
Projeto Pagamento 
Centralizado do Comércio 

Exterior
Vinculado ao Programa Portal Único do Comércio Exterior.



Pagamento Centralizado
Objetivo

Permitir o conhecimento das obrigações pecuniárias e
o pagamento centralizado de impostos, taxas públicas
e encargos privados correlacionados aos processos

de importação e de exportação, de forma simples,
automática e organizadas no site do Portal Único do
Comercio Exterior.

Processo Integrado On line Contabilidade



Visão de Futuro do Pagamento 
Centralizado

Encargos de Operadores Privados

Armazém

Terminal de Carga

Despachante

Infraero

Agente de Carga

Transportador

Outros

Taxas de licenciamento  e de inspeção de Órgãos 
Anuentes

Anvisa

Vigiagro

Exército

outros

Pagamento Tributos

Federais: II, IPI, Confins, PIS, 
AFRRM, Multas, etc

Estadual: ICMS, liberação de carga 
desonerada.

Pagamento automático já 
existente

Primeira entrega do 
projeto



Ganhos Esperados

 Redução de dois dias no tempo entre a finalização do desembaraço 
aduaneiro e a liberação da carga do recinto alfandegário na importação;

 Aumento do controle da arrecadação do ICMS na importação;

 Redução do tempo de licenciamento do processo de importação e de 
exportação;

 Maior transparência e contabilidade sobre os custos diretos dos processos de 
importar e de exportar, permitindo a evolução das políticas públicas do 
comércio exterior;

 Simplificação do processo de importar e de exportar – Janela Única com 
todas as SEFAZ.

 Redução do custo nas operações de comércio exterior.



Benefícios Esperados - ICMS

 Informações antecipadas, íntegras e completas da DI e do AFRRM no momento do 
Registro da DI e Retificadoras, mitigando retrabalho e reinserção de informações já 
enviadas.

 ICMS calculado pela SEFAZ com integridade das informações na sua base de 
cálculo, com eliminação de fraudes na informação prestada.

 Pagamento automatizado da Guia do ICMS

 Consulta a documentos digitais para Liberação de Mercadoria Estrangeira

 Comunicação eletrônica com todos os públicos: Importador, SEFAZ e Recinto 
Alfandegado, com eliminação de fraudes pelo uso do papel.

 Entrega da carga condicionada ao feedback da Sefaz de forma eletrônica ou manual.

 Informação on line da saída da mercadoria do recinto alfandegado.

 Redução de postos de atendimento da SEFAZ por conta da eliminação da recepção 
de documentos em papel.

 Replicação de procuradores e representantes legais das empresas perante a RFB 
para os estados, bem como dados cadastrais.



Processo Atual

Declaração de Importação 

e

Declaração do ICMS no 
Siscomex Importação

Verificação física de 
documentos de 

pagamento e exoneração 
pelo Recinto Alfandegado

6

SEFAZ
Mensagem de dados da 

DI após o Desembaraço

(SISCODI)

Guia bancária paga 

ou 

GLME – Guia de 

Liberação de Mercadoria 

Estrangeira Autorizada

SEFAZSEFAZSEFAZSEFAZSEFAZSEFAZSEFAZ



Novo Processo
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Portal 
Único

Bancos

SEFAZ
Recinto 

Alfandega
do



Pagamento 
Centralizado

DI

ICMS

Sem Automação 
SEFAZ

Release 1 
Exoneração Integral 
(SP RJ e Importador)

Release 2 
Exoneração Integral 

(Demais Estados)

Ajustes do Piloto

Release 3

Pagamento Integral 
e Parcial 

Com Automação 
SEFAZ

Definição de 
Arquitetura e 
mensagens

Release 4

Exoneração Integral 
Automática (RJ e SP)

Release 5

Pagamento Int. e 
parcial (cálculo 

automático)

Release 6

Débito Automático

DU-IMP

(incluso DSI)

Tributos Federais

ICMS

Taxas de Inspeção 
Física

Taxas de 
Licenciamento

Encargos Privados

DIRE – Remessa 
Expressa (Comercio 

Eletrônico)

Tributos Federais

ICMS

DU-E

Taxas Públicas

Encargos Privados
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Pré-especificado

Em 
Desenvolvimento

Pag. via Darf

Previsão

Realizado



Importador e Novo Processo de Importação
Declaração Única de Importação – DU-IMP

1 - Ao se registrar em lote DU-IMP se envia automaticamente comando aos estados 

para calculo / exoneração com retorno automático ou manual, a depender da UF;

2 - As guias do ICMS calculadas e retornadas das SEFAZ serão pagas 

automaticamente pelo módulo de pagamento centralizado com integração direta com 

os bancos, mediante contas pré-autorizadas, mitigando impacto de implantação e 

ajustes nos sistemas próprios das empresas;

3 - Uso do Catalogo de Produtos para informar atributos de interesse dos estados 

dentro de cada NCM. O envio destas informações às SEFAZ no momento do registro 

da DU-IMP mitiga uma entropia enorme de troca de informações entre o importador e 

os fiscais do estado no momento em que a carga está parada no recinto alfandegário;

4 – Uso da NF-e de entrada integrada/validada pela DU-IMP como documento 

necessário para saída da carga do recinto alfandegário, dispensando uso da GLME. 

