Horas / 1 Hora 

Causa raiz: A legislação permite que o terminal, como fiel depositário da Receita Federal, solicite 

quaisquer documentos que julgue necessários. Dessa maneira, criam-se diferentes 

procedimentos entre os terminais, com destaque para o Complexo Portuário de Santos. Por 

conta de autuação no passado pela RFB, os recintos alfandegados solicitam, ainda hoje, esse 

documento. 

Gargalo: Sim 
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Solução Proposta: Enquanto o Módulo CCT não é utilizado por todos os recintos alfandegados 

no processo de exportação, sugere-se que a Receita Federal do Brasil emita uma orientação ou 

insira em manual aduaneiro explicando a não obrigatoriedade de solicitação do CE Mercante 

por parte do Recinto Alfandegado deste documento para gerar a presença de carga na 

exportação de produtos a granel. 

Destaca-se que, com o módulo CCT, a presença de carga não mais depende do envio de 

documentos ao recinto alfandegado, visto que o fluxo físico da carga e o fluxo de informações 

sobre a carga não estão mais vinculados e sequenciais. 

Categoria: Prática/Procedimento/Processo 

Estimativa de Complexidade: Baixa (2) 

Estimativa de Impacto: 1.96h 

 

C) Problemas de Importação 

1. Validação de cadastro 

Descrição: Quando o importador necessita cadastrar um novo representante legal no SIGVIG, o 

órgão apresenta prazo de aproximadamente 30 (trinta) dias para proceder com a validação do 

cadastro. No caso de o importador precisar cadastrar um novo representante para uma 

mercadoria que está em trânsito, existe a possibilidade da carga chegar e ficar parada, caso seja 

necessário o representante legal para realizar alguma atividade no fluxo de importação. 

Destaca-se que todos os representantes legais da empresa importadora foram previamente 

cadastrados no Sistema de Rastreamento da Atuação dos Intervenientes Aduaneiros (RADAR) 

da Receita Federal do Brasil, o que demonstra a falta de alinhamento e integração entre esses 

dois órgãos anuentes. 

Porto: Santos e Itajaí 

Fluxo: Importação 

Tipo de carga: Contêiner 

Interveniente envolvido: MAPA  

Macro etapa: Fluxo geral 
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Frequência: 100% 

Impacto de tempo: De difícil estimativa 

Causa raiz: Em nenhuma legislação do MAPA é estabelecido o prazo para que o cadastro do 

representante legal seja homologado para o SIGVIG, tampouco na Instrução Normativa MAPA 

nº 7/12, que estabeleceu o SIGVIG. Observa-se, também, que não existe uma ferramenta de 

sistema informatizado ue pe ita ape as a e ovaç o  do ep ese ta te legal p evia e te 

cadastrado.  

Outra causa raiz é a falta de alinhamento dos órgãos intervenientes do comércio 

exterior. Todos os importadores e exportadores necessitam proceder com o cadastro do 

representante legal na RFB. Entretanto, por ausência de boa prática dos órgãos anuentes com a 

RFB, os importadores e exportadores necessitam proceder com um cadastro específico. Essa 

causa raiz, portanto, estende-se a outros órgãos anuentes, não apenas ao MAPA. 

Gargalo: Não 

Solução Proposta: Sugere-se, inicialmente que todos os órgãos anuentes aceitem 

automaticamente o cadastro do representante legal no Sistema de Rastreamento da Atuação 

dos Intervenientes Aduaneiros (RADAR). Assim, as empresas não necessitarão proceder com os 

cadastros dos representantes em cada órgão anuente. Com a utilização plena do Sistema de 

Anexação de Documentos, o órgão anuente poderá avaliar exatamente o representante legal 

que procedeu com a elaboração do dossiê, visto que esse representante estará 

obrigatoriamente cadastrado no RADAR da empresa.  

Caso o MAPA entenda como não viável essa proposta, sugere-se que, para agilizar o 

cadastro de um novo representante legal no SIGVIG, o órgão deverá estabelecer o prazo 

necessário para proceder a validação do cadastro, conferindo mais celeridade ao processo. 

Sugere-se o tempo de 10 (dez) dias corridos. Independente da proposta a ser aplicada, o MAPA 

deverá proceder com a alteração da Instrução Normativa MAPA 7/12. 

Categoria: Prática/Procedimento/Processo e Base Normativa 

Subcritério de Base Normativa: Alteração de Instruções Normativas 

Estimativa de Complexidade: Média (12) 

Estimativa de Impacto: 0h 
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2. Exigência da emissão da SAT 

Descrição: Alguns Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (AFRFB) na Unidade da Receita 

Federal (URF) de Santos aplicam multas aos importadores de cargas a granel caso o pedido da 

Solicitação de Arqueação Técnica (SAT) não tenha sido protocolizado antes da atracação do 

navio. Destaca-se que a SAT está prevista na Instrução Normativa RFB 1.020/10. A fiscalização 

desse porto entende que a não solicitação é um embaraço à fiscalização, consequentemente, a 

multa aplicada é de R$5.000,00, conforme previsto em Regulamento Aduaneiro. 

Porto: Santos  

Fluxo: Importação 

Tipo de carga: Granel e Roll On-Roll Off (Veículos) 

Interveniente envolvido: RFB 

Macro etapa: Antes do processo de importação 

Frequência: 100% 

Impacto de tempo: Sem mensuração direta ao tempo nos portos 

Causa raiz: Os Capítulos VI e VII da Instrução Normativa 1.020/10 não indicam em nenhum artigo 

a necessidade de que o pedido da SAT seja protocolado antes da atracação do navio. Portanto, 

observa-se que essa é uma prática implementada no Complexo Portuário de Santos. 

Gargalo: Não 

Solução proposta: Conforme solução proposta do Problema 4, comum aos fluxos de importação 

e exportação deste Relatório. 

Categoria: Prática/Procedimento/Processo e Base Normativa 

Estimativa de Complexidade: Média (12) 

Estimativa de Impacto:0h 
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3. ANVISA e INMETRO: morosidade de anuência para autorização pré-embarque 

Descrição: A ANVISA e o INMETRO apresentam, atualmente, um tempo prolongado para a 

análise e o deferimento da autorização pré-embarque. O embarque do contêiner no país 

exportador, nos moldes previstos pela legislação brasileira, depende do deferimento dos órgãos 

anuentes, ou seja, quanto mais tempo para o órgão anuente deferir o pedido, mais dias levarão 

para que a carga seja embarcada, o que afeta diretamente o tempo de importação. 

Porto: Santos e Itajaí 

Fluxo: Importação 

Tipo de carga: Contêiner 

Intervenientes envolvidos: ANVISA e INMETRO  

Macro etapa: Antes do início do processo de importação 

Frequência: 100% 

Impacto de tempo: Sem mensuração direta ao tempo nos portos 

Causa raiz: Ainda que a Portaria SECEX 23/11 defina um prazo máximo de 60 dias corridos para 

a conclusão da análise pelos órgãos anuentes, os importadores apontaram que este prazo é 

muito extenso. Além disso, os órgãos anuentes não possuem gerenciamento de riscos 

automatizado, o que impacta no tempo da análise documental e, portanto, do deferimento da 

autorização de embarque ou da licença de importação. 

Gargalo: Não 

Solução Proposta: Conforme proposto em Relatórios de Modernização anteriores, elaborados 

pelo Instituto Aliança Procomex em parceria com a Receita Federal do Brasil e a Secretaria de 

Comércio Exterior, reforça-se a proposta de eliminação dos documentos existentes atualmente 

para deferimento de LI, sendo que o licenciamento deve ser vinculado diretamente na 

Declaração Única de Importação (DU-Imp) pelo importador após emitido pelos órgãos anuentes. 

As particularidades de cada tipo de licenciamento devem ser tratadas junto aos órgãos anuentes 

no Módulo de anexação de documentos e licenças. Portanto, não deverá ser um documento em 

específico, à semelhança do que ocorre atualmente com a Licença de Importação, mas diversos 

modelos de documentos adaptáveis às necessidades dos órgãos anuentes. À medida do 

possível, os órgãos deverão alinhar-se para solicitar documentos padrões, o que facilitará a 
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integração dos sistemas dos importadores com o Módulo de anexação de documentos e 

licenças. 

Em semelhança ao que é proposto para o Módulo de anexação de documentos e 

licenças para o novo processo de exportação, os licenciamentos devem ocorrer em paralelo. Em 

outras palavras, as análises e os deferimentos de licenciamento no processo de importação 

podem ocorrer ao mesmo tempo: análise da RFB no Módulo da Declaração Única de 

Importação; análise da anuência pelos órgãos anuentes no Módulo de anexação de documentos 

e licenças. Destaca-se, também, que deve existir a possibilidade de realizar pagamentos das 

taxas de licenciamento via débito automático em conta do importador. 

Para possibilitar embarques parciais com controles de saldo, sugere-se a criação de um 

licenciamento master. Exemplo: a empresa importadora protocola um pedido junto ao órgão 

anuente, relacionando a programação de importação do item controlado durante um 

determinado período; o órgão realiza uma análise de acordo com seus critérios e gerenciamento 

de risco e defere uma espécie de licenciamento master, que por sua vez, contenha o saldo total 

e o tempo de validade. A cada embarque realizado pela empresa importadora, em referência ao 

material controlado, a empresa registra uma Declaração Única de Importação indicando o 

licenciamento que consome o saldo inicial deferido pelo órgão anuente, o que dispensa os 

trâmites e procedimentos habituais necessários para deferimento de LI, nos moldes atuais, 

sempre que houver uma nova importação para o material controlado. Entende-se por 

procedimentos habituais necessários para o deferimento da LI, as solicitações dos seguintes 

documentos: formulários (a exemplo do Anexo X do DPF), petições, catálogos, entre outros que 

precisam ser entregues quando a empresa realiza uma importação do produto especificado. 

Essa sugestão reflete positivamente para o importador, garantindo agilidade, redução de custo 

e otimização de processos. 

Considerando a existência da Declaração Única de Importação e a inserção de dados do 

processo, reforça-se que seja possível ao importador obter o deferimento do licenciamento, 

mesmo após efetivação da Declaração Única de Importação, o  o t ole at av s de status , 

à semelhança da proposta da nova exportação (DU-E).  Exemplo: Declaração Única de 

Importação efetivada pendente de análise do órgão anuente. Em casos que a importação de 

determinada NCM seja proibida, o sistema deve alertar os órgãos anuentes sobre essa NCM 

indicada na Declaração Única de Importação. Por meio da integração entre o Módulo da 

Declaração Única de Importação e o Módulo de anexação de documentos e licenças, o Portal 

Único deve ser adaptado para este cenário. 
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Em complemento, os órgãos anuentes devem proceder a uma revisão da lista de 

produtos sujeitos à restrição de embarque. Entende-se que essa lista deve estar relacionada 

apenas às mercadorias que podem gerar riscos à saúde, ao meio ambiente ou à segurança 

nacional. Dessa maneira, diferenciar-se-ia de odo ais la o a e essidade de auto izaç o 

pré-e a ue , a ual se ia ealizada e a ue a e a ue, da e essidade de egist o do 

p oduto , ue pe ite a o e ializaç o de u  dete i ado p oduto, desde ue dete i ados 

critérios sejam preenchidos. 

 De modo resumido, conforme explicitado em Relatórios de Modernização anteriores, a 

ideia geral é que toda documentação e informação requisitadas por um órgão anuente ou pela 

RFB sejam apresentadas no Portal Único, com a integração entre o Módulo da Declaração Única 

de Importação e o Módulo de anexação de documentos e licenças. Caso um órgão anuente 

deseje uma informação, essa deverá estar em um campo específico de algum documento no 

Módulo de anexação de documentos e licenças ou essa será buscada no sistema informatizado 

no Módulo da Declaração Única de Importação. A apresentação de documentos e informações 

por via eletrônica, visa a celeridade do processo, adotando a filosofia paperless e evitando o 

retrabalho. 

Deve-se ressaltar que, à semelhança da proposta do Módulo de anexação de 

documentos e licenças no processo de exportação, a interface dos órgãos anuentes e 

intervenientes através do Portal Único não necessariamente extinguirá os sistemas próprios de 

cada órgão. A proposta se baseia numa base de dados compartilhada entre todos os órgãos e 

que permita integração de informações através do Portal Único. 

