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TEMAS

1.  Cronograma de implantação e desligamento
2.  Atributos
3.  Módulo Catálogo de Produtos
4.  Duimp
5.  Módulo LPCO
6.  Módulo PCCE
7.  Módulo CCT
8.  Regimes Aduaneiros Especiais
9.  Manuais

10.  Ambiente de treinamento
11.  APIs e Eventos Push





Cronograma de 
Implantação e 
Desligamento



1 Qual o prazo para desativar a DI / LI?

2

Quando ocorrerá o desligamento das plataformas que 
atualmente suportam o registro de DI, como Siscomex Web, 
Mercante, Siscarga, Mantra, entre outros?

3
Todas as mudanças serão informadas previamente, de forma 
a haver prazo para adequação das empresas?

4

Qual a previsão de haver o registro de Duimp nas operações 
realizadas pelos modais aéreo, rodoviário e ferroviário?



ATRIBUTOS



5

Quando a Consulta Pública com os atributos será 
disponibilizada? Por quanto tempo a Consulta ficará aberta 
para receber contribuições?

6
Já há previsão de quando o Catálogo de Produtos será 
alimentado com os atributos?

7
Os atributos devidos por código da NCM ficarão disponíveis 
para consulta no Portal?

8

Há mercadorias que apesar de serem classificadas em um 
código da NCM específico são consideradas sortidos por 
serem compostas por vários itens. Como será a definição dos 
atributos no Catálogo de Produtos para os sortidos?



Módulo

Catálogo de Produtos



9
O Módulo Catálogo de Produtos já está totalmente 
desenvolvido?

10
O Módulo Catálogo de Produtos já pode ser utilizado, mesmo 
sem os atributos?

11

No Catálogo de Produtos, será necessário além de preencher 
os atributos descrevê-los no campo de 
descrição/denominação do produto?

12

Os produtos já cadastrados no Catálogo de Produtos deverão 
ser revistos após a inclusão dos atributos?



13

TIN – TRADER IDENTIFICATION NUMBER

Temos solicitado aos exportadores e fabricantes o TIN, que é 
campo obrigatório para o cadastro do Operador Estrangeiro. 
Porém, os operadores nos questionam se a identificação 
solicitada se refere ao VAT number, TAX-ID Number, EORI 
Number. 

Conforme pesquisa realizada, o TIN teria duas letras do país 
do operador estrangeiro, porém alguns operadores nos 
retornaram sem as letras. Por este motivo temos dúvida se a 
identificação recebida está correta. Caso não esteja, essa 
incorreção será passível de multa?



Duimp
Declaração
Única de
Importação



15

16

Caso o importador não registre a Duimp antes da chegada da 
carga, poderá registrar a Duimp da carga armazenada no 
Operador Portuário (Terminal de Descarga) redestinando-a a 
outro Terminal (Recinto de Despacho) ou obrigatoriamente 
deverá nacionalizar a carga no terminal de descarga?

14
Há prazos definidos para o registro, cancelamento e 
retificação da Duimp?

Como será tratado o Sistema Mercante e o Siscomex Carga 
na integração com a Duimp? Quais mudanças ocorrerão e 
quando ocorrerão?



LPCO
Licenças
Permissões
Certificados e
Outros documentos

Módulo



18

Quando houver a integração completa dos órgãos anuentes 
ao LPCO Importação, não haverá mais a necessidade de 
documentos e operações paralelas que amparem os seus 
controles?

17

Como está o andamento da integração dos órgãos anuentes 
ao Novo Processo de Importação? Há previsão de data para 
que todos os órgãos anuentes estejam realizando anuência 
via LPCO?



LPCO MÚLTIPLOS EMBARQUES

- Como será a utilização do LPCO Múltiplos Embarques 
operacionalmente?

- Toda vez que houver a importação de produto amparado 
por um LPCO Múltiplos Embarques, o seu número deverá ser 
informado na Duimp?

- Será possível alterar um LPCO Múltiplos Embarques em 
função da elevação do preço quando este  já foi parcialmente 
utilizado em outros embarques?

Exemplo: No momento do registro do LPCO, o valor era de 
USD 2,00. Várias Duimps foram registradas com o valor de 
USD 2,00, porém ao longo do ano o preço foi reajustado para 
USD 2,20. Será possível alterar o preço contido neste LPCO?

19



PCCE
Pagamento
Centralizado de
Comércio
Exterior

Módulo



21

22

Como será realizado no PCCE o pagamento do ICMS? Estará 
disponível o pagamento integral e parcial (com redução)? A 
isenção e a suspensão também serão tratadas no PCCE?

