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07 situações que travam a 
sua importação na alfândega

Não há nada mais temível para o importador do que 
uma importação travada na alfândega.

Em poucos casos, este erro não poderia ser evitado, 
ou por culpa do exportador ou porque há alertas 
aduaneiros.

Mas em todos os outros casos, a situação poderia ter 
sido evitada se houvesse uma gestão de processo 
adequada. Essa gestão não é nada mirabolante ou 
coisa de outro mundo. São etapas que podem ser 
controladas por qualquer um e com um custo muito 
baixo.

Vamos conhecer quais são elas?
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SEU LIMITE NO 
RADAR NÃO ESTÁ 
ADEQUADO
Situação 1
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A Receita Federal classifica os importadores quanto a 
sua modalidade de habilitação no Radar Siscomex.

Ela identifica, a partir de alguns critérios bem 
objetivos, em qual etapa este importador pode estar, e 
dentre 4 possibilidades, 2 possuem travas. São elas:

Para as empresas que estão em uma destas 
modalidades, é preciso ter um controle muito de 
perto de quanto já foi utilizado.

E a própria Receita não oferece uma ferramenta tão 
fácil para levantar quanto foi utilizado. É preciso 
entrar no Portal único de Comércio Exterior e 
consultar o limite utilizado, nas opção Informações 
Gerais, do Visão Integrada.

Ou então, consultar as últimas DIs registradas no 
semestre (de seis meses para trás) e fazer uma 
somatória dos VLMD (ou valor CIF para alguns). O 
recomendado é fazer as duas opções para não ter 
erro.50 mil dólares 

Por semestre

150 mil dólares 

Por semestre

Os limites do Radar Siscomex
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E por que isso é um perigo?
Porque se a somatória dos últimos 180 dias 
ultrapassar 2 dólares sequer, o Siscomex impede o 
próximo registro.

E já imaginou ter uma DI parada no porto/aeroporto 
por falta de limite no Radar? Além dos custos extras, 
haverá uma enorme dor de cabeça para contornar 
esta situação.

E não há pedido de urgência para a receita. A única 
saída é pedir uma revisão do limite do 
Radar/Siscomex, que leva tempo. Bastante tempo.

Então, se sua importadora está em uma dessas duas 
modalidades ,tenha um controle paralelo do que já 
importou e dos próximos pedidos que estão para 
embarque. Isso mesmo, não autorize o próximo 
embarque antes de confirmar quanto ainda tem de 
saldo.
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SUA OPERAÇÃO TEM 
EXIGÊNCIAS 
ADMINISTRATIVAS
Situação 2
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O tratamento administrativo na importação inclui 
exigências ou eventuais restrições incidentes em cada 
importação, relevantes para que os órgãos 
competentes possam aferir que a importação cumpre 
todas as condições legais para o seu ingresso no 
mercado interno. 

Essas regras envolvem questões comerciais, 
ambientais, de qualidade e segurança. 

Desconhecer o tratamento administrativo na 
importação pode causar dores de cabeça em quem 
está comprando do exterior. 
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Como funciona isso na prática?

Já pensou na dor de cabeça que seria criada, se você 
descobrisse que aquela máquina de raio X que você 
encontrou em uma feira internacional necessitaria de 
autorização de 2 órgãos anuentes e custaria uma 
fortuna para legalizar, além de 180 dias, no mínimo?

Essas obrigações podem ser a necessidade de 
registros, licenças prévias ou certificação compulsória 
de órgãos como o Inmetro e a Anatel. 

Alguns produtos têm cotas comerciais, ou seja, só é 
permitida a importação de uma quantidade específica 
determinada pelo Governo Federal. 

Já outros têm a sua importação proibida, como produtos 
usados e máquinas de jogos de azar.

Ainda há aqueles produtos que precisam de análises 
técnicas, como alimentos e produtos para a saúde.  

Não erre assim. Antes de embarcar, peça para 
um especialista consultar se a NCM aplicada 
para aquele produto possui exigências, e se 
elas são possíveis de serem cumpridas. 
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SEUS 
DOCUMENTOS 
CONTÊM ERROS
Situação 3
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Os documentos na importação ganham o jogo da 
importação rápida e segura. 