Categoria: Prática/Procedimento/Processo, Base Normativa e Sistemas 

Estimativa de Complexidade: Alta (126) 

Estimativa de Impacto: 0h 

 

4. ANP: solicita informações nos campos complementares da LI 

Descrição: A ANP solicita informações complementares na LI, tais como: nome do navio, 

produtos importados e portarias da própria ANP. Deve-se destacar que o registro da LI é 

realizado após o embarque no exterior e antes da chegada da mercadoria no país. Essas 

informações são prestadas para recebimento de faturas proforma, que são elaboradas antes do 

navio ser nomeado. 
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Porto: Santos  

Fluxo: Importação 

Tipo de carga: Granel  

Interveniente envolvido: ANP 

Macro etapa: Antes do início do processo de importação 

Frequência: 100% das cargas que possuem anuência da ANP 

Impacto de tempo: Sem mensuração direta ao tempo nos portos 

Causa raiz: A ausência de uma completa integração de todos os sistemas de comércio exterior 

no Brasil dificulta a disponibilização de informações requeridas por determinados órgãos 

anuentes, fazendo com que haja repetição de dados ao longo do processo. 

Gargalo: Não 

Solução Proposta: Conforme solução proposta do Problema 3 do fluxo de importação deste 

Relatório. 

Categoria: Prática/Procedimento/Processo, Base Normativa e Sistemas 

Estimativa de Complexidade: Alta (72) 

Estimativa de impacto: 0h 

 

5. Embarque de mercadoria no exterior sem a necessária autorização 

Descrição: No Brasil, devido aos atrasos dos órgãos anuentes para o deferimento da autorização 

pré-embarque, tornou-se prática de mercado o embarque da mercadoria sem a necessária 

autorização do órgão ou mesmo antes de toda a elaboração dos documentos necessários. O 

importador toma essa decisão para que não ocorra atrasos no processo de importação, além de 

evitar gargalos aduaneiros ou perdas de preferência de embarque no exterior.  

Porto: Santos  

Fluxo: Importação 

Tipo de carga: Contêiner e Granel 
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Intervenientes envolvidos: Importador; Órgãos anuentes 

Macro etapa: Antes do início do processo de importação 

Frequência: 

DECEX: M= 60% 

INMETRO: M= 72.5%  

ANVISA: M= 72.5%  

Impacto de tempo:  

INMETRO: M= 720 Horas / Desvio Padrão= 0 Horas 

ANVISA: M= 720 Horas / Desvio Padrão= 0 Horas 

DECEX: M= 84 Horas / Desvio Padrão= 36 Horas 

Causa raiz: A imprevisibilidade do tempo da análise da autorização de embarque é uma das 

causas raízes desse problema. Ademais, como descrito anteriormente, a Portaria SECEX 23/11, 

Subseção V, no Art. 23, ratifica que os pedidos de Licenciamento não automático terão 

tramitação de, no máximo, 60 dias contados a partir da data do registro no SISCOMEX, podendo 

esse prazo ser ultrapassado quando da impossibilidade do seu cumprimento por razões que 

estão fora do controle do órgão anuente. Além disso, os órgãos anuentes não possuem 

gerenciamento de riscos automatizado, o que impacta no tempo de análise documental e, 

portanto, do deferimento da licença. Portanto, observa-se que o prazo é muito longo. Nesses 

casos, o importador opta pelo pagamento da multa da Receita Federal e uma possível multa de 

algum órgão anuente. 

Gargalo: Não 

Solução Proposta: Conforme solução proposta do Problema 3 do fluxo de importação deste 

Relatório. 

Categoria: Prática/Procedimento/Processo, Normativa e Sistemas 

Estimativa de Complexidade: Alta (126) 

Estimativa de impacto: 19.48h 
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6. MAPA: o recebimento de documentos não é padronizado 

Descrição: O importador deve proceder com a solicitação de autorização prévia de importação 

em distintas Superintendências Federais de Agricultura: para alguns casos, a solicitação é 

realizada na Superintendência responsável pelo ponto de ingresso da mercadoria no país; para 

outros, a solicitação é realizada na Superintendência do local de destino da mercadoria. Algumas 

dessas Superintendências utilizam o VICOMEX, enquanto outras exigem a entrega de 

documentos em papel. Esse contexto deflagra uma falta de padronização procedimental por uso 

proposto da mercadoria e, não raras as vezes, o importador não está ciente dessas nuances. A 

dificuldade em localizar os atos normativos específicos que regulamentam qual 

Superintendência tem competência sobre a importação de cada mercadoria é um dos motivos 

dos equívocos cometidos pelo importador. O site do MAPA não apresenta a clareza necessária 

quanto à competência de cada um dos responsáveis pelas ações na autorização de embarque, 

bem como não tem uma formatação amigável e fácil para as pesquisas. Os atos normativos se 

dividem por tipo de importação e não têm uma uniformização de documentos e procedimentos 

que impossibilite a utilização divergente entre as unidades de atendimento. 

Porto: Santos  

Fluxo: Importação 

Tipo de carga: Contêiner, Granel  

Interveniente envolvido: MAPA 

Macro etapa: Antes do início do processo de importação  

Frequência: 100% dos casos de cargas com autorização prévia de embarque do MAPA 

Impacto de tempo: De difícil estimativa 

Causa raiz: Nem todas as áreas do MAPA adotaram única e exclusivamente o Sistema de 

Anexação de Documentos. Portanto, identifica-se que esse órgão não emitiu publicamente 

orientações expressas, tampouco elaborou legislação, aos respectivos servidores para a 

utilização desse sistema, de modo a solicitar documentos físicos apenas em casos excepcionais. 

Portanto, a causa raiz desse problema é a não alteração da cultura organizacional quanto à 

análise documental das licenças de importação.  

Gargalo: Não 
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Solução Proposta: Quanto à padronização de procedimento de priorização de determinados 

produtos, o MAPA deve redigir em manuais internos e externos quais são as cargas com 

prioridade, de modo a facilitar a interpretação e a execução desses procedimentos em todas as 

unidades. Caso sejam identificadas inconsistências em relação à priorização, o MAPA deverá 

realizar treinamento com os fiscais de tal unidade. Além disso, todas as Unidades deverão 

padronizar o recebimento de todos os processos através do VICOMEX, portanto, realizar a 

anuência sem papel. 

 Ademais, sugere-se o desenvolvimento de um novo site institucional do MAPA, com um 

layout amigável, onde as informações, os documentos e as legislações sejam de fácil acesso. 

Sugere-se realizar benchmarking internacional de modo a tomar conhecimento dos sites 

institucionais das Agências responsáveis pela regulação de produtos com características 

fitossanitárias. 

Esse novo site deve considerar a utilização dos mais diversos browsers, não sendo 

limitado a um ou dois. Depois de definido a estrutura básica do novo site, sugere-se convidar o 

Setor Privado, que são os reais usuários, para opinar sobre a disposição da estrutura desse site. 

Esse novo site deverá possuir um nível de segurança alto, de modo a evitar que esse seja 

bloqueado pelas áreas de Tecnologia da Informação das grandes empresas. 

Categoria: Prática/Procedimento/Processo 

Estimativa de Complexidade: Baixa (2) 

Estimativa de Impacto: 0.75h 

 

7. Autorização pré-embarque do MAPA não é eletrônica 

Descrição: Algumas NCMs possuem tratamento ad i ist ativo do MAPA de auto izaç o p -

e a ue . Os p o essos ue possue  esse t ata e to o possue  p o edi e to elet i o, 

amparado no Módulo SIGVIG. Dessa maneira, o importador necessita solicitar a autorização pré-

embarque com a entrega física do dossiê de documentos e acompanhar todo o processo 

presencialmente ou remotamente (telefone e e-mail). 

Outro fator agravante nessa situação problema é a prática adotada pelo MAPA de exigir 

que o importador protocole o dossiê da operação em locais diferentes, a depender da NCM. 

Assim, para algumas NCMs, o protocolo deve ser realizado na Superintendência do MAPA na 

qual o importador está estabelecido e, para outras, na Unidade do MAPA onde ocorrerá a 
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importação. A informação de procedimento por NCM (Superintendência ou Unidade) não é 

encontrada facilmente no site institucional do órgão, o que pode induzir o importador ao erro. 

Esse tipo de procedimento impacta no tempo total do processo de importação, visto 

que o importador estará sujeito a perdas de oportunidades no mercado. 

Porto: Santos e Itajaí  

Fluxo: Importação 

Tipo de carga: Contêiner e Granel 

Intervenientes envolvidos: MAPA 

Macro etapa: Antes do início do processo de importação 

Frequência: 100% 

Impacto de tempo: 

Santos: M= 144 Horas / Desvio Padrão= 24 Horas 

Itajaí: M= 7.45 Horas / Desvio Padrão= 10.13 Horas 

Causa raiz: Observa-se que o processo não é padronizado para a análise do tratamento 

administrativo de NCMs que necessitam de autorização pré-embarque. Ademais, o MAPA não 

emitiu publicamente orientações expressas, tampouco adaptou legislações, aos respectivos 

servidores para a utilização única e exclusivamente do VICOMEX, de modo a solicitar 

documentos físicos apenas em casos excepcionais. Devido à não utilização desse sistema e do 

próprio SIGVIG, o importador ou o representante legal não tem a possibilidade de 

acompanhamento online do processo. Portanto, uma das causas raízes desse problema é a não 

alteração da cultura organizacional quanto à análise documental das autorizações pré-

embarque. Em complemento, identifica-se a falta de sistema de gerenciamento de riscos 

automatizado, com uma matriz de riscos que abranja todo o território nacional, visto que essas 

análises são realizadas na Unidade de chegada ou na Unidade onde está estabelecido o 

importador. 

Gargalo: Não 

Solução Proposta: Conforme Soluções Propostas dos Problemas 6 e 30 Comuns aos Fluxos de 

Importação e Exportação e do Problema 3 do Fluxo de Importação deste Relatório. 
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Categoria: Prática/Procedimento/Processo, Base Normativa e Sistemas 

Subcritério de Base Normativa: Alteração de Instruções Normativas 

Subcritério de Sistemas: Alteração de um sistema e desenvolvimento de um novo 

Estimativa de Complexidade: Alta (72) 

Estimativa de impacto: 0.89h  

 

8. Pagamento do frete apenas após a atracação 

Descrição: Com exceção dos importadores que possuem grande fluxo comercial com 

determinados armadores, as empresas podem solicitar as faturas de fretes e outras taxas apenas 

após a atracação do navio. Consequentemente, a fluidez da importação pode ser prejudicada, 

visto que, enquanto o importador não proceder com o pagamento, o armador não retira o 

desbloqueio do processo no SISCOMEX Carga. 

Porto: Itajaí  

Fluxo: Importação 

Tipo de carga: Contêiner 

Intervenientes envolvidos: Importador; Armador 

Macro etapa: Atracação do navio – início da operação 

Frequência: %, o  ex eç o aos i po tado es de g a de po te ue possue  o ta 

o e te  o  a ado es 

Impacto de tempo: 12h 

Causa raiz: Deve-se destacar que não existe legislação aduaneira impedindo o pagamento do 

frete antes da efetiva atracação do navio por parte do armador. Portanto, observa-se a ausência 

de boa prática dos armadores quanto a essa atividade, que está relacionada ao desbloqueio do 

SISCOMEX Carga. 

Gargalo: Sim 

Solução Proposta: Apesar de não ser um problema relacionado aos órgãos, sugere-se que a 

Receita Federal do Brasil e a Secretaria de Comércio Exterior trabalhem junto aos armadores e 
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às associações representativas desses para que essas empresas permitam que o frete seja pago 

pelo importador antes da atracação do navio e, assim, procedam com o desbloqueio no 

SISCOMEX Carga referente ao frete. Posteriormente, o importador procede com o pagamento 

das outras taxas comerciais, como a taxa referente à documentação. 

Categoria: Prática/Procedimento/Processo 

Estimativa de Complexidade: Baixa (2) 

Estimativa de Impacto: 3h 

 

9. Recinto alfandegado de destino não possui visão do Conhecimento de Embarque até 

o momento da atracação 

Descrição: Caso um contêiner não seja desembaraçado no operador portuário no qual o navio 

será atracado, as informações referentes aos Conhecimentos de Embarque não são visualizadas 

pelo terminal de destino, esteja ele na Zona Primária ou na Zona Secundária, até que o navio 

esteja atracado. Dessa maneira, o planejamento de retirada dos contêineres fica prejudicado, o 

que impacta no tempo do processo de importação. Essa situação é agravada quando o navio, 

por algum motivo, precisa ser desviado para outro porto: a visualização do terminal de destino 

e, também, do importador, fica impedida até a atracação do navio no outro porto. 

