
Portal Único de Comércio Exterior
Novo Tratamento Administrativo



TRATAMENTO ADMINISTRATIVO 
nas operações de comércio exterior 

� Controle governamental por órgão distinto da RFB nas 
importações e exportações 

� Base legal → Competência legal

� Objetivo:

Verificar a consonância da operação
pretendida em relação às normas
comerciais, sanitárias, ambientais, de
qualidade, segurança pública, segurança
nacional, entre outras a fim de garantir
a aplicação políticas públicas voltadas ao
desenvolvimento e à melhoria da
condição de vida da população



Oportunidade de 
melhorar processos 

e ferramentas

TRATAMENTO ADMINISTRATIVO 
Evolução do comércio exterior brasileiro

↑ Demanda por controle 
gerou ↑ Burocracia

Evolução dos controles 
administrativos



TRATAMENTO ADMINISTRATIVO 
o que se mantém?  

� Natureza do controle: objetivo e subjetivo

� Norma básica do controle administrativo: Portaria Secex nº 
23/2011

� Regra é que o TA de Dispensa

� No caso da importação, a diferenciação de  
� Licenciamento Automático: 10 dias úteis
� Licenciamento Não Automático: 60 dias corridos e, em geral, 

prévios ao embarque da mercadoria no exterior



�Controle objetivo: em função da mercadoria
� Produtos que necessitam de controle ou acompanhamento, 

como:
• Equipamentos de defesa
• Certificação técnica
• Defesa comercial
• Alimentos e medicamentos

�Controle subjetivo: em função da operação
� Acordos comerciais, contingenciamento, benefícios fiscais:
• Material usado
• Exportação com preferência tarifária para a UE
• Importações da Zona Franca de Manaus

TRATAMENTO ADMINISTRATIVO 
Natureza do Controle 



TRATAMENTO ADMINISTRATIVO 
o que muda?  

� Eliminação do RE → LPCO: Licenças Permissões
Certificados e Outros documentos

� Eliminação da LI e da LSI → LPCO e RIF:
Relatório de Inspeção Física

� Centralização dos procedimentos de comércio
exterior

� Licenças e inspeções, em regra, serão requisitos
para o desembaraço e não para o registro das
declarações (prevalência da situação + restritiva)



TRATAMENTO ADMINISTRATIVO 
o que muda?  

� DUE e Duimp: documentos de natureza aduaneira,
administrativa, comercial, financeira, fiscal e logística.

� Acesso à informação possibilita

• Gerenciamento de riscos; e

• Transferência de controles
prévios e que ocorrem de
durante a operação para
controle a posteriori.



↑ CELERIDADE 
Processual 

↑ INTEGRIDADE 
das informações

NOVO PROCESSO DE EXPORTAÇÃO
Etapas paralelas e conferência automática de informações 



� Solução flexível que permite a integração dos processos de
comércio exterior dos órgãos anuentes ao Portal Único por
meio da customização de formulário e regras de negócio

� O que pode ser customizado?

� Informações solicitadas e sua obrigatoriedade

� Prazo de validade

� Abrangência quanto ao número de operações: 1 ou mais

� Se o LPCO é impeditivo de embarque

� Se o LPCO será solicitado pelo exportador ou emitido de
ofício

TRATAMENTO ADMINISTRATIVO 
Módulo LPCO, o que é? 



TRATAMENTO ADMINISTRATIVO 
Módulo LPCO, o que é? 

LPCO
Informações 
solicitadas 

Prazo de 
validade 

Abrange 
+ de uma 
operação 

Impede o 
desembaraço

Permite 
inspeção 

Solicitado pelo 
exportador ou 

emitido de 
ofício 

Licença de 
Exportação - ANP

11 dados (10 = DUE;
1 própria)

180    
dias

Sim Sim Não Ambos 

Licença Restritiva -
DPF

22 dados (10 = DUE;         
2 = CCT; 10 próprias)

90       
dias

Não Sim Não Pelo exportador 

Declaração 
Agropecuária de 

Trânsito - DAT

11 dados (3 = DUE;           
2 = CCT; 6 próprias)

30       
dias

Não
Impede o 
embarque 

Sim Pelo exportador 



� Entrada única de dados (objetivo)

� Diferentes níveis de integração

� Inclusão do órgão e melhorias de curto prazo

� Integração de sistemas

� Revisão dos processos internos e alteração da legislação

� Operacionalização do comércio exterior x Processos de cadastro,
habilitação, registro de produto... junto ao órgão (fora do escopo do
Portal)

TRATAMENTO ADMINISTRATIVO 
Entrada única de dados 





� Transparência

� Acesso sem cadastro prévio

� Fidelidade e atualização instantânea das informações

� Assistentes de preenchimento.

TRATAMENTO ADMINISTRATIVO 
Simuladores Públicos



Descrição da NCM
Vigência do Tratamento 
Órgão responsável 
Base legal... 

Siscomex IMPORTAÇÃO                    Simulador do Tratamento Administrativa de 
Importação 



Descrição da NCM
Vigência do Tratamento 
Órgão responsável 
Base legal... 



TRATAMENTO ADMINISTRATIVO 
NOVO Simulador 





Serviço de solução de 
dúvidas sobre assuntos 

relativos ao comércio 
exterior

Sua dúvida será 
enviada ao órgão 
responsável pelo tema



GRATA! 

decex.conae@mdic.gov.br
siscomex@mdic.gov.br 


