
CIRCULAR SINDICOMIS Nº SI/307/17 

 

NOTÍCIAS SISCOMEX - EXPORTAÇÃO 

27/09/2017 - Notícia Siscomex nº 53/2017 

Em complemento à Notícia Siscomex Exportação nº 35/2017, publicada em 04/07/2017, o 

desligamento do Siscomex - versão HOD ocorrerá no dia 02/10/2017, nas seguintes situações: 

1- no registro de novas Declarações de Exportação (DE) com via de transporte internacional nos 

modais aquaviários, não se aplicando aos despachos realizados a posteriori; 

2- no registro de novas Declarações Simplificadas de Exportação (DSE) com via de transporte 

internacional nos modais aquaviários e terrestres, exceto para os despachos sem amparo de 

nota fiscal. 

 

28/09/2017 - Notícia Siscomex nº 55/2017 

Prezados Usuários, 

Foi disponibilizada nova forma de consulta de Registros de Exportação (RE) em lote, por meio 

de Serviços REST. 

Trata-se de ferramenta que permite a comunicação “máquina-máquina”, por meio do qual as 

empresas poderão baixar os dados dos RE diretamente do NovoEx. 

Visando a preservar a performance e disponibilidade do sistema e ainda reduzir os seus custos 

de processamento, informa-se que, com o funcionamento dessa nova forma de consulta de RE, 

a partir de 16/10/2017 será implementada uma ferramenta CAPTCHA nas consultas em tela, 

devido à grande quantidade de consultas simultâneas por um mesmo usuário/CNPJ. 

Instruções detalhadas e documentação técnica para implementação encontram-se no site 
do MDIC (www.mdic.gov.br). Acesse o menu lateral “Assuntos -> Comércio Exterior -> 
Exportação -> NOVOEX – Siscomex Exportação Módulo Comercial". 

Link direto: http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/exportacao/novoex-siscomex-

exportacao-modulo-comercial. 

Departamento de Operações de Comércio Exterio 

 

29/09/2017 - Notícia Siscomex nº 56/2017 

Foi assinada a Portaria Coana nº 74, de 27 de setembro de 2017, prorrogando o prazo da 

obrigatoriedade de utilização do CCT, previsto no §3º do art. 2º da Portaria Coana nº 54/2017, 

para o dia 31 de outubro de 2017. Essa Portaria será publicada no Diário Oficial da União em 2 

de outubro de 2017. 

 

http://www.mdic.gov.br/
http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/exportacao/novoex-siscomex-exportacao-modulo-comercial
http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/exportacao/novoex-siscomex-exportacao-modulo-comercial


29/09/2017 - Notícia Siscomex nº 57/2017 

Prezados Usuários, 

Está programada para o dia 30 de setembro de 2017, sábado, a manutenção no banco de 

dados do Sistema Drawback Isenção, que o deixará indisponível ou intermitente. 

Sendo assim, pedimos aos usuários que não alterem atos concessórios ou registrem 

documentos no sistema neste dia. 

Especialmente, solicitamos que não registrem documentos em outros sistemas que fazem 

integração com o módulo Isenção, tais como Licenças de Importação e Registros de 

Exportação, se esses documentos envolverem atos concessórios de Drawback Isenção. 

Esclarecemos que o módulo Drawback Suspensão/Integrado não será afetado pela manutenção, 

podendo ser utilizado normalmente, assim como os demais módulos do SISCOMEX. 

Departamento de Operações de Comércio Exterior 

 

02/10/2017 – Notícia Siscomex nº 058/2017 

Prezados Usuários, 

O módulo Drawback Integrado ficará indisponível hoje, 02/10/2017, a partir das 20h, com 

retorno previsto para as 3h de amanhã. 

Assim, pedimos aos usuários que não alterem atos concessórios ou registrem documentos no 

sistema no horário previsto para a manutenção. 

Adicionalmente, solicitamos que não registrem documentos em outros sistemas que fazem 

integração com o módulo Integrado, tais como Licenças de Importação e Registros de 

Exportação, caso esses documentos envolvam atos concessórios de Drawback Integrado. 

Esclarecemos que o módulo Drawback Isenção não será afetado pela manutenção, podendo ser 

utilizado normalmente, assim como os demais módulos do SISCOMEX. 

Departamento de Operações de Comércio Exterior 

 

 