Porto: Santos 

Fluxo: Importação 

Tipo de carga: Contêiner e Roll On-Roll Off 

Intervenientes envolvidos: Recintos alfandegados; RFB  

Macro etapa: Atracação do navio – Início da operação 

Frequência: 100% das cargas que serão redestinadas 

Impacto de tempo: M= 23.2 Horas / Desvio Padrão= 21.5 Horas 

Causa raiz: Os Módulos SISCOMEX Carga e Mercante não permitem a visualização do CE 

Mercante pelo recinto de destino, quando esse é diferente do operador portuário, e esses 

sistemas foram desenvolvidos com essa limitação. Entretanto, o terminal de destino, mesmo 

que tenha todos os dados da carga e a autorização do importador, não possuirá visualização 
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devido à limitação do sistema informatizado desses módulos. Essa causa raiz, por sua vez, 

ocasiona a dificuldade de os terminais de destino inserirem antecipadamente informações no 

SIGVIG Módulo Madeira. 

Gargalo: Não 

Solução Proposta: Quando o importador informar o recinto alfandegado de destino da carga na 

Declaração Única de Importação, nos casos de desembaraço sobre águas e de redestinação da 

carga (tanto nos casos de trânsito aduaneiro quanto nos casos de movimentação do contêiner 

dentro da mesma jurisdição da Unidade da Receita Federal), o Módulo da Declaração Única de 

Importação deve enviar um alerta automático ao recinto alfandegado no Módulo CCT. Dessa 

maneira, esse elo terá a visualização de todos os contêineres que serão destinados à sua 

responsabilidade e, consequentemente, será possível proceder com um planejamento de 

movimentação de contêineres mais preciso. 

Categoria: Sistemas 

Subcritério de Sistemas: Alteração de dois ou mais sistemas 

Estimativa de Complexidade: Baixa (5) 

Estimativa de Impacto: 14.84h 

 

10. Retenção de cargas devido ao não pagamento de taxas vinculadas ao transporte 

marítimo internacional  

Descrição: No SISCOMEX Carga, o armador tem a prerrogativa de bloquear a retirada da carga 

de importação por falta de pagamento do frete, com base no Art. 40 da Instrução Normativa 

RFB 800/07 e no Art. 7 do Decreto-Lei 116/67. Entretanto, observa-se que alguns armadores 

têm procedido com o bloqueio também nos casos em que o importador não efetua o pagamento 

de outras taxas vinculadas ao transporte marítimo internacional, como o Terminal Handling 

Charge (THC) e a taxa de documentação (DOC FEE). Portanto, identifica-se a utilização de um 

sistema público de comércio exterior para obrigar o importador a resolver uma questão 

comercial com a empresa transportadora. Além do descumprimento da legislação, o tempo do 

processo de importação é impactado negativamente quando essa situação problema ocorre. 

Porto: Itajaí  

Fluxo: Importação 
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Tipo de carga: Contêiner 

Intervenientes envolvidos: Importador; Armador; RFB 

Macro etapa: Presença de carga – Registro de DI  

Frequência: 9.5% 

Impacto de tempo: M= 21 Horas; Desvio Padrão= 13.7 Horas 

Causa raiz: Não existe um canal de comunicação fluido com a Receita Federal do Brasil para as 

denúncias dos importadores ou representantes legais para a solução desse problema. Para isso, 

procedimentos sobre a apresentação de documentos que comprovem o devido pagamento do 

frete devem também existir. Além disso, também não se identifica a existência de penalidades 

impostas por esse órgão caso o armador proceda com o bloqueio de carga devido ao não 

pagamento de outras taxas que não o frete (descumprimento de legislação). 

Gargalo: Sim 

Solução proposta: Sugere-se que a Receita Federal do Brasil crie um canal de denúncia específico 

para que o importador ou o representante legal envie os casos de bloqueios de cargas por 

pendências que não estejam vinculadas ao frete do transporte marítimo internacional, como o 

Terminal Handling Charge (THC) e a taxa de documentação (DOC FEE). 

 Para proceder com a denúncia, a empresa importadora necessitará anexar, por 

exemplo, o comprovante de pagamento do frete referente ao contêiner específico que está 

bloqueado. O site da Receita Federal do Brasil deverá ter as informações referentes às etapas 

mencionadas anteriormente, com o objetivo de evitar denúncias inócuas ou retrabalho ao ser 

solicitado documentos que não foram anexados previamente. 

Categoria: Prática/Procedimento/Processo 

Estimativa de Complexidade: Baixa (2) 

Estimativa de Impacto: 1.60h 

 

11. Obrigatoriedade de apresentação do BL original para o armador 

Descrição: Após o pagamento da taxa de frete e o recebimento do BL original, o importador 

necessita apresentar o extrato do pagamento e o documento original para o escritório regional 
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para que, então, o armador efetue o desbloqueio no SISCOMEX Carga. Essa situação impacta 

diretamente no tempo do processo, visto que o importador ou o representante legal necessita 

deslocar-se fisicamente para atender essa exigência imposta pelo armador. 

Porto: Itajaí  

Fluxo: Importação 

Tipo de carga: Contêiner 

Intervenientes envolvidos: Importador; Armador. 

Macro etapa: Presença de carga – Registro de DI 

Frequência: 100% 

Impacto de tempo: M= 3.1 Horas/ Desvio Padrão = 1.7 Horas 

Causa raiz: Ausência de boa prática dos armadores de não aceitar apenas o extrato do 

pagamento via e-mail e da boa prática de intercâmbio de informações entre o escritório 

internacional e o escritório regional. 

Gargalo: Sim 

Solução Proposta: Apesar de não ser um problema diretamente relacionado ao órgão, sugere-

se que a Receita Federal emita uma orientação para que os armadores aceitem a documentação 

de forma eletrônica e, à medida do possível, que implementem a boa prática de intercâmbio de 

informações entre os escritórios internacionais e o escritório regional. Ademais, sugere-se 

também que esse assunto possa ser tratado pelos intervenientes do Complexo Portuário de 

Itajaí. 

Categoria: Prática/Procedimento/Processo 

Estimativa de Complexidade: Baixa (2) 

Estimativa de Impacto: 2.48h 

 

12. Problemas de pesagem nos terminais 

Descrição: Em Santos, é comum a redestinação de contêiner e o trânsito aduaneiro. Portanto, o 

contêiner deve ser pesado em várias etapas do processo de importação, por exemplo, na saída 
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do operador portuário e na chegada ao recinto alfandegado (redestinação ou trânsito 

aduaneiro). Essas pesagens são atividades obrigatórias devido à segurança da cadeia logística. 

Em alguns casos, se observam divergências entre os pesos das balanças. Se for o caso de 

redestinação, provavelmente o importador solicitará a repesagem , visto que se a Declaração 

de Importação for registrada com essa divergência, a tendência é de parametrização em canal 

amarelo ou vermelho. Nos casos de trânsito aduaneiro, na maioria das vezes, existirá a 

intervenção de um Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil (AFRFB). Por vezes, o AFRFB não 

possui o tempo necessário devido à baixa quantidade de servidores e ao alto volume de 

processos, o que, portanto, dificulta a tratativa da divergência de peso de modo mais célere. 

Esse tipo de problema impacta a fluidez do processo de importação, porque deve-se solucionar 

essa divergência antes de o importador ter a possibilidade de registrar a Declaração de 

Importação, independente do caso descrito (redestinação ou trânsito aduaneiro). 

Porto: Santos  

Fluxo: Importação 

Tipo de carga: Contêiner 

Interveniente envolvido: Recintos Alfandegados; RFB 

Macro etapa: Início da operação – Presença de carga 

Frequência: 14% 

Impacto de tempo: M= 48 Horas / Desvio Padrão= 21.46 Horas 

Causa raiz: A variação de peso entre as diferentes balanças é prevista pelo INMETRO, pela ABNT 

e em normas internacionais. A Receita Federal do Brasil prevê em legislação própria a tolerância 

no momento da pesagem, entretanto, qualquer divergência de peso inserida no sistema gera 

uma variável que parametriza, na maioria das vezes, o processo em canal vermelho. Portanto, 

qualquer divergência de peso resulta na solicitação de repesagem  ou, posteriormente, na 

necessidade de intervenção de um auditor-fiscal. Destaca-se que alguns auditores-fiscais, por 

boa prática, interpretam que a variação de até 5% da quantidade de mercadoria é tolerável. Essa 

interpretação tem base no Regulamento Aduaneiro, Art. 718, Parágrafo 1º. 

Gargalo: Sim 

Solução Proposta: Sugere-se que o SISCOMEX Importação e, futuramente, o Módulo da 

Declaração Única de Importação sejam parametrizados com base na tolerância de variação de 
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peso estabelecida em legislação da própria Receita Federal do Brasil. Sugere-se, também, que 

existam níveis de alertas, com base em critérios de riscos, no Módulo Gerenciamento de Riscos 

quanto à variação de peso entre as balanças dos recintos alfandegados, o que, por sua vez, afeta 

o peso aferido do contêiner com carga. Entretanto, a diferença de peso constatada não deve 

gerar bloqueio para o registro da Declaração de Importação ou da Declaração Única de 

Importação. Destaca-se que o Módulo CCT deve estar integrado ao Módulo Declaração Única 

de Importação para que exista o cruzamento de dados entre ambos os módulos, a exemplo dos 

pesos inseridos em sistema pelo recinto alfandegado de origem e o recinto alfandegado de 

destino nos casos de trânsito aduaneiro ou de redestinação. 

Categoria: Sistemas 

Subcritério de Sistemas: Alteração de um sistema 

Estimativa de Complexidade: Baixa (4) 

Estimativa de Impacto: 4.3h 

 

13. Os terminais não permitem a atracação sem o papel da SAT 

Descrição: Os terminais no Complexo Portuário de Santos não permitem a atracação de um 

navio com carga a granel e o seu descarregamento se o importador não apresentar o documento 

da SAT que foi protocolizado anteriormente na Receita Federal. 

Porto: Santos  

Fluxo: Importação 

Tipo de carga: Granel 

Interveniente envolvido: Operador Portuário 

Macro etapa: Antes do processo de importação 

Frequência: 100% 

Impacto de tempo: De difícil estimativa 

Causa raiz: Interpretação equivocada de alguns terminais sobre a Instrução Normativa 1.020/10 

e a Instrução Normativa 1.282/12, além da ausência de esclarecimentos em manual aduaneiro 

sobre essa prática executada por esses terminais. 
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Gargalo: Sim  

Solução Proposta: Conforme solução proposta do Problema 4, comum aos fluxos de importação 

e exportação deste Relatório. 

Categoria: Prática/Procedimento/Processo 

Estimativa de Complexidade: Baixa (2) 

Estimativa de Impacto: 0h 

 

15. Falta de visibilidade das exigências no SISCOMEX Trânsito 

Descrição: O SISCOMEX Trânsito não permite que o importador tenha visualização das 

exigências apontadas pelo AFRFB, como o que ocorre no SISCOMEX Importação Web. 

Consequentemente, o processo pode ficar parado caso não tenha um acompanhamento in loco 

pelo representante legal de modo que o importador tenha ciência das exigências documentais. 

Portanto, perde-se previsibilidade na liberação do contêiner para o trânsito aduaneiro e, se for 

o caso de uma DTA Pátio, que possui apenas 48 horas, torna-se provável que ocorra um 

vencimento do documento e a saída do contêiner fique prejudicada. 

Porto: Santos  

Fluxo: Importação 

Tipo de carga: Contêiner 

Interveniente envolvido: RFB 

Macro etapa: Análise documental 

Frequência: 100% dos processos de trânsito aduaneiro com exigência 

Impacto de tempo: M= 57 Horas / Desvio Padrão= 9,94 horas 

Causa raiz: O SISCOMEX Trânsito apenas permite que as exigências indicadas pelo auditor-fiscal 

seja  visualizadas pelo pe fil T a spo tado , apesa  de o ep ese ta te legal e o i po tado  

serem os reais responsáveis pelo processo de trânsito aduaneiro. Portanto, a estrutura do 

sistema informatizado é a causa raiz desse problema. 

Gargalo: Sim 
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Solução Proposta: Reforça-se a ideia, em relação ao desenvolvimento do Portal Único de 

Comércio Exterior e à estrutura inicialmente proposta quanto aos processos de importação, de 

que o Módulo CCT e o Módulo da Declaração Única de Importação devem estar integrados. Com 

o Módulo de Gerenciamento de Riscos estruturado exclusivamente aos auditores-fiscais, para 

qualquer exigência apontada no processo, o Portal Único deverá enviar um alerta automático 

para o representante legal da Declaração Única de Importação sujeita ao trânsito aduaneiro. 

