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� sujeitas a apuração de produção nacional 
(semanal)

� ex-tarifário – na apuração de produção 
nacional

� validade da apuração – 180 dias

� devolução de contestação

� materialusado@mdic.gov.br

Importações  MATERIAL USADO 
(Portaria MDIC 8/91)



Importação de Máquinas*

(em US$)

Período

Máquinas Usadas Máquinas 
Novas

Total Máquinas
Part. 

Usadas/ 
Total

Admissão 
Temporária

Efetiva

jul 06 - jun 07 23.589.082 209.357.404 15.368.351.309 15.601.297.194 1,34%

jul 07 - jun 08 27.318.166 191.695.300 22.268.514.640 22.487.529.105 0,85%

jul 08 - jun 09 24.011.496 223.887.676 23.921.856.033 24.169.755.205 0,93%

jul 09 - jun 10 40.986.720 231.216.157 23.646.068.959 23.926.271.836 1,00%

Fonte: SECEX/DECEX.

*Bens de Capital (BK) dos Capítulos NCM 84 e 85. Exclui importação de embarcações, aviões e locomotivas.

Obs.: Contempla bens de interesse da ABIMAQ, ABINEE, ELETROS.



� Importações com isenção de tributos 
(Decreto-Lei 37/66)

� sujeitas ao exame da similaridade

� importações com isenção de PIS/COFINS 
(Decreto 5.171/2004)

� - similaridade@mdic.gov.br



Registro da LI Análise da LI

Prepara Circular 
para Consulta 

Pública

Consulta ao 
Banco de 

Dados

Apuração da 
produção Recebimento de 

contestações

Publicação 
Catálogo 

Técnico Anexo

Manifestação 
de Descrição 

Análise das 
contestações

Deliberação 
das licenças 

de importação



Erros mais freqüentes
� descrição incompleta (características técnicas 

insuficientes)

� marca, modelo, ano fabricação, nº de série

� arquivo digital com informações particulares

� arquivos com manual de operação...

� atenção: 1 arquivo para cada modelo

� não informar envio na LI original

� incompatibilidade - Incoterms ou International

Commercial Terms - valor condição de venda X 
local de embarque



BRASIL – A BOLA DA VEZ

Linhas de Produção (Portaria MDIC 8/91)

� análise de enquadramento como linha

� contém todos os equipamentos ?

� NCM e descrição corretos ?

� ordenação e operação de cada máquina ?

� . . .carta à empresa e entidade de classe

� . . . total de 10 dias úteis - APROVAÇÃO

� recebimento do acordo de contrapartida

� pleito de LI para toda a linha

� deferimento dos licenciamentos



Importações monitoradas pela SECEX 

� apenas 5% das operações exigem LI
� validade para embarque
� restrição de embarque (o que é?)
� com medidas de defesa comercial (dumping, 

salvaguarda)
� sujeitas a certificação compulsória – INMETRO
� análise com anuência do Banco do Brasil – por 

que o BB?