20

Como está a integração das Secretarias da Fazenda Estaduais 
ao Novo Processo de Importação? A integração é obrigatória? 
Existe data para que todos se integrem? A falta de integração 
de determinado Estado impede o registro da Duimp?

Com a completa implantação do PCCE, será necessário 
entregar alguma comprovação (como as Guias de ICMS 
atuais) para a liberação da carga? 



 CCT
Módulo Controle de

Carga e
Trânsito



23

Como está o desenvolvimento do CCT importação para os 
modais aquaviário e rodoviário?

Já há data prevista para o desligamento do Mantra e 
integração do CCT Importação Aéreo com a DI e a Duimp?

Como será a intervenção dos depositários no CCT 
importação?  

24

25



Regimes Aduaneiros 
Especiais



27

28

Como será o controle do Drawback no Novo Processo de 
Importação?

29

26

Haverá o controle de Regimes Aduaneiros no Portal?
Se sim, existe previsão de quando será implantado e 
poderiam ser informados quais controles pensam em 
implantar ?

Em relação ao Entreposto Aduaneiro na Importação, como 
será a utilização na Duimp?

Como deverá ser a utilização do Catálogo de Produtos aliado 
aos Regimes Aduaneiros Especiais?



Manuais



30
Qual a previsão para disponibilização dos Manuais contendo 
as novas operações: Duimp, Catálogo de Produtos, CCT e 
PCCE ?



Ambiente de Treinamento



31

32

Gostaria de saber se seria possível disponibilizar dados para 
teste para serem utilizados no ambiente de validação do 
Portal Único, principalmente para consumo das APIs 
disponibilizadas.

Exemplo: Dados de Carga (CE Mercante) para teste no 
ambiente de validação, visto que é um campo obrigatório 
para o registro da Duimp e isso impossibilita salvar uma 
Duimp para registro/retificação via API

As novas funcionalidades poderão ser testadas? Haverá um 
ambiente de teste contemplando todos os módulos?
Exemplo: Entrega do Catálogo completo integrado à Duimp 
em ambiente de teste



APIs e Eventos PUSH



33
A Duimp só pode ser registrada via tela ou por API também?

34 Haverá manual para o envio de arquivo Duimp via API? 

35
Qual a previsão para disponibilização da API de integração 
LPCO, Duimp e Catálogo?

36  Haverá a API para o CCT?



GERAIS



37
Há previsão para uma integração com sistemas de outros 
países? Algo como um "paperless" global? 

38
O que acham da utilização do blockchain no Comércio 
Exterior?





Módulo

Catálogo de Produtos



39

40

Ao registrar uma Duimp, os dados do produto serão 
automaticamente integrados ao Catálogo? 

O não conhecimento do fabricante (declarado como 
fabricante desconhecido) será aceitável ou a sua não 
identificação será enquadrado como infração? Como este 
tema está sendo tratado no Catálogo?



41

Como serão tratadas as operações de importação por conta e 
ordem de terceiros e por encomenda no Catálogo? O 
Catálogo deve ser da Trading ou da empresa 
Encomendante/Adquirente?

No caso de matriz e filiais sob um mesmo CNPJ base, o 
Catálogo será único, mas como será tratado o caso das 
empresas com CNPJ base diferentes, porém coligadas ou 
pertencentes a um mesmo grupo?

42



Duimp
Declaração
Única de
Importação



44

43
Quais são os diferenciais para o importador OEA no Novo 
Processo de Importação?

O benefício de diferimento dos tributos tem data prevista 
para entrar em operação? Já está definido o prazo que será 
concedido? Favor dar mais informações de como a operação 
ocorrerá



PCCE
Pagamento
Centralizado de
Comércio
Exterior

Módulo



46

45
O honorário dos despachantes poderá ser pago por meio do 
PCCE? 

Como será a integração dos bancos ao PCCE? O fato do 
banco do importador não estar integrado ao PCCE 
inviabilizará o registro de Duimp?



 CCT
Módulo Controle de

Carga e
Trânsito



47

Como será a Presença de Carga no Novo Processo de 
Importação?

Como o CCT tratará a chegada de cargas parciais? Será 
permitida a liberação parcial de volumes?

48

49
Como será a desconsolidação documental, realizada hoje 
pelo NVOCC no Mercante, dentro do ambiente do Portal 
Único? 



APIs e Eventos PUSH



50 Haverá a rotina de Push na importação?

51

No Novo Processo de Importação, haverá disponibilidade de 
utilização de parâmetros nas consultas? Que tipo de 
informações poderão ser recuperadas pelas empresas? 
Teremos alguma limitação no número de consultas/requests? 
Teremos a possibilidade de login/autenticação via NeoID 
(Serpro)?

52
Existe previsão para a criação de uma API de cancelamento 
da DUE?



Fim