Dessa maneira, a transparência no processo de importação é aumentada. 

Enquanto o novo processo de importação não é estruturado, sugere-se a alteração do 

SISCOMEX T sito pa a ue o pe fil I po tado  te ha visualizaç o das exig ias apo tadas 

pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil (AFRFB), sem a necessidade de o representante 

legal estar em constante contato com o órgão. 

Ademais, sugere-se que a Receita Federal do Brasil inclua nos manuais aduaneiros que 

todas as exigências indicadas por um auditor-fiscal devem ser indicadas em algum sistema. 

Dessa maneira, os registros de análises sobre os processos estarão transparentes, tanto ao 

representante legal quanto ao importador. 

Categoria: Sistemas 

Subcritério de Sistemas: Alteração de dois ou mais sistemas 

Estimativa de Complexidade: Baixa (5) 

Estimativa de Impacto: 3.42h 

 

16. Sequencialismo de atividades: declaração de informações e presença de carga 

Descrição: O importador não pode declarar as informações sobre as cargas antes de o recinto 

aduaneiro dar a presença de carga, com exceção à modalidade do despacho antecipado. Dessa 

maneira, observa-se que o fluxo de informações, que frequentemente é mais ágil do que o fluxo 

físico da carga, não é fluido, o que prejudica, posteriormente, a agilidade do desembaraço 

adua ei o e o possi ilita ue os po tos seja  ape as po to de passage . 

Porto: Santos  

Fluxo: Importação 

Tipo de carga: Contêiner, Granel, Roll on-Roll off 
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Interveniente envolvido: RFB 

Macro etapa: Presença de carga – Registro de DI 

Frequência: 100% 

Impacto de tempo: M= 34.2 Horas/ Desvio Padrão= 15.9 Horas 

Causa Raiz: A lógica do processo de importação disposta em legislação, com destaque para a 

Instrução Normativa 680/06, a Instrução Normativa RFB 800/06 e a Instrução Normativa 

1282/12, prevê sequencialismo das atividades. Os Módulos do SISCOMEX, principalmente o 

Carga, o Mercante e o Importação Web, refletem a legislação. 

Gargalo: Sim; alto impacto 

Solução Proposta: À semelhança do novo fluxo de exportação, reforça-se a proposta de que o 

importador ou o representante legal possam elaborar e registrar a Declaração Única de 

Importação ou solicitar um documento no Módulo de anexação de documentos e licenças. Isso 

poderá ser feito no momento em que o importador estiver em posse de todas as informações 

necessárias para completar a Declaração Única de Importação. Dessa maneira, o sequencialismo 

de atividades é rompido. 

 Entretanto, sugere-se que existam duas hipóteses, uma delas propostas na Consulta 

Pública nº 3/17 que visa a alteração da Instrução Normativa RFB 680/06: o despacho aduaneiro 

sobre águas e o despacho comum. No primeiro, a Receita Federal do Brasil procederá com a 

parametrização e a análise antes da chegada da carga. No segundo, o órgão esperará a presença 

de carga dada pelo recinto alfandegado para que possa executar a parametrização. À 

semelhança do que ocorre com a DU-E, assim que o importador proceder com o Registro no 

Módulo da Declaração Única de Importação, as informações serão cruzadas com o Módulo CCT 

para detectar se essa carga está em algum recinto alfandegado e, então, ocorre a 

parametrização automática, sem formação de lotes. 

Reforça-se a sugestão de que se o Módulo da Declaração Única de Importação possuir 

algum documento vinculado ao Módulo de anexação de documentos e licenças, assim que a 

presença de carga for dada, um alerta automático será disparado aos órgãos anuentes. Caso 

essa carga possuir a previsão de poder ser verificada fisicamente. 

Para isso, a Instrução Normativa 680/06, a Instrução Normativa RFB 800/06 e a 

Instrução Normativa 1282/12, entre outras, necessitarão ser alteradas para refletirem a 
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proposta de eliminação do sequencialismo de atividades. Entre outras palavras, permitir que o 

importador ou o representante legal procedam com o registro da Declaração Única de 

Importação antes da chegada da carga. 

Categoria: Base Normativa e Sistemas 

Subcritério de Base Normativa: Alteração de Instruções Normativas 

Subcritério de Sistemas: Desenvolvimento de dois ou mais sistemas 

Estimativa de Complexidade: Alta (42) 

Estimativa de Impacto: 27.36h 

 

17. Demora para o início de trânsito 

Descrição: Havendo necessidade de conferência e ou colocação do lacre da Receita Federal, a 

ação ocorrerá apenas em horário administrativo, conforme disponibilidade da fiscalização 

aduaneira. Essa limitação do horário prejudica o início do trânsito, ocasiona a morosidade do 

processo e gera custos extras. Portanto, o início do trânsito não é dado de forma automática. 

Em alguns casos, essa etapa realizada pelo auditor-fiscal no Siscomex Trânsito pode ser 

postergada para o próximo dia útil. A imprevisibilidade nessa etapa do processo gera 

insegurança no planejamento do importador, podendo gerar estoques para evitar a parada da 

linha de produção, entre outros custos, ou a desistência da operação de trânsito. 

Porto: Santos  

Fluxo: Importação 

Tipo de carga: Contêiner 

Interveniente envolvido: RFB 

Macro etapa: Início da operação – Saída para trânsito (DTA Pátio); Presença de carga – Saída 

para trânsito (DTA Armazenamento) 

Frequência: 100% dos casos com trânsito aduaneiro 

Impacto de tempo: M= 40 Horas / Desvio Padrão= 11.31 horas 
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Causa raiz: A aposição de lacres deve ser executada por um auditor-fiscal, mesmo quando a DTA 

tenha sido parametrizada sem a necessidade de conferência física. Duas causas raízes 

complementares podem ser observadas: a execução dessa atividade apenas em horário 

comercial e a impossibilidade de aposição de lacres pelos recintos alfandegados. 

Gargalo: Sim; alto impacto 

Solução Proposta: Considerando a redação de Relatórios de Modernização anteriores, reforça-

se a sugestão de que seja criada uma aba específica no Módulo da Declaração Única de 

Importação para a solicitação do trânsito aduaneiro ou da redestinação da carga. No momento 

da solicitação, o importador ou o representante legal necessitará indicar qual é o recinto 

alfandegado de destino e a NCM da carga em questão.  

Essa segunda informação deve ser inserida pelas empresas para o maior controle do 

trânsito sobre determinadas cargas. De modo complementar, os órgãos anuentes deverão 

disponibilizar as informações para que a Receita Federal e a Secretaria de Comércio Exterior 

parametrizem, junto ao SERPRO, quais são os tipos de cargas, os recintos alfandegados e os 

transportadores habilitados, para que não existam movimentações equivocadas, como é 

constatado atualmente. Caso seja inserida alguma informação inconsistente, o sistema deverá 

automaticamente emitir um alerta para o importador informando que essa movimentação não 

é permitida. 

Assim que o recinto alfandegado de destino for indicado no Módulo da Declaração Única 

de Importação, o sistema emitirá um alerta automático a essa empresa e ao recinto de origem. 

Portanto, ambos deverão possuir perfil habilitado para acompanhar o processo. 

 Após o representante legal preencher todos os campos do documento, em específico 

para o trânsito aduaneiro ou para a redestinação, o Módulo da Declaração Única de Importação 

aplica automaticamente a análise de riscos sobre a decisão de conceder o benefício desse 

regime especial. Sugere-se que existam alguns status: concedido, recusado, e para 

escaneamento. Caso a análise de is os di e io e o p o esso pa a es a ea e to , o e i to 

alfandegado de origem deve proceder com o escaneamento automaticamente. As imagens do 

escâner são disponibilizadas pela empresa responsável pela operação desse equipamento e 

essas imagens, então, são analisadas pelo auditor-fiscal responsável pelo processo. Caso exista 

alguma suspeita, o auditor-fiscal solicita a abertura do contêiner. Se não, o trânsito aduaneiro 

ou a redestinação é concedida. Sugere-se que para empresas habilitadas como Operador 

Econômico Autorizado, a concessão de trânsito aduaneiro seja automática.  
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A análise de riscos deve ser aplicada de modo automático, sem a formação de lotes. 

Sugere-se que, quando o importador registrar a Declaração Única de Importação com opção de 

trânsito aduaneiro ou de redestinação antes da efetiva chegada da carga, o resultado seja 

conhecido antes mesmo da atracação do navio. Entende-se que esse é um benefício concedido 

pela Receita Federal do Brasil e a carga continuará sob controle aduaneiro, portanto, o resultado 

poderia ser conhecido antecipadamente para que todos os elos envolvidos se preparem com 

maior eficiência. 

Como a solução proposta para a carga pátio baseia-se na concessão do benefício antes 

da chegada da carga, sugere-se que, se existir alguma necessidade de análise documental na 

Zona Primária, essas exigências sejam apontadas pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil 

(AFRFB) ainda com a carga sobre águas. Dessa maneira, a fluidez da carga no operador portuário 

será maior, com uma menor ocupação da área pátio. 

Ademais, sugere-se que se estabeleça em legislação que o importador ou o 

ep ese ta te legal possa soli ita  o t sito adua ei o o  o e efí io de a ga p tio  at   

horas antes da atracação do navio. Nesse caso, o Módulo CCT e o Módulo da Declaração Única 

de Importação necessitarão estar integrados para o cruzamento de informações e não 

permitirem o registro fora do prazo. Caso o prazo seja ultrapassado, o importador poderá 

registrar imediatamente uma solicitação de trânsito aduaneiro de carga armazenada. Se um 

contêiner não tenha sido cadastrado pelo importador ou representante legal até a efetiva 

atracação do navio, sugere-se que o Módulo CCT assuma automaticamente que o contêiner 

permanecerá no recinto alfandegado de desembarque, sendo o mesmo armazenado. 

 Antes do início da movimentação do contêiner, o recinto alfandegado de origem verifica 

e lança no Módulo CCT o peso e as avarias na Zona Primária. Sugere-se que todas as divergências 

sejam submetidas a tratamento no recinto alfandegado de destino, com exceção a indícios de 

violação. Com todos os documentos e informações disponíveis no sistema informatizado, 

elimina-se a etapa de e epç o do u e tal . 

 Sugere-se que as etapas de aposição do lacre e do início de trânsito sejam efetuadas 

pelo recinto alfandegado de origem. Essa sugestão baseia-se no Relatório de Auditoria 

Operacional do Tribunal de Contas de União, publicado em 2016, TC 008.930/2016-3. Dessa 

maneira, o início de trânsito pode ser dado durante o horário de funcionamento dessa empresa, 

que normalmente, opera ininterruptamente. Todas as informações do lacre e do início de 

trânsito seriam inseridas no Módulo CCT, permitindo a continuidade do controle aduaneiro. 
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 À semelhança do que é proposto para o novo processo de exportação, o transportador 

contratado deverá preencher no Módulo CCT os campos necessários, como placa de caminhão 

e motorista, para que seja gerado o Documento de Acompanhamento de Trânsito (DAT), que 

deverá ser apresentado ao recinto alfandegado no momento da entrada para o carregamento 

do contêiner. Assim que essa etapa for executada, o recinto alfandegado de origem dará o início 

de trânsito no momento em que o caminhão sair do estabelecimento. 

 Destaca-se que o Módulo Gerenciamento de Riscos, que deverá estar integrado ao 

Módulo da Declaração Única de Importação e ao Módulo CCT, deverá prever todos os critérios 

de avaliação sobre a movimentação do contêiner, seja essa movimentação de trânsito 

aduaneiro ou de redestinação. Entre os critérios que deverão ser aplicados de modo automático 

pelo sistema, exemplifica-se o tempo de deslocamento entre os recintos alfandegados. 

 Por fim, sugere-se que cargas consolidadas possam ser movimentadas por trânsito 

aduaneiro sem a necessidade de desconsolidação. Essa movimentação estaria sob a 

responsabilidade de um agente de cargas, o qual deverá possuir um perfil específico para o 

Módulo da Declaração Única de Importação e para o Módulo CCT, de modo a registrar a 

solicitação de concessão quando a carga estiver em Zona Primária e, posteriormente, proceder 

com a desconsolidação da carga no Módulo CCT, quando o contêiner estiver na Zona Secundária. 