Em minha experiência prática, não tenho dúvida de 
que boa parte dos problemas na liberação 
alfandegária poderiam ser evitados se houvesse uma 
eficaz gestão documental. 

Em diversas situações, a documentação necessária de 
importação foi preenchida de forma incompleta ou 
até mesmo não foi emitida. 

Para outros casos, ela só foi emitida no formato 
digital, e o físico, com assinatura de próprio punho, 
não foi remetido para o Brasil. 

Por mais que se tente explicar às autoridades 
aduaneiras que a culpa não foi sua, há uma legislação 
muito dura que pune com multas qualquer erro. A 
regra aduaneira no Brasil não tolera erros. 

Quer um exemplo? 

O Brasil exige, por exemplo, que o conhecimento de 
embarque possua o CNPJ e a NCM dos produtos 
importados. 

A falta destes 2 componentes vai inviabilizar o registro 
da Declaração de Importação, e corrigir esses campos 
vai levar muito tempo e custar muito dinheiro. 

Ou ainda que a Fatura Comercial tenha uma assinatura 
de próprio punho do importador, identificando o 
signatário. Como ele irá saber se você não avisar? 

E como evitar esses problemas? 
Além da instrução de embarque detalhada, é necessário 
exigir que o exportador lhe envie drafts dos documentos 
para conferência. 
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Sua carga tem 
divergência de 
peso ou volumes
Situação 4

Este erro só será identificado na 
chegada da mercadoria no porto 
ou aeroporto no Brasil.

São situações em que aquilo que 
foi declarado nos documentos 
oficiais está divergente do que as 
autoridades aduaneiras 
encontraram no físico.



E porque isso é um problema?

Porque é um indício de algum tipo de fraude. E 
a primeira coisa que acontece é um bloqueio 
da carga no Mantra ou no Siscarga. 

Após esse bloqueio, o importador é notificado, 
e os próximos passos irão depender das 
regras locais. 

Se a mercadoria for transportada por via 
marítima, é normal que haja a exigência de 
desova e separação. Além de oneroso, o 
tempo previsto para que isso aconteça vai 
depender do volume de trabalho local. 

Isso não acontece em menos de 10 dias. Logo, 
um período (no mínimo) de armazenagem 
será acrescido ao custo da importação, além 
de outros. 

E quando a carga é aérea, o Mantra terá uma 
indisponibilidade, e será necessário proceder 
com algum tipo de correção. 

Em ambas as situações, aéreo ou marítimo, se 
houver acréscimo ou falta de mercadoria, o 
importador está sujeito a uma multa, mesmo 
que não haja dolo da sua parte. 

A legislação brasileira cobra do importador 
por erros cometidos pelo exportador. 
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E como evitar isso?

Cobrando do exportador mais precisão na 
emissão dos documentos. Ele realmente 
precisa estar atento ao que foi embarcado. 

Em muitos casos, o importador repassa todo 
esse prejuízo ao seu exportador, explicando 
que para a legislação brasileira esse tipo de 
situação é uma falta grave que dói no bolso. 

Mas em algumas outras situações, esses 
repasses não são possíveis, porque o 
exportador não concorda com o erro 
cometido, e o prejuízo recai para quem está 
importando.
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SUA CLASSIFICAÇÃO 
FISCAL ESTÁ ERRADA
Situação 5
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Essa é a principal dor de cabeça para o importador, e 
motivo de muitas interrupções na liberação aduaneira 
e só se descobre este problema depois do registro da 
Declaração de Importação. 

O modelo atual de fiscalização da Receita Federal 
inclui inteligência artificial, que combina a informação 
declarada no conhecimento de embarque, com as 
importações antigas daquele importador, com a 
descrição informada na DI e também com as 
fiscalizações invasivas por Scanner que é feito em 
todas as mercadorias que entram no Brasil. 

Este modelo complexo é chamado de análise de risco 
e envolve 100% das importações. Em todas as 
operações, a Receita aplica esta análise para decidir as 
mercadorias que serão direcionadas para a 
conferência aduaneira e aquelas que serão liberadas

É verdade que nem sempre há uma deliberada ação 
do importador em informar uma classificação fiscal 
errônea para economizar nos tributos ou fugir de 
algumas obrigações administrativas. Nesses casos, o 
importador precisa apresentar os seus argumentos 
para provar que a NCM informada está de acordo. 

