Tratamento Administrativo, LPCO e Atributos no novo
processo de Importação

Tratamento Administrativo
 Objetiva que a operação pretendida esteja em conformidade em relação às normas sanitárias, ambientais,

comerciais e de qualidade, a fim de garantir a segurança e a formulação de políticas públicas voltadas ao
desenvolvimento e à melhoria da condição de vida da população.
 O tratamento pode ser em razão mercadoria (tipo de operação) ou do produto em si.
 Os tratamentos administrativos são de três tipos:
a. Impedimento da operação
“Y”
Exemplo 1: é proibido importar o NCM “X” do país “Y”;
Exemplo 2: é proibido importar o NCM “X” se o material for na condição “usado”;
b. Mensagem de alerta (não interrompe o fluxo)
Exemplo: Esta operação está sujeita a análise posterior.”
posterior
c. Necessidade de uma licença (no caso do novo processo, a licença é chamada de LPCO – Licenças,
Permissões, Certificados e Outros Documentos).
 Os órgão anuentes atuam em suas respectivas áreas, de maneira prática alocados em códigos NCM.
 A Secretaria de Comércio Exterior representa os órgãos anuentes em relação às demandas de atualização
nos sistemas de exportação e importação, para refletir novos tratamentos ou retirar tratamentos existentes.

Tratamento Administrativo de Licença de Importação – atual

O resultado final do tratamento administrativo pode ser a necessidade de Licença de Importação conforme o
exemplo seguinte, onde o importador solicita apenas uma vez a licença de importação, e cada anuente
analisa separadamente a mesma licença.

Abaixo, a mesma situação apresentada no Simulador de Tratamento Administrativo do SISCOMEX (adicionada com o
impedimento de material usado).

E o que muda? Para responder a esta pergunta, temos que aprofundar um
pouco os atributos.
 Um atributo é criado sob demanda de um os mais órgãos anuentes, baseado em normativa pertinente.
 Sem vincular o atributo a um NCM específico e sem determinar uma data de início de vigência para o vínculo, nada
muda (é no momento deste vínculo que se determina se o atributo é para importação, exportação, ou ambos);
 Para que o órgão anuente tenha opção de usar o atributo como base de seu tratamento administrativo, o atributo
criado tem que ter duas finalidades: Produto e Tratamento Administrativo.
Administrativo
 Após o vínculo do atributo com NCM, o atributo passa a ser informação obrigatória no Catálogo de Produtos.
 Um mesmo atributo pode ser vinculado a vários NCM.
 No momento de criar o atributo, são inseridos os parâmetros (valores de domínio), caso seja esse tipo de atributo. A
criação dos atributos finalidade Produto e respectivas listas de domínio são parte do trabalho no qual o setor privado e os
anuentes trabalham em parceria, no projeto Mapeamento de Atributos. Veja o exemplo do atributo hipotético “marca da
raquete”:

Em tela, é o texto
exibido após passar o
mouse sobre a
interrogação.

A opção por lista estática implica
em uma relação de valores,
chamadas de “valores do
domínio”.

Observe que a data de início
de vigência não é obrigatória.

1. Faz-se o vínculo do NCM 9506.51.00 (o NCM da raquete de tênis) com
este Atributo “Marca da raquete”. No momento do vínculo é definido se
o atributo é obrigatório (caso mais usual) e se é tem finalidade
importação, exportação ou ambos.
2. O órgão anuente pode definir (por exemplo) que será exigido licença
(LPCO), apenas se o valor do domínio for “03 Prokennex” e “06 Head”.
São estes valores que substituem o princípio atual do Destaque de NCM.
3. Caso deseje que o NCM inteiro exija um LPCO, todos os valores de
domínio serão incluídos no tratamento administrativo.

Exemplo hipotético de o que seria o tratamento administrativo no novo processo, após o
mapeamento dos atributos
Após o trabalho conjunto do setor público e privado, definiram-se
se os atributos de finalidade Produto para o NCM 8703.10.00 Veículos especialmente concebidos para se deslocar sobre a neve;
neve veículos especiais para transporte de pessoas nos campos de
golfe e veículos semelhantes:
Os atributos finalidade produto foram criados e
vinculados ao NCM 8703.10.00. O órgão anuente “X”
tem a necessidade de requerer licença apenas para o
atributo “Tipo de Transmissão” e, neste atributo,
apenas para o valor de domínio “3 Automática CVT transmissão continuamente variável”.

Entendido esse processo, há um paralelo com o exemplo mencionado anteriormente
para o NCM 2935.30.00 – N-Etil-N-(2-hidroxietil
hidroxietil)perfluoroctano sulfonamida .