 Esse novo processo de trânsito aduaneiro e de redestinação deverá estar explicitado em 

manual aduaneiro, de modo a esclarecer as mudanças e as possíveis dúvidas que surjam por 

essas alterações do fluxo. 

Categoria: Prática/Procedimento/Processo, Base Normativa e Sistemas 

Subcritério de Base Normativa: Alteração de Instruções Normativas 

Subcritério de Sistemas: Desenvolvimento de dois ou mais sistemas 

Estimativa de Complexidade: Alta (42) 

Estimativa de Impacto: 9.6h 

 

18. Dificuldades na liberação de DTA aos fins de semana 

Descrição: Existe a restrição por parte da Unidade da Receita Federal quanto ao horário de 

atendimento (horário comercial, de segunda-feira a sexta-feira), que gera acúmulo de 

processos, principalmente na segunda-feira ou no primeiro dia útil após um feriado, impactando 
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em toda a programação da semana de liberação de cargas do terminal portuário. Destaca-se 

que, embora exista o plantão, durante esse período não ocorre a recepção dos documentos, 

tampouco a parametrização do trânsito. 

Porto: Santos  

Fluxo: Importação 

Tipo de carga: Contêiner  

Intervenientes envolvidos: RFB  

Macro etapa: Início da operação – Saída para trânsito (DTA Pátio); Presença de carga – Saída 

para trânsito (DTA Armazenamento) 

Frequência: 95% 

Impacto de tempo: M= 96 Horas / Desvio Padrão= 19.59 horas 

Causa raiz: Podem ser observadas algumas causas raízes para essas dificuldades: os documentos 

que amparam a solicitação do trânsito aduaneiro devem ser recepcionados fisicamente para, 

então, a parametrização ser executada; a aposição de lacres deve ser executada por um auditor-

fiscal, mesmo quando a DTA tenha sido parametrizada em canal verde. Portanto, essa aposição 

dificilmente será executada fora do horário comercial e não é possível que essa atividade seja 

executada pelos recintos alfandegados. 

Gargalo: Sim 

Solução Proposta: Conforme Solução Proposta para o Problema 17 do Fluxo de Importação deste 

Relatório. 

Categoria: Pratica/Procedimento/Processo e Sistemas 

Estimativa de Complexidade: Média (14) 

Estimativa de Impacto: 21.88h 

 

19. Solicitação de posicionamento para trânsito aduaneiro 

Descrição: A solicitação do posicionamento não possui um padrão específico. O importador ou 

representante legal realiza essa etapa de acordo com a limitação de cada terminal: e-mail, 
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sistema próprio ou em papel. Essa etapa está alijada de sistemas integrados com a Receita 

Federal, como o SISCOMEX Carga ou o SISCOMEX Trânsito, e demais órgãos. Para as cargas que 

necessitam de conferência física dos órgãos anuentes para autorização do trânsito aduaneiro, 

não existe alinhamento entre tais órgãos e a Receita Federal, podendo gerar repetidos 

reposicionamentos da carga. 

Porto: Santos  

Fluxo: Importação 

Tipo de carga: Contêiner 

Interveniente envolvido: RFB, ANVISA, MAPA e IBAMA 

Macro etapa:  Início da operação – Saída para trânsito (DTA Pátio); Presença de carga – Saída 

para trânsito (DTA Armazenamento) 

Frequência: 100% 

Impacto de tempo: De difícil estimativa. 

Causa raiz: Conforme descrito na situação problema, nenhum Módulo do SISCOMEX possui a 

solicitação de posicionamento, o que ocasiona a falta de padrão nessa atividade e, muitas vezes, 

também ocasiona a falta de transparência no processo do importador junto ao terminal. 

Ademais, conforme descrito no tópico de múltiplas vistorias, a comunicação entre 

órgãos intervenientes é incipiente. No Complexo Portuário de Santos, observa-se alinhamento 

entre o MAPA e o IBAMA para a execução de uma única vistoria. Pode ser identificada uma 

lacuna de comunicação, como uma agenda compartilhada, dos órgãos intervenientes para que 

seja realizada apenas uma vistoria. 

Gargalo: Não 

Solução Proposta: Conforme Soluções Propostas do Problema 16, comum aos Fluxos de 

Importação e de Exportação. Destaca-se que, com a Solução Proposta para o Problema 17 do 

Fluxo de Importação deste Relatório, o Módulo da Declaração Única de Importação estará 

previamente parametrizado para não permitir a movimentação de cargas para recintos 

alfandegados sem a devida autorização do órgão anuente. Portanto, entende-se que o órgão 

anuente deve prever somente se a movimentação é permitida para o recinto alfandegado de 
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destino e, se necessário, proceder com a verificação física no destino. Essa proposta permitirá 

que os ope ado es po tu ios fu io e  o o po to de passage . 

Categoria: Prática/Procedimento/Processo e Sistemas 

Subcritério de Sistemas: Desenvolvimento de dois ou mais sistemas 

Estimativa de Complexidade: Média (14) 

Estimativa de Impacto: 1.5h 

 

20. Conferência física na DTA Pátio 

Descrição: Na maioria dos casos parametrizados em canal vermelho, perde-se o prazo de DTA 

Pátio (48h). Isso ocorre devido às etapas de agendamento de posicionamento da carga no 

operador portuário, de agendamento da fiscalização aduaneira para realizar a conferência física 

e possível cumprimento de exigência pelo importador relacionada à documentação e a 

retificações no sistema informatizado. 

Porto: Santos  

Fluxo: Importação 

Tipo de carga: Contêiner  

Interveniente envolvido: RFB; Despachante Aduaneiro; Operador Portuário 

Macro etapa: Início da operação – Saída para trânsito (DTA Pátio) 

Frequência: M= 30.66% 

Impacto de tempo: 35.56 Horas / Desvio Padrão=12.55 horas 

Causa raiz: Não existe um sistema único em que o resultado da parametrização do processo 

destinado ao trânsito aduaneiro seja visível para o importador e o representante legal e permita 

que algum desses solicite nesse mesmo sistema o posicionamento da carga para o recinto 

alfandegado, com um aviso automático para o auditor-fiscal sobre o agendamento. Outra causa 

raiz de perda do prazo está relacionada à dificuldade de concessão do trânsito aduaneiro aos 

fins de semana.    

Gargalo: Sim 
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Solução Proposta: Conforme Solução Proposta para o Problema 17 do Fluxo de Importação deste 

Relatório, a concessão para o trânsito aduaneiro deverá ser realizada em sistema, sem a 

fo aç o de lotes, e o t sito adua ei o p tio  deve  se  soli itado a tes da at a aç o do 

navio. Caso o processo seja direcionado para escaneamento, o operador portuário deverá 

realizá-lo assim que descarregar o contêiner e disponibilizar as imagens para o auditor-fiscal. Se 

ainda entender como necessário, procederá com a verificação física. Dessa maneira, o 

posicionamento para a verificação física de uma carga pátio deve ocorrer sem a necessidade de 

solicitação por parte de um representante legal. Entretanto, um alerta automático deverá ser 

enviado a ele assim que o auditor-fiscal indicar a necessidade de abertura do contêiner, após a 

análise das imagens do escâner. 

Destaca-se que a cada movimentação do contêiner, como o escaneamento e a 

solicitação para verificação física, um alerta automático deve ser enviado para o representante 

legal da carga. Com essa nova dinâmica, vislumbra-se a diminuição da frequência de perda de 

p azo do t sito adua ei o p tio . 

Categoria: Prática/Procedimento/Processo e Sistemas 

Subcritério de Sistemas: Desenvolvimento de dois ou mais sistemas  

Estimativa de Complexidade: Média (14) 

Estimativa de Impacto: 1.744h 

 

21. Cancelamento de DTA-Pátio 

Descrição: O cancelamento da DTA Pátio não é automático após vencimento do prazo das 48h. 

O importador ou representante legal necessita solicitar o cancelamento de modo manual. O 

tempo estimado para que este procedimento seja executado é de 3 dias, visto que envolve 

alterações documentais e em sistemas, algumas delas executadas por um AFRFB. Destaca-se 

que, durante esse tempo, o importador não poderá registrar a DTA Armazenamento ou a DI e, 

consequentemente, o contêiner fica parado no pátio, sem a possibilidade de dar fluidez ao 

processo. 

Porto: Santos  

Fluxo: Importação 

Tipo de carga: Contêiner  
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Interveniente envolvido: RFB  

Macro etapa: Início da operação – Saída para trânsito (DTA Pátio) 

Frequência: M= 11% 

Impacto de tempo: M= 55.71 Horas / Desvio Padrão= 34.35 horas 

Causa raiz:  De acordo com o ADE Coana nº 124/02, as seguintes hipóteses de cancelamento 

foram estabelecidas: 

● Desistência formal por parte do beneficiário; 

● Erro de manifestação de carga que implique em vinculação da declaração de 

trânsito à carga que de fato não chegou à unidade de origem; ou 

● Indeferimento do trânsito para todas as cargas da declaração. 

Segundo disposto na legislação, o cancelamento será automático somente na última 

hipótese (indeferimento). Portanto, observa-se que o SISCOMEX Trânsito está parametrizado de 

acordo com esse Ato Declaratório Executivo. 

Gargalo: Sim; alto impacto 

Solução Proposta: Sugere-se que, na estruturação do Módulo da Declaração Única de 

Importação e do Módulo CCT, o cancelamento da DTA Pátio seja automático decorridas as 48 

horas úteis. Esse cancelamento apenas não ocorrerá caso um auditor-fiscal determine o 

escaneamento ou a verificação física antes da saída da carga para o recinto alfandegado de 

destino. Complementarmente, sugere-se que a Declaração Única de Importação de trânsito 

aduaneiro pátio, como será solicitada dentro do sistema informatizado, possa ser cancelada pelo 

importador ou representante legal antes da análise fiscal, sem a necessidade de intervenção da 

Receita Federal do Brasil. Para essas mudanças serem possíveis, torna-se necessário alterar o 

ADE Coana nº 124/02. 

Categoria: Base normativa e Sistemas 

Subcritério de Base Normativa: Alteração de Ato Declaratório 

Subcritério de Sistemas: Desenvolvimento de um novo sistema 

Estimativa de Complexidade: Média (30) 

Estimativa de Impacto: 0.98h 
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22. Procedimento manual para corrigir o lançamento equivocado dos dados do lacre 

Descrição: Quando existe a necessidade de abertura de contêiner e a substituição do lacre, os 

documentos de importação, que apresentam o número do lacre original, não são alterados em 

sistema. Uma segunda situação sobre divergência dos dados do lacre na importação é a 

digitação incorreta pelo armador, pelos recintos alfandegados ou pelo importador dessas 

informações nos documentos que amparam o trânsito aduaneiro. No momento da conferência 

do lacre, seja ela executada pelo recinto alfandegado ou pelo auditor-fiscal da Receita Federal 

do Brasil (AFRFB), a divergência dos dados será apontada. Para a correção desse erro, um 

processo manual deverá ser executado, o que impactará no tempo do fluxo de importação. 

Porto: Santos  

Fluxo: Importação 

Tipo de carga: Contêiner  

Intervenientes envolvidos: RFB; Recinto Alfandegado; Despachante Aduaneiro; Transportador 

Rodoviário 

Macro etapa: Início da operação – Saída para trânsito (DTA Pátio); Presença de carga – Saída 

para trânsito (DTA Armazenamento) 

Frequência: 3% 

Impacto de tempo: M= 254 Horas 

Causa raiz: Os Módulos SISCOMEX não permitem a retificação direta do número de lacre pelo 

recinto alfandegado. Isso seria possível se o recinto alfandegado de origem e o recinto 

alfandegado de destino possuíssem visualização nos sistemas para que fosse dado um he k  

por ambos. Essa causa raiz, provavelmente, possui outra causa raiz: não existe gerenciamento 

de riscos que permita essa possibilidade. 

Gargalo: Sim 

Solução Proposta: Conforme a Solução Proposta para o Problema 17 do Fluxo de Importação 

deste Relatório, o recinto alfandegado de origem deverá inserir o número do lacre no momento 

em que for dado o início de trânsito. Sugere-se, inclusive, que esses recintos invistam em 
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equipamento de Intercâmbio Eletrônico de Dados (Electronic Data Interchange, em ingIês), 

como leitores de código de barras, para evitar o equívoco de digitação do número do lacre.   

No momento da chegada do contêiner no recinto alfandegado de destino, esse procede 

com a verificação do lacre e lança as informações. Caso seja constatada uma divergência quanto 

ao número do lacre, um alerta será disparado para o representante legal, o recinto alfandegado 

de origem, a Unidade da Receita Federal de origem e a Unidade da Receita Federal de destino. 

