
Fluxograma	I	–	Steps	no	Brasil

Envio do CII ao DFPC 
com os dados da 
Tactical	Weapons	

como Exportadora. 
Dados constam no 

Orçamento.

Análise do CII 
Aproximadamente  60 

dias

3	–	Deferido	*	
Envio do CII ao Importador 

via correio. 
Aproximadamente  45 dias

Importador envia e-
mail do CII à Tactical	

Weapons

2	-	Exigência	
Após notificação, o 

Importador tem que 
cumprir a mesma em até 30 

dias, porém tem que ser 
notificado em prazo hábil 

para cumprir a solicitação – 
que expira em 6 meses 

1	-	Indeferido	
Processo se 

encerra. 
Necessário abrir 
novo processo

* O processo tem que ser deferido para todas as  armas 
constantes no CCII – caso contrário a importação não pode 
ter continuidade. Aconselha-se separar arma curta de arma 
longa , munição e lunetas

1	–	Indeferido	
2	–	Exigência	
3	-	Deferido



Fluxograma	II	-	Steps	na	Tactical	Weapons

Importador deverá retornar :  
1. Invoice aprovado 
2. Autorização de 

pagamento 
3. Declaração de 

Importador Final (Uso) 

Envio aos Órgãos 
americanos 

competentes e geração 
dos documentos 

internos mandatórios, 
juntamente com o 
comprovante de 

pagamento e CII *

Após aprovação, o 
Importador será informado 

e deverá providenciar a 
emissão da LSI ** (Licença 

Simplificada de 
Importação) e enviar à 
Tactical	Weapons

* Caso o processo seja negado 
pelo Departamento de Estado 

Americano por qualquer  
motivo, o valor pago pelos 
produtos serão estornados 
proporcionalmente, após 

dedução de multa.  As taxas 
pagas não são reembolsáveis.

Embarque será 
providenciado mediante 

recebimento da LSI 
aprovada.         

São necessários 7 dias para 
agendamento do 

embarque

** Demora cerca de 
40 dias para ser 

emitida

Após recebimento 
do CII deferido 

enviaremos 
Pedido/Invoice ao 
Importador para 
iniciar o processo



Fluxograma	III	–	Steps	após	chegada	no	Brasil

Pedido de 
Pushing  

Aprox 5 dias

Vistoria 
Aprox 10 dias

3	–	Deferido	
Entrega de CRAF, Guia e 

Ofício 
Prazo de até 90 dias

2	-	Exigência	
O Importador terá que cumprir em 

até 30 dias. Em muitos casos é 
necessário novo CII e o processo 
inicia novamente. Novo CII tem 

prazo de 120/180 dias,  além de ter 
que provar que os itens no 

aeroporto estão em processo de 
desembaraço e não há 

necessidade de novo CII para nova 
importação. 

OBS.: Após 45 dias a carga entra 
em “perda” na Receita Federal, 

multa total de 32% sobre o custo 
total da carga e R$ 500,00 por mês 

de armazenagem

1	-	Indeferido	
Produto pode ser 
apreendido para 

destruição

Retirada do produto no 
aeroporto 

30 dias após SFPC 
2 informar DPC

1	–	Indeferido	
2	–	Exigência	
3	-	Deferido