Confesso que nem sempre é fácil e por isso que o 
Planejamento da Importação, antes da operação ser 
embarcada, precisa envolver a identificação correta da 
NCM. 

Houve situações em que a fiscalização queria aplicar 
uma multa porque a NCM para o filtro utilizado estava 
equivocada, na visão da autoridade aduaneira, mas foi 
possível provar que eles não tinham identificado a 
real função do produto, o que fazia toda a diferença. 

Com argumentos simples, mas que mostravam o real 
uso do produto, foi possível convencer que o que eles 
exigiam não deveria ser aplicado àquela importação, e 
a mercadoria foi liberada.
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A DESCRIÇÃO DO 
PRODUTO ESTÁ 
INEXATA OU 
INCOMPLETA
Situação 6

17



O artigo 711 do Regulamento Aduaneiro prevê 
aplicação de multa por omissão ou prestação de 
forma inexata de informação necessária à 
determinação do procedimento de controle aduaneiro. 
E a falha na descrição da mercadoria é uma 
informação inexata ou incompleta, segundo a 
legislação. 

Descrever de forma incompleta ou inexata uma 
mercadoria, além da multa, pode acarretar erro no 
enquadramento tarifário e no tratamento 
administrativo, o que irá gerar outros agravantes. Mas 
isso nem sempre é fácil de se produzir e requer um 
estudo profundo do que está sendo importado. 

Dados imprecisos, ausência de informações sobre o 
uso ou função do material importado, além da 
inexistência das características técnicas estão entre os 
casos de maior incidência de multa aduaneira. 

Como descrever corretamente uma mercadoria, de 
forma que se evite este tipo de problema?

Com informações que contemplem:

● Nome comercial;
● Nome científico;
● Espécie;
● Marca;
● Tipo;
● Modelo;
● Série;
● Material constitutivo;
● Aplicação;
● Números de série;
● Part number; e
● Todos os outros atributos que conferem a sua 

identidade comercial.
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Podemos citar, por exemplo, uma operação de grama 
sintética (daquelas utilizadas em campos de futebol), 
onde a descrição inicial, fornecida pelo importador, 
informa o nome conhecido pelo mercado (grama 
sintética), a marca, o modelo, e as dimensões. 

Não trata da sua utilização, nem o material 
constitutivo, o modelo e outras coisas mais que 
estamos acostumados a ver. 

Como este produto não era comum em operações, 
consultando situações prévias é possível achar 
publicações, como uma de 2017 que traz uma 
descrição perfeita:

“Revestimento para pisos (pavimentos) de matérias têxteis, formado por fios de polietileno, inseridos por processo de 
tufagem em duas telas, primária e secundária, ambas de polipropileno, e com fixação dos fios nessas telas, aplicando uma 

base de látex (copolímero de estireno - butadieno SBR), denominado comercialmente grama sintética.”

A partir dessa solução de consulta, o processo 
torna-se mais simples, inserindo alguns outros dados 
exclusivos da importação, permitindo concluir a 
descrição adequada à aduana. 

Pegue essa dica importante para você: sempre que 
houver uma dúvida de como descrever 
adequadamente um produto para a importação, 
procure nas soluções de consultas publicadas pela 
Receita Federal, se não há uma outra que possa 
orientar o processo de estudo.
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SUA MERCADORIA 
CAIU NA MALHA DA 
FISCALIZAÇÃO
Situação 7
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Aqui a culpa não é sua e não há o que fazer. E nem 
poderíamos chamar de erro, mas no fim das contas 
alguém tem de ser culpado pela trava. 

A “malha de fiscalização da Receita Federal” pode ser 
motivada por inúmeros fatores. 

Desde um alerta do sistema de que aquela 
importação merece controle, a partir de dados 
passados, ou até mesmo por denúncia de órgãos 
anuentes, entidades de classes e sindicatos. 

E para essas situações, você só terá conhecimento 
depois que a mercadoria for parametrizada ou 
direcionada para um canal de conferência. 

Inclusive, este direcionamento ou malha de 
fiscalização está previsto na norma de controle do 
Despacho Aduaneiro.

Em algumas situações, este direcionamento é manual, 
a partir de um processo analítico do servidor 
responsável pela liberação aduaneira, quando forem 
identificados indícios de irregularidade na importação. 