A partir da identificação do responsável pelo equívoco, esse entrará no sistema e procederá com 

a correção do número do lacre. Para isso, o Módulo Gerenciamento de Riscos deve aplicar a 

análise de riscos automaticamente para avaliar o risco quanto a essa retificação, podendo, 

inclusive, ser direcionado para a verificação física da carga. De modo resumido, nessa nova 

dinâmica proposta para o trânsito aduaneiro de importação, essa alteração deve ser realizada 

pelos recintos alfandegados e analisada pela Receita Federal do Brasil. 

Categoria: Prática/Processo/Procedimento, Base Normativa e Sistemas 

Subcritério de Base Normativa: Alteração de Instruções Normativas 

Subcritério de Sistemas: Alteração de dois ou mais sistemas 

Estimativa de Complexidade: Alta (60) 

Estimativa de Impacto: 1.82h 

 

23. Redestinação sem autorização do importador 

Descrição: O lançamento da informação de redestinação de um contêiner no Sistema DT-e, em 

Santos, é realizado diretamente pelos recintos alfandegados. Não raramente, um recinto 

cadastra o contêiner sem a autorização do importador. Consequentemente, a carga é 

movimentada para esse recinto e, posteriormente, o importador necessita proceder com uma 

nova movimentação, o que gera um desperdício de tempo no processo de importação. 

Porto: Santos  

Fluxo: Importação 

Tipo de carga: Contêiner 

Interveniente envolvido: Recintos alfandegados; RFB 
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Macro etapa: Início da operação – Saída para redestinação 

Frequência: M= 33% 

Impacto de tempo: De difícil estimativa 

Causa raiz: O sistema DT-e permite que um recinto alfandegado cadastre diretamente a 

movimentação de um contêiner, sem a prévia autorização do importador ou do representante 

legal. Portanto, observa-se a ausência de um perfil para esses dois elos para que ou a informação 

seja lançada por essas empresas ou exista um he k  do i po tado . 

Gargalo: Não 

 

Solução Proposta 1: Sugere-se que o sistema DT-e seja alte ado e iado o pe fil i po tado , 

para que esse elo proceda apenas com o cadastro do contêiner, de modo direto. Assim, a prática 

executada pelos recintos alfandegados no Complexo Portuário de Santos de redestinação sem 

a autorização do importador seria extinta. 

Categoria: Sistemas 

Subcritério de Sistemas: Alteração de um sistema 

Estimativa de Complexidade: Baixa (4) 

 

Solução Proposta 2: Conforme mencionado na Solução Proposta para o Problema 17 do Fluxo 

de Importação deste Relatório, no momento em que o importador solicitar o trânsito aduaneiro 

ou a redestinação, esse elo informará qual é o recinto alfandegado de destino. Esse registro, 

portanto, ocorrerá de modo direto no Módulo da Declaração Única de Importação, com a 

mensagem automática para o Módulo CCT. Caso o contêiner não tenha sido cadastrado pelo 

importador, essa carga deverá permanecer no operador portuário. Posteriormente, o 

importador poderá proceder com a movimentação da carga com a solicitação do trânsito 

adua ei o a aze age . Pa a isso o o e  de odo efetivo, essa p oposta deve se  p evista 

em legislação aduaneira. 

Categoria: Base Normativa Sistemas 

Subcritério de Base Normativa: Alteração de Instrução Normativa 
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Subcritério de Sistemas: Alteração de dois ou mais sistemas 

Estimativa de Complexidade: Média (30) 

Estimativa de Impacto: 2.85h 

 

24. Imprevisibilidade para análise de Licença de Importação 

Descrição: O importador enfrenta falta de previsibilidade para análise da Licença de Importação, 

com destaque para a ANVISA, o INMETRO, o MAPA e o DECEX. Exemplo ilustrativo: o primeiro 

processo com a ANVISA demora 5 dias; o segundo processo, 8 dias; o terceiro processo, 13 dias. 

Portanto, observa-se uma grande variação no tempo, o que impacta no planejamento logístico 

da empresa e no planejamento de produção, principalmente, o estoque. 

  Além da imprevisibilidade, a depender do órgão, o importador deve realizar o registro 

no SISCOMEX LI Web e em sistemas paralelos, como DATAVISA, SIGVIG e Orquestra, além de 

anexar documentos no VICOMEX. Apesar de cumprir com essas etapas, não existe um tempo 

previsível para a análise documental e para o deferimento da Licença de Importação, 

considerando que o prazo previsto em legislação é de 60 (sessenta) dias, o que é considerado 

longo, quando analisada a dinâmica de trocas comerciais. 

Porto: Santos e Itajaí 

Fluxo: Importação 

Tipo de carga: Contêiner, Granel, Roll on-Roll off 

Intervenientes envolvidos: todos os órgãos anuentes 

Macro etapa: Presença de carga – Registro de DI 

Frequência: 100% dos processos que envolvam órgãos anuentes 

Impacto de tempo: 

ANVISA: M= 468 Horas / Desvio Padrão= 201.87 Horas 

MAPA: M= 126.66 Horas / Desvio Padrão= 9.42 Horas 

COMANDO DO EXÉRCITO: M= 600 Horas / Desvio Padrão= 0 Horas 

INMETRO: M= 680 Horas / Desvio Padrão= 56.57 Horas 
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DECEX: M= 84 Horas / Desvio Padrão= 36 Horas 

Causa Raiz: A Portaria SECEX 23/11, Subseção V, no Art. 23, ratifica que os pedidos de 

Licenciamento não automático terão tramitação de, no máximo, 60 dias contados a partir da 

data do registro no SISCOMEX, podendo este prazo ser ultrapassado quando da impossibilidade 

do seu cumprimento por razões que estão fora do controle do órgão anuente. Além disso, os 

órgãos anuentes não possuem gerenciamento de riscos automatizado, o que impacta no tempo 

de análise documental e, portanto, do deferimento da licença. Por fim, observa-se a falta de 

integração entre os sistemas dos órgãos anuentes com os Módulos do SISCOMEX. 

Gargalo: Sim; alto impacto. 

Solução Proposta: Conforme solução proposta do Problema 3 do fluxo de importação deste 

Relatório. 

Em complemento à solução proposta, sugere-se que o tempo estabelecido na Portaria 

SECEX para a análise dos licenciamentos não automáticos sejam reduzidos para 5 (cinco) dias 

úteis, considerando o menor volume de solicitações com a criação da licença master. Destaca-

se que a legislação internacional estabelece o prazo máximo, sendo uma oportunidade para o 

Brasil estabelecer uma boa prática internacional que impactaria de modo positivo, 

principalmente, as empresas que necessitam de insumos importados com anuência para a 

desenvolvimento do produto final, visto o menor tempo de análise e a maior previsibilidade. 

Categoria: Prática/Procedimento/Processo, Base Normativa e Sistemas 

Estimativa de Complexidade: Alta (126) 

Estimativa de impacto: 0.67h 

 

25. Atraso no processo de importação devido à apresentação de documentação física e 

extravio e perda de documentos 

Descrição: Durante o processo de importação, mesmo havendo a possibilidade da apresentação 

dos documentos em plataforma online, alguns órgãos solicitam a entrega física de documentos. 

Além disso, a entrega física dos documentos dificulta a possibilidade de uma integração entre 

os sistemas dos órgãos intervenientes para que o importador não tenha que compartilhar 

diversas vezes a mesma informação. Este problema gera custos e tempo a mais do importador. 
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Como exemplo, no Complexo Portuário de Itajaí, o importador deve protocolar 

presencialmente os documentos físicos na Unidade do MAPA, apesar de os mesmos 

documentos terem sido anexados previamente no Sistema Anexação de Documentos. Destaca-

se que esse órgão, no caso, também possui sistema próprio, o SIGVIG. Para isso, o representante 

legal deve dirigir-se pessoalmente ao posto de atendimento do órgão e aguardar o retorno do 

documento protocolado para dar continuidade ao processo de importação. Essa atividade 

consome tempo do importador e deflagra retrabalho. 

Não raramente, existe a perda ou o extravio de processos por parte dos órgãos, com 

destaque ao MAPA, o que ocasiona mais tempo para liberação dos contêineres, além de gerar 

retrabalho para o importador, no caso de não conseguirem localizar os documentos. Nesse caso, 

o importador deverá providenciar os documentos físicos novamente e entregar para o órgão. 

Porto: Santos e Itajaí 

Fluxo: Importação 

Tipo de carga: Contêiner, Granel, Roll on-Roll off 

Interveniente envolvido: todos os órgãos anuentes. 

Macro etapa: Presença de carga – Registro de DI 

Frequência: 100% dos processos que envolvem órgãos anuentes 

Impacto de tempo:  

Santos: M= 24.33 Horas / Desvio Padrão= 19.18 Horas 

Itajaí: M= 36.07 Horas / Desvio Padrão= 11.26 Horas 

Causa Raiz: Os órgãos anuentes não emitiram publicamente orientações expressas, tampouco 

elaboraram legislações, aos respectivos servidores, para a utilização única e exclusivamente do 

VICOMEX, de modo a solicitar documentos físicos apenas em casos excepcionais. Portanto, a 

causa raiz desse problema é a não alteração da cultura organizacional quanto à análise 

documental das licenças de importação. 

Gargalo: Sim 

Solução Proposta: O Sistema de Anexação de Documentos foi desenvolvido com o objetivo de 

eliminar o máximo possível de movimentação de documentos em papel, aproximando-se da 
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filosofia paperless. Sugere-se, portanto, que os órgãos anuentes publiquem orientação externa 

e ou elaborem manuais de procedimentos para a utilização apenas do Sistema de Anexação de 

Documentos, sem a necessidade de apresentação de documentos em papel. Portanto, isso 

permitirá a padronização entre todas as Unidades dos órgãos anuentes, com destaque para a 

ANVISA, o Comando do Exército, o IBAMA e o MAPA. Em complemento, o MAPA pode utilizar 

esse sistema para receber as informações de forma antecipada para a análise documental para 

a emissão de certificados. 

Categoria: Prática/Procedimento/Processo 

Estimativa de Complexidade: Baixa (2) 

Estimativa de Impacto: 1.55h 

  

26. Duplas e triplas anuências 

Descrição: Destaca-se que o Brasil está entre os países que possuem número elevado de 

produtos com anuência e licenças prévias. Verifica-se, também, que diversas NCMs possuem 

anuência dupla e, algumas vezes, tripla, as quais também apresentam impactos quanto a: 

● Tempo: apesar de os dois ou três órgãos atuarem de forma paralela, um órgão 

anuente pode levar mais tempo do que o outro e, consequentemente, atrasar 

o processo de importação;  

● Indeferimentos: se a primeira LI tiver sido deferida e o segundo órgão indeferir 

o pedido, automaticamente, o importador perderá a primeira LI, o que, em 

alguns casos, poderá gerar multas aplicadas pela RFB quanto ao embarque da 

mercadoria no exterior (a data da nova LI será posterior ao embarque, sendo 

que a autorização deveria ter sido emitida anteriormente ao embarque); 

● Gestão: torna-se necessária a dedicação de mais horas de trabalho para atender 

às demandas de dois ou mais órgãos anuentes, como a anexação de 

documentos no VICOMEX, cumprimento de exigências apontadas e 

acompanhamento de verificação física. Esse grande volume de produtos com 

anuência, principalmente os que possuem mais de um órgão, sobrecarregam o 

SISCOMEX LI Web e dificultam a integração com outros sistemas, o que reflete 

nos prazos de deferimento das licenças.  

Porto: Santos e Itajaí 
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Fluxo: Importação 

Tipo de carga: Contêiner e Granel 

Intervenientes envolvidos: Órgãos anuentes 

Macro etapa: Presença de Carga – Registro de DI 

Frequência: 100% das cargas que possuem dupla ou tripla anuências 

Impacto de tempo: 

DECEX: M= 360 / Desvio Padrão= 240 

INMETRO: M= 660 / Desvio Padrão= 60 

MAPA: M= 48 / Desvio Padrão = 30 

Causa raiz: A falta de padrão e de mecanismo único para o licenciamento composto por diversos 

órgãos anuentes, assim como a comunicação entre os mesmos não ter um único interlocutor, 

podem ser indicados como uma das causas raízes. Deve-se destacar, também, que a lista de 

NCMs com tratamento administrativo não é revisada periodicamente pelos órgãos anuentes. 