Pode-se ter uma DU-IMP com várias NF-e de entrada.

5 – Integração do cadastro de representantes e habilitação de empresas da RFB com 

os cadastro das SEFAZ , dispensado duplo controle de representações;



Feito e Próximos passos

 Inicio do desenvolvimento pelo Serpro/RFB

 Submeter às SEFAZ RJ e SP definição Técnica de 
arquitetura e integrações necessárias para inicio 
de desenvolvimento dos ajuste nos seus sistemas;

 Release 1- Exoneração Integral Manual sem 
integração SEFAZ para pré-homologação em 
26/02/2018 com RJ e SP, em Porto Alegre;

 Release 1 – Pré-homologação com as empresas 
do piloto em 21 e 22/03 no Rio de Janeiro;

 Release 2 – Demais estados – homologação 
16/04/2018 em Porto Alegre.



Encaminhamentos

 Priorização das equipes técnicas de desenvolvimento 
para desenvolvimento das integrações e adaptações 
nos atuais sistemas de controle de importação da 
SEFAZ (SP e RJ);

 Aquisição de dois monitores para os fiscais estaduais 
acessarem os documentos digitais e os sistemas 
simultaneamente. (SP e RJ)

 Assinatura de Convenio com demais Estados 
interessados em participar do projeto.

 Ajustes em Normas internas dos estados do piloto para 
eliminação de controles paralelos entre o estado e o 
Portal Siscomex e entre os estados;



Evolução da Integração

Conhecimento das Necessidades

C
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DADOS

INFORMAÇÕES

METODOLOGIAS

FERRAMENTAS

INTELIGÊNCIA



Evolução da Integração

Conhecimento das Necessidades

C
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INFORMAÇÕES

METODOLOGIAS

FERRAMENTAS

INTELIGÊNCIA

Estamos aqui



Pontos Críticos

Consenso entre 27 
estados e 22 órgãos 

anuentes

Custeio tempestivo 
a todos os 

participantes

Adaptações em TI



Releases 1 e 2 

(Exoneração Integral com anexação de documentos)



Visão Importador



Visão Importador



Visão Importador



Retorno Automático ou manual a 
depender da UF



Visão Importador



Visão Importador



Visão Importador



Visão Importador



Visão Importador



Visão Importador



Visão Importador / SEFAZ



Ações Possíveis



Visão SEFAZ



Visão SEFAZ



Visão SEFAZ



Visão SEFAZ



Visão SEFAZ



Visão SEFAZ



Visão SEFAZ



Parâmetros de Pesquisas



Release 3 

Escopo: Pagamento Integral ou Parcial com emissão 
de Boleto – Sem Automação no pagamento

Abrangência: 15 UFs

Benefícios: Feedback das SEFAZ e Eliminação de 
conferência da guia de pagamento em papel pelo 

Depositário 



Visão SEFAZ 
(Sem Automação – 15 UF)



Próximas Releases 
Release / Escopo:

4 - Exoneração Automática com liberação de carga

5 – Pagamento com cálculo automático e geração de 
guias de pagamento; 

6 - Pagamento on line automático em lote com conta 
pré-autorizada;

Abrangência: 12 UFs



Próximos Releases - Arquitetura



Próximos Releases - Arquitetura



Próximos Releases 
Pagamento de Boletos em Lote



Próximos Releases 
Pagamento de Boletos em Lote



Próximos passos

Assinatura da propositura de projeto RFB e SECEX;

Firmar convênio de cooperação técnica e financeira 
entre os entes participantes e entidades financiadoras 
como o Banco Mundial;

Portaria com formação de equipe - indicados da Suari e 
Suara;

Detalhamento das primeiras entregas para elaboração 
do plano do projeto, com piloto com pagamento do 
ICMS com alguns estados;

Participação em Fóruns e reuniões com órgãos parceiros 
para comunicar o projeto, G53, G54 do Confaz e 
Encat;

Marcelo de Sousa Silva 

Gerente do Projeto pela RFB

Marcelo.ssilva@receita.fazenda.gov.br

21 3805 2337 / 99531 0308

Rui Hiroshi Yamada Filho 

Gerente do Projeto pela Secex

Rui.filho@mdic.gov.br

61 2027 9285 / 98218 4466

mailto:Marcelo.ssilva@receita.fazenda.gov.br
mailto:Rui.filho@mdic.gov.br

