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CAPÍTULO  09 
Procedimentos Gerais de 
Importação e Exportação

Do Despacho de Importação 
Das Disposições Preliminares 

Despacho de importação é o procedimento mediante 
o qual é verificada a exatidão dos dados declarados pelo 
importador, em relação à mercadoria importada, aos do-
cumentos apresentados e à legislação específica. 

Toda mercadoria procedente do exterior, impor-
tada a título definitivo ou não, sujeita ou não ao paga-
mento do Imposto de Importação, deverá ser submeti-
da a despacho de importação, que será realizado com 
base em declaração apresentada à unidade aduaneira, 
sob cujo controle estiver a mercadoria. 

O disposto no parágrafo anterior aplica-se, inclu-
sive, às mercadorias reimportadas e às referidas nos 
incisos I a V, do art. 70, do Decreto 5759/09. 

Art. 70. Considera-se estrangeira, para fins de inci-
dência do imposto, a mercadoria nacional ou nacio-
nalizada exportada, que retorne ao País, salvo se:
I. enviada em consignação e não vendida no 

prazo autorizado;
II. devolvida por motivo de defeito técnico, 

para reparo ou para substituição;
III. por motivo de modificações na sistemática 

de importação por parte do país importador;
IV. por motivo de guerra ou de calamidade 

pública; ou
V. por outros fatores alheios à vontade do ex-

portador. 
O despacho de importação poderá ser efetuado em 

zona primária ou em zona secundária. 
Tem-se por iniciado o despacho de importação na 

data do registro da declaração de importação. 
O registro da declaração de importação consiste 

em sua numeração pela Secretaria da Receita Federal 
do Brasil, por meio do SISCOMEX. 

A Secretaria da Receita Federal do Brasil disporá 
sobre as condições necessárias ao registro da declara-
ção de importação e sobre a dispensa de seu registro 
no SISCOMEX. 

O despacho de importação deverá ser iniciado em:
I. até noventa dias da descarga, se a mercadoria 

estiver em recinto alfandegado de zona primária;
II. até quarenta e cinco dias após esgotar-se o prazo 

de permanência da mercadoria em recinto alfan-
degado de zona secundária; e

III. até noventa dias, contados do recebimento do 
aviso de chegada da remessa postal. 

Está dispensada de despacho de importação a 
entrada, no País, de mala diplomática, assim considera-
da a que contenha tão somente documentos diplomá-
ticos e objetos destinados a uso oficial.

A mala diplomática deverá conter sinais exteriores 
visíveis, que indiquem seu caráter, e ser entregue à pessoa 
formalmente credenciada pela Missão Diplomática. 

Aplica-se o disposto no parágrafo anterior à mala 
consular. 

O despacho de importação de urna funerária 
será realizado, em caráter prioritário e mediante rito 
sumário, logo após a sua descarga, com base no res-
pectivo conhecimento de carga ou em documento de 
efeito equivalente. 

O desembaraço aduaneiro da urna funerária 
somente será efetuado após a manifestação da autori-
dade sanitária competente. 

As declarações do importador subsistem para quais-
quer efeitos fiscais, ainda que o despacho de importação 
seja interrompido e a mercadoria abandonada.

Do Licenciamento de Importação 
A importação de mercadoria está sujeita, na forma 

da legislação específica, a licenciamento, por meio do 
SISCOMEX. 

A manifestação de outros órgãos, a cujo controle 
a mercadoria importada estiver sujeita, também 
ocorrerá por meio do SISCOMEX. 

No caso de despacho de importação, realizado sem 
registro de declaração no SISCOMEX, a manifestação 
dos órgãos anuentes ocorrerá em campo específico da 
declaração ou em documento próprio. 

Os Ministros de Estado da Fazenda e do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio Exterior determinarão, de 
forma conjunta, as informações de natureza comercial, 
financeira, cambial e fiscal a serem prestadas para fins 
de licenciamento. 

Da Declaração de Importação 
A declaração de importação é o documento base 

do despacho de importação. 
A declaração de importação deverá conter:

I. a identificação do importador; e
II. a identificação, a classificação, o valor aduaneiro e 

a origem da mercadoria. 
 → A Secretaria da Receita Federal do Brasil poderá:

I. exigir, na declaração de importação, outras infor-
mações, inclusive as destinadas a estatísticas de 
comércio exterior; e

II. estabelecer diferentes tipos de apresentação da de-
claração de importação, apropriados à natureza dos 
despachos, ou a situações específicas em relação à 
mercadoria ou a seu tratamento tributário. 

A retificação da declaração de importação, 
mediante alteração das informações prestadas, ou 
inclusão de outras, será feita pelo importador ou pela 
autoridade aduaneira, na forma estabelecida pela Se-
cretaria da Receita Federal do Brasil. 

Da Instrução da Declaração de 
Importação 
 → A declaração de importação será instruída com:

I. a via original do conhecimento de carga ou docu-
mento de efeito equivalente;

II. a via original da fatura comercial, assinada pelo ex-
portador;

III. o comprovante de pagamento dos tributos, se 
exigível; e

IV. outros documentos exigidos em decorrência de 
acordos internacionais ou por força de lei, de regu-
lamento ou de outro ato normativo. 
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Do Conhecimento de Carga 
O conhecimento de carga original, ou documento 

de efeito equivalente, constitui prova de posse ou de 
propriedade da mercadoria. 

A Secretaria da Receita Federal do Brasil poderá dispor 
sobre hipóteses de não-exigência do conhecimento de 
carga para instrução da declaração de importação. 