Por fim, o destaque de cada NCM, frequentemente, não é suficiente para direcionar para apenas 

um órgão. Consequentemente, detecta-se uma lacuna para a melhor identificação da carga a 

ser importada. 

Exemplo de uma NCM com a indicação de três órgãos anuentes sendo: 

NCM: 38140010 

Material: SOLV./DIL.COMP.ETC.P/REM.TINT./VERNS.C/CFC MESMO C/HCFC 

Órgãos: ANP/DPF/IBAMA 

Gargalo: Sim 

Solução Proposta: Sugere-se que no Comitê Nacional de Facilitação do Comércio, a SECEX 

promova uma revisão do universo dos produtos com necessidade de licenciamento, com o 

intuito de diminuir a lista de NCMs, principalmente as com anuências múltiplas. Essa revisão 

pode ser apoiada por várias Associações do Setor Privado. Em complemento, a Solução Proposta 

do Problema 6, comum aos Fluxos de Importação e de Exportação deste Relatório também está 

diretamente relacionada a esse problema. Com o Módulo de anexação de documentos e 
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licenças, cada órgão emitirá sua licença, sua permissão ou seu certificado no momento correto 

e de modo independente. Destaca-se, principalmente, a proposta de inserção e seleção de 

atributos, o que contribuirá para o direcionamento correto do processo para o órgão anuente. 

Categoria: Base Normativa 

Subcritério de Base Normativa: Alteração de Portarias Nacionais 

Estimativa de Complexidade: Baixa (4) 

Estimativa de Impacto: 0.19h 

 

27. ANVISA e MAPA: tempo de análise para NCMs que não estão sob responsabilidade 

Descrição: Para determinadas NCMs, estão previstas as anuências executadas pela ANVISA e 

pelo MAPA. Entretanto, devido à ausência de atributos para direcionar especificamente os 

processos a apenas um dos órgãos anuentes, o qual tenha responsabilidade direta sobre 

determinada carga, ambos os órgãos necessitam recepcionar os documentos que amparam o 

processo. Posteriormente, um desses órgãos indica que a anuência não é de sua 

responsabilidade. A ausência de atributos e, consequentemente, a demora no retorno da 

informação pelo órgão geram demoras no processo de importação. 

Porto: Santos e Itajaí 

Fluxo: Importação 

Tipo de carga: Contêiner 

Intervenientes envolvidos: ANVISA; MAPA; Câmara de Comércio Exterior; SECEX 

Macro etapa: Presença de carga – Registro de DI 

Frequência: 2% 

Impacto de tempo: 

Santos: M= 28 Horas / Desvio Padrão= 14.96 horas 

Itajaí: M= 35 Horas / Desvio Padrão= 12.4 horas 
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Causa raiz:  O destaque de uma NCM, frequentemente, não é suficiente para direcionar para 

apenas um dos dois órgãos. Consequentemente, detecta-se uma lacuna para a melhor 

identificação da carga a ser importada. 

Gargalo: Sim 

Solução Proposta:  Conforme Solução Proposta do Problema 6, comum aos Fluxos de Importação 

e de Exportação, com destaque para a necessidade da inclusão em sistema de atributos para 

direcionar especificamente os processos a apenas um dos órgãos anuentes, o qual tenha 

responsabilidade direta sobre determinada carga. Caso esses equívocos permaneçam, o órgão 

anuente deve proceder com a revisão da NCM que está sob sua responsabilidade. Com a 

integração do Módulo da Declaração Única de Importação e do Módulo de anexação de 

documentos e licenças, torna-se possível o órgão anuente proceder com o retorno de modo 

mais rápido e efetivo, de modo a não prejudicar a fluidez da importação. 

Categoria: Prática/Procedimento/Processo e Sistemas 

Subcritério de Sistemas: Desenvolvimento de dois novos sistemas 

Estimativa de Complexidade: Média (14) 

Estimativa de Impacto: 0.0056h 

 

28. Sequencialismo: pagamento de GRU para início da análise documental 

Descrição: De um modo geral, o importador deve proceder com o Registro da Licença de 

Importação e, posteriormente, deve-se realizar o recolhimento das taxas relativas à anuência de 

importação. O recolhimento das Guias de Recolhimento da União (GRU) deve ser efetuado 

exclusivamente no Banco do Brasil e necessita incluir o número do Registro de Importação como 

referência do documento. Deve-se destacar que para iniciar o processo de importação 

posteriormente ao pagamento, o importador poderá elaborar o dossiê de documentos no 

VICOMEX. Esse quadro demonstra ausência de débito automático e falta de paralelismo entre o 

fluxo financeiro (pagamento da taxa) e o fluxo de informações (análise documental). 

Porto: Santos 

Fluxo: Importação 

Tipo de carga: Contêiner 
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Interveniente envolvido: todos os órgãos anuentes com GRU 

Macro etapa: Presença de carga – Registro de DI 

Frequência: 100% das cargas com anuência de órgãos que exigem pagamento de GRU 

Impacto de tempo: 

INMETRO: M= 26,4 Horas / Desvio Padrão= 4,8 horas 

ANVISA: M= 55.2 Horas / Desvio Padrão= 25.84 horas 

Causa raiz: Os sistemas dos órgãos anuentes não dispõem da possibilidade de débito 

automático, à semelhança do SISCOMEX. Além disso, os órgãos anuentes dispõem em 

legislação, como é o caso da ANVISA no Art. 22 da RDC 81/08, a possibilidade de que o 

importador proceda com o pagamento antes do pleito para a liberação da carga. A segunda 

causa raiz demonstra a não separação entre o fluxo financeiro e o fluxo físico da carga. 

Gargalo: Sim; alto impacto 

 

Solução Proposta 1:  Conforme Solução Proposta do Problema 6, comum aos Fluxos de 

Importação e de Exportação, sugere-se que o pagamento de qualquer Guia de Recolhimento da 

União seja realizado por débito automático. 

Categoria: Sistemas 

Estimativa de Complexidade: Baixa (4) 

 

Solução Proposta 2: Sugere-se que todos os órgãos anuentes, prevendo em legislação o 

pagamento de Guia de Recolhimento de União, alterem as Resoluções e os Regulamentos para 

que o aceite do início da análise fiscal seja dado independente do fluxo financeiro. Entretanto, 

o deferimento final sobre o licenciamento estará condicionado à apresentação do comprovante 

de pagamento, caso o sistema não tenha detectado. 

Categoria: Base Normativa 

Subcritério de Base Normativa: Alteração de Resoluções e Regulamentos 

Estimativa de Complexidade: Baixa (7) 
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Solução Proposta 3: Sugere-se que todos os órgãos anuentes, prevendo em legislação o 

pagamento de Guia de Recolhimento de União, alterem as Resoluções e os Regulamentos para 

permitir o pagamento das taxas de modo periódico. Essa solução proposta poderia ser limitada 

a apenas algumas empresas, considerando a frequência e o volume de cargas na importação. 

Para isso, os sistemas de cada órgão anuente devem ser alterados para que a cada Guia de 

Re olhi e to da U i o ge ada, u a o ta a paga  se ia adi io ada ao i po tado . Ao fi  de 

cada período, o débito automático seria aplicado da conta previamente cadastrada. Destaca-se 

que a análise fiscal seria dada como iniciada automaticamente após o Registro da Licença de 

Importação ou, futuramente, do documento no Módulo de anexação de documentos e licenças. 

Categoria: Base Normativa e Sistemas 

Subcritério de Base Normativa: Alteração de Resoluções e Regulamentos 

Subcritério de Sistemas: Alteração de um sistema 

Estimativa de Complexidade: Média (28) 

 

Solução Proposta 4: Sugere-se a estruturação de um Módulo de Pagamentos no Portal Único em 

que o importador executasse todos os pagamentos de forma concentrada aos órgãos 

intervenientes. Portanto, os impostos federais e as taxas de licenciamento, entre outros, seriam 

todos pagos pelo importador a partir de débito automático. Para tornar isso exequível, o Módulo 

da Declaração Única de Importação e o Módulo de anexação de documentos e licenças 

necessitarão estar integrados a esse novo módulo proposto. Ademais, as Resoluções e os 

Regulamentos dos órgãos anuentes também necessitarão ser alterados, além de Instruções 

Normativas da Receita Federal. 

Categoria: Base Normativa e Sistemas 

Subcritério de Base Normativa: Alteração de Instruções Normativas, Resoluções e Regulamentos 

Subcritério de Sistemas: Alteração de dois ou mais sistemas e Desenvolvimento de um sistema 

Estimativa de Complexidade: Alta (63) 

Estimativa de Impacto: 0.211h 
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29. Comando do Exército: agendamento para fiscalização 

Descrição: O Comando do Exército procede com o agendamento da verificação física conforme 

procedimentos próprios, o importador deve protocolizar em uma pasta preta os documentos 

que amparam o processo na unidade do Comando do Exército. Apesar de possuir esses 

procedimentos, esse órgão apresenta demora para o agendamento, não utilizando o SISCOMEX 

LI Web. 

Porto: Santos  

Fluxo: Importação 

Tipo de carga: Contêiner e Roll On-Roll Off 

Interveniente envolvido: Comando do Exército 

Macro etapa: Presença de carga – Registro de DI 

Frequência: 100% para todas as cargas indicadas em legislação específica  

Impacto de tempo: M= 45.7 Horas/ Desvio Padrão= 28 Horas 

Causa raiz: O que está disposto nas figuras abaixo é definido pelo Art. 31 e Anexo I da Portaria 

D-LOG nº 09/04, a qual regulamenta os procedimentos para Licenciamento de Importação (LI) 

e consolida as disposições relacionadas às operações de importação controladas pelo 

Departamento de Fiscalização de Produtos Controlados do Comando do Exército. 

Conclui-se que esse problema tem como causas raízes: a não utilização do SISCOMEX LI 

Web e a não adesão da utilização do VICOMEX. Destaca-se que a RFB e o INMETRO possuem 

alinhamento para proceder com a verificação física, evitando assim que o segundo órgão se 

desloque até o porto. Portanto, observa-se como outra causa raiz o não alinhamento do 

Comando do Exército e da RFB na execução das verificações físicas nos portos. 
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Gargalo: Sim 

Solução Proposta: Propostas de estruturação e implementação do Módulo de anexação de 

documentos e licenças e do gerenciamento de riscos automatizado, sendo que esse Módulo 

deverá integrado ao Módulo da Declaração Única de Importação e ao Módulo CCT, conforme 

Soluções Propostas do Problema 6, comum aos Fluxos de Importação e de Exportação e do 

Problema 42 de Importação deste Relatório. Ademais, destaca-se também as Soluções 

Propostas para o Problema 16, comum aos Fluxos de Importação e de Exportação deste 
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Relatório, que abordam a implementação de agenda compartilhada e boas práticas no 

Complexo Portuário de Santos. 

Categoria: Prática/Procedimento/Processo e Sistema 

Estimativa de Complexidade: Baixo (7) 

Estimativa de Impacto: 0.365h 

 

30. Indeferimento sumário: ANVISA 

Descrição: De acordo com a RDC 204/05, os fiscais da ANVISA podem exercer o indeferimento 

sumário caso no momento da criação do dossiê no VICOMEX, o importador ou representante 

legal esqueça de anexar um dos documentos necessários para a análise fiscal. Mesmo com a 

anexação de todos os documentos, em algumas unidades, alguns fiscais indeferem 

sumariamente a Licença de Importação sem colocá-la em exigência antes, e, algumas vezes, não 

apresentam os devidos esclarecimentos e embasamento legal. O indeferimento sumário pode 

ocasionar um novo processo, ou seja, importador perde o valor financeiro gasto na Guia de 

Recolhimento da União e o tempo para nova análise do processo, arca com armazenagem 

adicional e, possivelmente, o demurrage3.  Além disso, a ANVISA também perde tempo para 

uma nova análise documental. Quando a Licença de Importação é indeferida pela ANVISA, o 

importador perderá a outra licença, caso o processo de importação esteja sujeito a múltiplas 

anuências. Se a Licença de Importação do outro órgão for pré-embarque, isso ocasionará 

aplicação de multa pela Receita Federal, além do recolhimento de emolumentos adicionais do 

órgão.  

