




✓ Permitir o conhecimento das obrigações pecuniárias e o pagamento
centralizado de impostos, taxas e encargos privados relacionados aos
processos de importação e de exportação, de forma simples,
automática e organizada no site do Portal Único do Comercio Exterior.

Processo Integrado On line Contabilidade

Objetivo:

Pagamento Centralizado do Comércio Exterior

http://www.procomex.org.br/2021/11/30/modulo-pcce/

Cronograma de entregasWebinar completo sobre o PCCE



Pagamento Centralizado do Comércio Exterior

Possibilidade de 
diferimento do 
pagamento de 

tributos

Desbloqueio 
automático do 

crédito tributário 
recolhido a maior



Ganhos Esperados:

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

✓ Maior transparência e contabilidade sobre os custos diretos dos processos de
importar e de exportar

✓ Pagamento automatizado da Guia do ICMS, assim como das taxas dos Anuentes
✓ Sefaz passa a receber as informações da Duimp já no registro, antecipado à

chegada ao país
✓ Comunicação eletrônica entre intervenientes: Importador, SEFAZ e Recinto

Alfandegado, com eliminação de fraudes pelo uso do papel
✓ Simplificação do processo de importar e de exportar – Janela Única com todas as

SEFAZ
✓ Flexibilização no momento de recolhimento dos tributos
✓ Redução do custo nas operações de comércio exterior

Pagamento Centralizado do Comércio Exterior



Assinatura Termo 01/2015 - X ENAT

▪ Condição para utilizar o PCCE 

Habilitação no Pucomex

▪ Portal – Servidores dos estados (e-CPF)

▪ Integração – Equipamentos de máquina (e-CNPJ)

Utilização das Soluções do Pucomex em Tela

▪ DI, Duimp

Integração com a API Pucomex

▪ Duimp, PCCE, Anexação, CCT

Cálculo do ICMS para a Duimp

▪ Exoneração

▪ Pagamento

Não requer esforço de 

desenvolvimento

Requer esforço de 

desenvolvimento

Indicadores – Integração Sefaz ao PCCE



Expectativa de Migração

2022 2023 2024

Desligamento Parcial

100%
escopo importação

DI

Duimp

60%
escopo importação

Desligamento Total

Não é oficial, o cronograma de desenvolvimento é confirmado a cada 6 meses.
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