A cada conhecimento de carga, deverá corres-
ponder uma única declaração de importação, salvo 
exceções estabelecidas pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil. 

Os requisitos formais e intrínsecos, a transmissibili-
dade e outros aspectos atinentes aos conhecimentos de 
carga devem regular-se pelos dispositivos da legislação 
comercial e civil, sem prejuízo da aplicação das normas 
tributárias, quanto aos respectivos efeitos fiscais.

Da Fatura Comercial 
 → A fatura comercial deverá conter as seguintes indi-

cações:
I. nome e endereço, completos, do exportador;
II. nome e endereço, completos, do importador e, se 

for caso, do adquirente ou do encomendante pre-
determinado;

III. especificação das mercadorias em português ou 
em idioma oficial do Acordo Geral sobre Tarifas e 
Comércio, ou, se em outro idioma, acompanhada 
de tradução em língua portuguesa, a critério da 
autoridade aduaneira, contendo as denominações 
próprias e comerciais, com a indicação dos ele-
mentos indispensáveis a sua perfeita identificação;

IV. marca, numeração e, se houver, número de refe-
rência dos volumes;

V. quantidade e espécie dos volumes;
VI. peso bruto dos volumes, entendendo-se, como tal, 

o da mercadoria com todos os seus recipientes, 
embalagens e demais envoltórios;

VII. peso líquido, assim considerado o da mercadoria 
livre de todo e qualquer envoltório;

VIII. país de origem, como tal entendido aquele onde 
houver sido produzida a mercadoria ou onde tiver 
ocorrido a última transformação substancial;

IX. país de aquisição, assim considerado aquele do 
qual a mercadoria foi adquirida para ser exporta-
da para o Brasil, independentemente do país de 
origem da mercadoria ou de seus insumos;

X. país de procedência, assim considerado aquele 
onde se encontrava a mercadoria no momento de 
sua aquisição;

XI. preço unitário e total de cada espécie de merca-
doria e, se houver, o montante e a natureza das 
reduções e dos descontos concedidos;

XII. custo de transporte a que se refere o inciso I do art. 
77 e demais despesas relativas às mercadorias es-
pecificadas na fatura;

XIII. condições e moeda de pagamento; e
XIV. Termo da condição de venda (INCOTERM). 

As emendas, ressalvas ou entrelinhas, feitas na 
fatura, deverão ser autenticadas pelo exportador. 

Os volumes cobertos por uma mesma fatura terão 
uma só marca e serão numerados, vedada a repetição 
de números. 

É admitido o emprego de algarismos, a título de 
marca, desde que sejam apostos dentro de uma figura 
geométrica, respeitada a norma prescrita no § 2º sobre 
a numeração de volumes. 

O número em cada volume será aposto ao lado da 
marca ou da figura geométrica que a encerre. 

 → É dispensável a numeração:
I. quando se tratar de mercadoria normalmente im-

portada a granel, embarcada solta ou em amarra-
dos, desde que não traga embalagem; e

II. no caso de partidas de uma mesma mercadoria, 
de cinquenta ou mais volumes, desde que toda a 
partida se constitua de volumes uniformes, com o 
mesmo peso e medida. 

A primeira via da fatura comercial será sempre a 
original, podendo ser emitida, assim como as demais 
vias, por qualquer processo. 

Será aceita, como primeira via da fatura comercial, 
quando emitida por processo eletrônico, aquela da 
qual conste expressamente tal indicação. 

Equipara-se à fatura comercial, para todos os 
efeitos, o conhecimento de carga aéreo, desde que 
nele constem as indicações de quantidade, espécie e 
valor das mercadorias que lhe correspondam. 

Poderá ser estabelecida, por ato normativo da Se-
cretaria da Receita Federal do Brasil, à vista de solici-
tação da Câmara de Comércio Exterior, a exigência de 
visto consular em fatura comercial. 

O visto a que se refere o caput poderá ser substituí-
do por declaração de órgão público ou de entidade re-
presentativa de exportadores, no país de procedência 
ou na comunidade econômica a que pertencerem. 

 → A Secretaria da Receita Federal do Brasil poderá 
dispor, em relação à fatura comercial, sobre:

I. casos de não-exigência;
II. casos de dispensa de sua apresentação para fins de 

desembaraço aduaneiro, hipótese em que deverá 
o importador conservar o documento em seu 
poder, pelo prazo decadencial, à disposição da fis-
calização aduaneira;

III. quantidade de vias em que deverá ser emitida e 
sua destinação; e

IV. outros elementos a serem indicados, além dos 
descritos no art. 557.

Dos Outros Documentos Instrutivos 
da Declaração 

No caso de mercadoria que goze de tratamento 
tributário, favorecido em razão de sua origem, a com-
provação desta será feita por qualquer meio julgado 
idôneo, em conformidade com o estabelecido no cor-
respondente acordo internacional, atendido o disposto 
no art. 117, do Decreto 6759/09. 

Art. 117. O tratamento aduaneiro decorrente de ato 
internacional aplica-se exclusivamente à mercadoria 
originária do país beneficiário.

Da Conferência Aduaneira 
A conferência aduaneira na importação tem por 

finalidade identificar o importador, verificar a mer-
cadoria e a correção das informações, relativas a sua 
natureza, classificação fiscal, quantificação e valor, 
e confirmar o cumprimento de todas as obrigações, 
fiscais e outras, exigíveis em razão da importação. 