Porto: Santos e Itajaí 

Fluxo: Importação 

Tipo de carga: Contêiner 

Interveniente envolvido: ANVISA 

Macro etapa: Presença de carga – Registro de DI 

                                                           
3  Penalidade cobrada do importador ou contratante do container pelo tempo em que ele permanecer 
no País além do estabelecido entre as partes (Enciclopédia Aduaneira). 
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Frequência: 6% 

Impacto de tempo: 

Santos: M= 294.4 Horas / Desvio Padrão= 221.55 horas 

Itajaí: M= 186.2 Horas / Desvio Padrão= 90.4 horas 

Causa raiz: O indeferimento sumário por ausência de documentação está disposto no item VI 

do Artigo 2 da RDC 204/05. Esse item está diretamente relacionado com a ausência de boa 

prática de indicar uma exigência em sistema antes do indeferimento da Licença de Importação 

devido a um documento não anexado no dossiê inicial. 

Gargalo: Sim; alto impacto 

Solução Proposta: Sugere-se a revogação do artigo 2º da RDC 204/05 que contempla a 

possibilidade do indeferimento sumário por falta de documentos e outros casos. Nesse novo 

artigo, sugere-se que permita o indeferimento sumário apenas em processos que apresentem 

riscos sanitários declarados, como o registro do produto vencido ou o transporte de mercadoria 

na temperatura incorreta. 

Categoria: Base Normativa 

Subcritério de Base Normativa: Alteração de Resolução 

Estimativa de Complexidade: Baixa (7) 

Estimativa de Impacto: 1.34h 

 

31. Necessário apresentar a presença de carga no dossiê 

Descrição: A ANVISA apenas inicia a análise documental da Licença de Importação após a 

anexação da presença de carga no dossiê eletrônico. Apesar de o importador possuir a 

documentação previamente à chegada da carga, a ANVISA não a analisa, deixando de selecionar 

os contêineres a serem vistoriados de modo antecipado, ou então, de apontar exigências 

documentais. Caso a presença de carga não seja anexada, o fiscal sanitário indefere 

sumariamente o processo. Essa dinâmica deflagra o sequencialismo entre o fluxo físico e o fluxo 

documental. Essa situação impacta diretamente na fluidez da carga com embalagem de 

madeira. 
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Porto: Santos e Itajaí  

Fluxo: Importação 

Tipo de carga: Contêiner 

Interveniente envolvido: ANVISA 

Macro etapa: Presença de carga – Registro de DI 

Frequência: 100% das cargas que possuem anuência da ANVISA pós chegada da carga 

Impacto de tempo:  

Santos: M= 34.2 Horas/ Desvio Padrão= 15.9 Horas 

Itajaí: M= 41.7 Horas/ Desvio Padrão= 14.1 

Causa raiz: Esse procedimento está previsto no Capítulo da RDC 81/08 e deflagra a ausência da 

boa prática de analisar informações de modo antecipado, o que beneficia tanto o órgão quanto 

as empresas. Apenas determinados bens e produtos para a saúde possuem previsão de não 

necessitarem anexar o documento referente à presença de carga. Entretanto, por receio do 

indeferimento sumário, disposto na RDC 204/05, os importadores esperam pela averbação da 

presença de carga. Destaca-se que esse receio é baseado em casos ocorridos de indeferimento 

sumário para esses produtos. Caso seja indeferido sumariamente, o importador necessitará 

proceder com novo protocolo e esperar novamente diversos dias. 

Gargalo: Sim; alto impacto 

Solução Proposta: Sugere-se que a ANVISA altere a RDC 81/08 para que a análise dos processos 

seja realizada sem a necessidade de apresentação do documento de presença de carga. Caso o 

fiscal sanitário tome a decisão de fiscalizar fisicamente a carga, essa atividade ficará pendente 

até a efetiva chegada. Essa proposta é complementada pela Solução Proposta para o Problema 

6, comum aos Fluxos de Importação e de Exportação, que se refere ao Módulo de anexação de 

documentos e licenças e à integração desse com o Módulo da Declaração Única de Importação 

e o Módulo CCT. 

Categoria: Prática/Procedimento/Processo e Base Normativa 

Subcritério de Base Normativa: Alteração de Resolução 

Estimativa de Complexidade: Média (14) 
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Estimativa de Impacto: 4.104h 

 

32. Apresentação de documentos em papel – Trânsito Aduaneiro 

Descrição: Não existe um protocolo fornecido por parte da Receita Federal que oriente o 

importador no que se refere aos requerimentos documentais que devem conter no envelope de 

Trânsito Aduaneiro. Posteriormente, o recinto alfandegado deverá retirar tal envelope na 

Receita Federal para continuidade do processo. Esse procedimento prolonga o lead time da 

cadeia de suprimentos e causa insegurança ao importador por não haver um protocolo de 

entrega da documentação à Receita Federal. 

O procedimento de recepção documental da DTA, nos moldes que apregoa a Instrução 

Normativa nº 248/02, ou seja, executada uma a uma, presencialmente, com a apresentação de 

envelope, caracteriza um desperdício de recursos humanos e de tempo para o processo de 

importação. Destaca-se que essa recepção documental precede à conferência de documentação 

de todas as DTA, seja DTA Pátio ou DTA Armazenamento. 

Porto: Santos  

Fluxo: Importação 

Tipo de carga: Contêiner 

Interveniente envolvido: RFB 

Macro etapa: Presença de carga – Registro de DI 

Frequência: 100% para os processos que são destinados ao trânsito aduaneiro 

Impacto de tempo: M= 20.85 Horas / Desvio Padrão= 13.34 Horas 

Causa raiz:  De acordo com o Art. 37 da Instrução Normativa RFB 248/02, está determinado que 

o beneficiário deverá apresentar, para o despacho de trânsito, o extrato da DTA, impresso por 

meio do SISCOMEX Trânsito, instruído com mais outros documentos. A não utilização do 

VICOMEX é uma das causas raízes, esse sistema não é adotado por falta de integração entre o 

SISCOMEX Trânsito e o VICOMEX. 

Gargalo: Sim 

 



 

 

196 

Solução proposta 1: Sugere-se que o Sistema de Anexação de Documentos seja integrado ao 

SISCOMEX Trânsito, o que evitaria o importador ou o representante legal proceder com a 

entrega do envelope para a Receita Federal do Brasil. Posteriormente, a Instrução Normativa 

RFB 248/02 deve ser alterada para indicar que a apresentação desses documentos será realizada 

via sistema. Deve-se destacar que o manual aduaneiro deverá ser atualizado e os auditores-

fiscais necessitarão alterar a dinâmica de análise das solicitações de trânsito aduaneiro. 

Categoria: Prática/Procedimento/Processo, Base Normativa e Sistemas 

Subcritério de Base Normativa: Alteração de Instrução Normativa 

Subcritério de Sistemas: Alteração de dois ou mais sistemas 

Estimativa de Complexidade: Alta (60) 

Estimativa de Impacto: 5h 

 

33. Dificuldades em visualizar documentos vinculados no VICOMEX 

Descrição: Os fiscais, com destaque para os da ANVISA, estão com dificuldades em visualizar os 

documentos vinculados a um determinado dossiê. Essa falha é do sistema informatizado. Ao não 

conseguir visualizar, o fiscal sanitário entende que não existe documento anexado e, 

consequentemente, procede com o indeferimento sumário (por ausência de documentos). Ao 

indeferi-lo, o importador deverá executar todo o processo de registro de Licença de Importação, 

o  ovo e olhi e to de taxas e espe a  o fi  da fila .  

Porto: Santos  

Fluxo: Importação 

Tipo de carga: Contêiner 

Intervenientes envolvidos: Órgãos anuentes 

Macro etapa: Presença de carga – Registro de DI (Importação – Órgão anuentes) 

Frequência: 2.6% 

Impacto de tempo: M= 84 Horas / Desvio Padrão= 26,83 horas 
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Causa raiz: Duas causas raízes podem ser apontadas aqui. A primeira delas refere-se a uma 

provável ausência de treinamento com todos os fiscais em relação à utilização do sistema 

(visualização dos documentos anexados o que pode gerar desvio na consulta do dossiê), o que 

pode, também, ocasionar a solicitação de documentos em papel, conforme descrito em outra 

situação problema. A segunda delas refere-se a um provável erro de integração entre o sistema 

do órgão, como o DATAVISA, e o VICOMEX. 

Gargalo: Sim 

Solução proposta: Sugere-se, a curto prazo, a realização de treinamentos específicos para todos 

os colaboradores de todos os órgãos anuentes em relação à utilização do sistema (visualização 

dos documentos anexados o que pode gerar desvio na consulta do dossiê). Ademais, torna-se 

necessária a revisão da integração entre o Sistema de Anexação de Documentos e os sistemas 

dos órgãos anuentes. 

Categoria: Prática/Procedimento/Processo e Sistemas 

Subcritério de Sistemas: Alteração de um sistema 

Estimativa de Complexidade: Baixa (4) 

Estimativa de Impacto:0.698h 

 

34. Quantidade de parametrização do SIGVIG – Módulo Madeira 

Descrição: A parametrização no sistema SIGVIG Módulo Madeira ocorre apenas uma vez ao dia. 

Os terminais portuários inserem as informações referentes ao Conhecimento de Embarque do 

Sistema Mercante no sistema da ABTRA, o qual transmite ao sistema do VIGIAGRO uma vez ao 

dia, podendo ocorrer pela manhã ou pelo período da tarde, de segunda-feira a sábado. Portanto, 

contêineres, com ou sem embalagem de madeira, que possam ter chegado após o horário da 

transmissão em um terminal, apenas serão selecionados ou liberados no dia seguinte.  

Destaca-se que o operador portuário apenas insere as informações referentes às cargas 

que permanecerão em seu recinto. O Porto de Santos possui a característica de redestinação de 

cargas: o contêiner é desembarcado pelo operador portuário A, entretanto, ele será removido 

para um terminal portuário B (dentro da mesma jurisdição da Unidade da Receita Federal). 

Conforme explicado em tópico específico, o terminal de destino apenas visualiza as informações 

sobre o Conhecimento de Embarque após a atracação do navio, o que impossibilita a esse 
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terminal a inserção antecipada das informações no SIGVIG Módulo Madeira. 

Consequentemente, a parametrização única deflagra atraso no processo. 

Porto: Santos  

Fluxo: Importação 

Tipo de carga: Contêiner  

Intervenientes envolvidos: MAPA e ABTRA 

Macro etapa: Presença de carga – Registro de DI 

Frequência: 100% das cargas em contêiner 

Impacto de tempo: M= 33 Horas / Desvio Padrão= 6.7 Horas 

Causa raiz: O Módulo Madeira do SIGVIG está estruturado para recepcionar dados dos recintos 

alfandegados apenas uma vez ao dia. Portanto, a causa raiz é a própria definição pelo MAPA em 

relação à inserção de informações. 

Gargalo: Sim 

Solução Proposta: Sugere-se que o MAPA proceda à alteração do Módulo SIGVIG Madeira para 

que seja executada a parametrização, pelo menos, 4 (quatro) vezes ao dia ou de forma 

automática e integrada, à semelhança do Módulo DU-E.  

Categoria: Sistemas 

Subcritério de Sistemas: Alteração de um sistema  

Estimativa de Complexidade:  Baixa (4) 

Estimativa de Impacto: 26.4h 

 

35. Falta de possibilidade de alteração da LI 

Descrição: Em todos os casos de importação de cargas a granel, o importador necessitará 

registrar uma nova Licença de Impo taç o, o he ida o o LI Su stitutiva , visto ue as 

quantidades informadas no primeiro documento sempre serão diferentes. Essa nova licença 

passará pelas mesmas etapas que a primeira, previamente deferida pelo órgão anuente. 

Consequentemente, o processo de importação é prolongado devido à falta de flexibilidade no 
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sistema informatizado para simplesmente alterar o valor informado anteriormente ao órgão 

anuente. 

Porto: Santos 

Fluxo: Importação 

Tipo de carga: Granel  

Intervenientes envolvidos: Todos os órgãos anuentes 

Macro etapa: Presença de carga - Registro de DI  

Frequência: 100% para cargas a granel 

Impacto de tempo: M= 40.60 Horas / Desvio Padrão= 34.72 Horas 

Causa raiz: No momento do registro de uma licença de importação antes do embarque, o 

i po tado  e  se p e disp e de todas as i fo aç es o o ua tidade , valo  ou peso . 

Qualquer alteração em um campo originalmente deferido na LI resultará na solicitação de 

a lise da LI Su . Ape as o Ba o do B asil desta a os p i ipais ite s ue podem resultar na 

descaracterização da LI original: 

 

 

Portanto, conclui-se que os órgãos anuentes não possuem flexibilidade, tanto legislativa 

quanto procedimental (como o Banco do Brasil), em relação à alteração de campos na Licença 