Após o trabalho conjunto do setor público e privado, é como se hipoteticamente ocorresse o seguinte:
1. Seria criado um atributo de nome “Finalidade”, solicitado pelo órgão MAPA;
2. Este atributo teria uma lista estática composta pelos seguintes valores de domínio:
01 – PARA USO NA AGROPECUARIA.
02 – PARA OUTROS USOS.
3. O MAPA indicaria que exigirá licença apenas para o valor 01 – PARA USO NA AGROPECUARIA.
4. Já o MCTIC continuaria exigindo a licença para o NCM inteiro, independente de atributos ou valores de atributos.

E como essas informações (necessidade de licença) serão disponibilizadas? É ideal
nesse momento fazer um paralelo com a exportação no Portal Único.
1. O Simulador de Exportação indica a necessidade de licença
após o exportador fazer o input de um grupo de informações
básicas.

2. O site SISCOMEX tem planilha estática apresentando todas
as situações de tratamento administrativo, e todos as
informações exigidas em cada modelo de LPCO.

3. O site SISCOMEX contém, na seção “Integre seu sistema”,
o arquivo de atributos em formato XML/Json, atualizado
toda meia-noite, e necessário para o uso por web service.

Principais diferenças potenciais no LPCO em relação à Licença de Importação

• * Depende de o que o
anuente especificar.
• O ato de o anuente
deferir uma solicitação de
LPCO feita pelo importador
é equivalente ao anuente
deferir uma LI.
• A LI substitutiva é
substituída pela retificação
no LPCO;
• Alguns anuentes que
exigem LI por razão de
fiscalização, substituem o
processo por inspeção com
base na Duimp.

A mesma licença poderá
ser usada (vinculada) a
mais de uma Duimp,
controlando-se saldos
em valores e
quantidades, e o prazo
de validade.*

Formulário customizado de acordo com especificação do anuente
(incluindo prazo de validade da licença).

LCPO customizado ao invés e Licença de importação padrão
Um formulário de LPCO é formado por campos de diversas origens, de acordo com especificação do anuente:
I. Atributos de LPCO (que não são vinculados a NCM).
II. Campos de origem Duimp. As informações da licença são confrontadas com a mesma informação prestada
na DU-E, ocasionando a crítica de compatibilidade por parte do sistema.
III. Campos de origem CCT - Controle de Carga e Trânsito.
IV. Dados do Catálogo de Produtos espelhados automaticamente no LPCO (que apresentará apenas os
atributos solicitados por aquele órgão específico).
V. Sempre há o campo “Informações adicionais”, qualquer que seja o modelo.

Uma vez mais, usaremos a exportação para exemplificar o LCPO customizado

O anuente ANP identificou que a “Unidade da RFB de despacho” é
importante para sua análise. Uma vez que o campo é de origem DU-E,
o exportador terá que vincular uma licença a DU-E que contenha a
mesma unidade de despacho.

O anuente DNPM identificou que “Cidade do Importador” é
importante para sua análise. Observe que “Cidade do
Importador” é um Atributo de LPCO, ou seja: não é vinculado a
um NCM, mas solicitado pelo órgão em seu formulário.

Fazendo menção agora ao Catálogo de Produtos, como seria um LPCO de importação
com Catálogo de Produtos?

LPCO
No momento de incluir um pedido de LPCO, o sistema já permite selecionar o órgão e o modele de licença específico:
Obs.: para familiarizar-se com o LPCO, pode ser útil visualizar o processo de LPCO conforme ocorre na exportação
(mesmo com eventuais diferenças em relação ao processo de importação).
importação)

LPCO
A aba “Informações gerais” indica as características básicas do modelo, que podem ser consultadas mesmo antes de registrar
o pedido.

LPCO (hipotético)
A aba “Formulário LPCO” contém as informações propriamente ditas. Na seção do item, todas as informações foram
importadas do Catálogo 940 da empresa. No caso, seriam espelhados apenas os atributos solicitados pelo órgão anuente
responsável por aquele modelo de LPCO.

LPCO (hipotético)
Na seção do item do LPCO (onde se indica o código NCM), todas as informações foram importadas do Catálogo 940 da
empresa. No caso, seriam espelhados apenas os atributos solicitados pelo órgão anuente responsável por aquele modelo de
LPCO.

Onde encontrar informações atualizadas sobre o novo processo de importação?
Site SISCOMEX – Perguntas
frequentes de importação:

Portal da Receita Federal - Duimp

siscomex@mdic.gov.br