Ou então, de forma automática, a partir de algum tipo 
de alerta inserido nos controles aduaneiros. 

Em nenhuma das duas possibilidades, o importador 
será avisado com antecedência, porque isso 
inviabilizaria qualquer processo fiscalizatório. 
Entretanto, uma vez acontecendo, o “mercado” se 
encarrega de avisar e os outros importadores vão 
tomando conhecimento de que “aquela mercadoria”, 
ou “aquela NCM”, ou ainda “naquela região fiscal”, o 
Despacho Aduaneiro passa por uma análise mais 
criteriosa, o que pode gerar atrasos ou custos extras. 
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COMO EVITAR SITUAÇÕES ASSIM? 
É indispensável um checkpoint construído à sua necessidade que te ajude a fazer uma gestão à vista.

São pontos de controles, ou etapas que precisam ser controladas, de acordo com o seu cronograma de 
execução.Em outras palavras, é a confirmação interna de que uma etapa importante do processo foi atingida. 
E a partir destes checkpoints, será muito mais fácil fazer uma gestão à vista dos processos.

É um modelo que coloca as informações relevantes à disposição, ou na vista, dos gestores que 
precisam agir quando algo está fora do controle. Estas informações irão favorecer a tomada de 
decisão com base em dados atualizados, confiáveis e dinâmicos.

Você pode fazer isso manualmente, com um checklist de cada etapa que precisa ser controlada ou transportar 
estes points para dentro do seu sistema de gerenciamento.

Checkpoints

Gestão à vista
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A IMPORTÂNCIA DE TER UMA 
FERRAMENTA ESPECIALIZADA 
EM COMÉRCIO EXTERIOR

O software de gestão para as suas 
operações de importação não é um 
luxo. É um investimento necessário 
para o seu negócio já começar 
correto. 
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Já deu para notar que a importação é complexa, cheia 
de regras e procedimentos, e qualquer deslize pode 
ocasionar em multa. E deixar de controlar essas 
regras, complexidades e procedimentos, é antecipar 
os erros que você terá. 

Não é possível controlar a importação, de ponta a 
ponta, sem uma plataforma que seja rápida, simples e 
especializada em comércio exterior. E essas 
ferramentas não são gratuitas. As que são, não 
entregam o que prometem, eu asseguro

O Conexos Cloud é a solução para seus desafios do 
setor de Comércio Exterior. Com nosso software, sua 
empresa consegue desburocratizar todas as etapas 
que envolvem a Gestão Empresarial do seu negócio. 

Nossos robôs otimizam seus procedimentos em até 
60%. Focados em reduzir seus custos de TI, eliminar 
retrabalhos e falhas humanas e levar transparência 
de informações para todos os envolvidos, os robôs da 
Conexos são integrados a outros Sistemas de 
Comércio Exterior como o Siscomex e o SAP. 

Ademais, a solução pode ser parametrizada de acordo 
com a sua necessidade e conta com 26 módulos que 
auxiliam seus gestores a redirecionar esforços para a 
organização de atividades que aumentem a receita do 
seu negócio.
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Demonstração gratuita 
Conexos Cloud!
Conheça mais sobre o que nosso software 
pode fazer para alavancar os processos da 
sua empresa, basta clicar no link abaixo e 
agendar uma demonstração gratuita. 

AGENDAR DEMONSTRAÇÃO GRATUITA AGORA
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Conteúdo elaborado, redigido e editado pela Equipe 
Conexos em união com Carlos Araújo.

Carlos Araújo, empreendedor digital, despachante 
aduaneiro, empresário há 19 anos, e especialista em 
Importação Empresarial. Fundador do ComexBlog, maior 
comunidade de comércio exterior do país, que tem como 
missão simplificar os passos da importação para quem 
deseja aumentar a sua lucratividade. 

Há mais de duas décadas no mercado, a CONEXOS é uma 
empresa brasileira – de capital nacional – que desenvolve 
softwares integrados voltados à gestão empresarial para 
áreas de Comércio Exterior, Distribuição Atacadista e 
Prestadores de Serviços. Nossa missão é desenvolver a 
capacidade competitiva de nossos clientes com excelência 
tecnológica.

 

ENTRE EM CONTATO

27 3211-1162

marketing@conexos.inf.br

comercial@conexos.inf.br


