
 

Implantação da release 32 em Produção - Eufrates - 17/01/2021 

 

 

Cadastro de Intervenientes 

Tela para manutenção das Atuações e 

Representação: Agente de Carga, Transportador e 

ESATA; 

Cadastro de Atributos  

Alteração do label "Descrição" para "Definição"; 

Inclusão do campo "Definição (antigo Descrição) do 

atributo, nos arquivos xml e json de extração diária 

com a estrutura dos atributos por NCM; 

Catálogo de Produtos 

Alterações nas telas de vinculação de 

Fabricante/Produtor; 

Criação de Operador estrangeiro retroativo - a partir 

de OE vigente; 

Padronização do fechamento de abas/janelas pelo 

botão Cancelar ou X; 

Alteração de histórico do Operador Estrangeiro; 

Criação de componente para seleção/vinculação de 

fabricante/produtor; 

Criação automática de nova versão do produto 

quando na retificação da versão; 

Na edição de produto ou OE, não salvar a entidade 

quando não houver alterações nos campos; 

Classif 

Pesquisa avançada (NCM, Notas Legais e NESH); 

Upload Texto NESH; 

Manutenção de imagens NESH; 

Consulta de notas NESH; 

Sumário com ícones para Notas Legais e NESH; 

Inclusão de campo Data na tela "Detalhe NCM"; 

Inclusão de novos ícones no Menu de ícones; 

Inclusão de novos ícones na tela de "Consulta NCM"; 

CCT Exportação 

Divisão do Perfil Transportador/Agente de Carga; 

Receber da DU-E motivo da devolução de saldo, em 

operações de retificação, para a nota fiscal de 

exportação (CFOP 7000) possa retornar ao estoque 

pré-ACD; 

Plataforma 

Unificar a infraestrutura das três visões do Portal; 

Separar o perfil "Transportador/Agente de Carga" 

em dois perfis: Transportador; Agente de Carga; 

Enviar notificação via Caixa-Postal e-CAC; 

Consultar situação da notificação na Caixa-Postal 

e-CAC; 

 

Declaração Única de Exportação (DU-E / DA) 

Impedir Cancelamento pela RFB (cancelamento de 

ofício) de DU-E com carga consolidada e/ou 

vinculado a documento de transporte/trânsito 

Revisão geral de layout e novas definições - 

Consulta da DU-E com nota fiscal, Embarque 

antecipado - sem nota; 

Declaração Única de Importação (Duimp) 

Elaboração do registro da Duimp com a nova seção 

LPCO na aba Item Mercadoria; 

Diagnóstico da Duimp considerando o tratamento 

administrativo por item de Duimp; 

Registro de Duimp e retificações considerando 

integração com o sistema TA/LPCO para vínculo e 

consumo de saldo de LPCO; 

Elaboração das retificações da Duimp e Diagnóstico 

pré e pós desembaraço com a nova seção LPCO na 

aba Item Mercadoria; 

Nova Aba Tratamento Administrativo na Elaboração 

e Consulta da Duimp e das retificações pré e pós 

desembaraço; 

Consulta DE PARA considerando a seção LPCO na 

aba Item Mercadoria; 

Notificação ao TA/LPCO do desembaraço, 

cancelamento e autorização de entrega sem o 

prosseguimento do despacho; 

Pagamento Centralizado (PCCE) 

Solicitar Pagamento, Exoneração Integral/Parcial e 

Mandado Judicial  manual ICMS Duimp/DI com 

anexação de documentos; 

Notificar DI da criação/deferimento de solicitação de 

pagamento integral ou parcial/exoneração; 

 

TA-LPCO 

Alteração do cadastro do TA para incluir campo tipo de impedimento; 

Alteração do preenchimento de informações sobre o Exportador Estrangeiro; 

Mudanças na tela de Consulta de LPCO: filtros e resultado; 

Permissão de retificar o fabricante; 

Gerar DE-PARA de informação do Catálogo de Produtos 

Melhorias na aba de vínculos do LPCO; 

Ocultar informações pessoais no perfil de acesso público (LGPD); 


