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Resumo 

A globalização é hoje uma realidade irreversível e vem provocando significativas modificações no 

cenário mundial, notadamente no mundo das relações econômicas. Estas, por sua vez, tornam-se 

ainda mais complexas e abrangentes, não podendo ser entendidas de forma minimalista. Neste 

contexto, torna-se premente que as Administrações Aduaneiras (Aduanas) dos países-membros do 

Mercosul sejam capazes de se adaptar, num processo contínuo, a este e novos cenários 

insurgentes, caso contrário não serão capazes de cumprir de maneira satisfatória as suas funções. 

A tendência da economia mundial conduz à necessidade de se ter uma visão sistêmica deste 

universo e um conhecimento globalizado dos perfis de contribuintes, os quais poderão se 

apresentar com constantes “mutações”. Neste panorama, far-se-á necessária uma integração 

sistematizada das Aduanas como pré-condição para que possam atingir níveis satisfatórios de 

eficácia e eficiência, viabilizando com isto a minoração dos problemas e irregularidades existentes 

na área aduaneira. Adicionalmente, as Aduanas modernas têm adotado um regime de parceria 

com os setores da iniciativa privada relacionados ao comércio exterior através do estabelecimento 

de um relacionamento com base em confiança mútua e objetivos comuns, com vistas a alcançar o 

almejado ponto de equilíbrio entre a celeridade no despacho aduaneiro – facilitação - e o controle 

a ser exercido sobre o mesmo – fiscalização - de forma a dar uma maior competitividade para o 

país. 

Diante do exposto, é notório que atualmente as nações têm procurado estabelecer Acordos 

cuja finalidade é o estabelecimento de intercâmbio de informações, o que corrobora a necessidade 

crescente de as Aduanas buscarem meios para eficientemente enfrentarem os novos cenários que, 

imprevisivelmente, poderão surgir. Logo, inserida neste contexto, a proposição deste tem por 

finalidade precípua, a partir da pesquisa e identificação dos dados de interesse mútuo dos países 

do Mercosul, a elaboração de um vocabulário XML – XFAM - baseado em padrões e tecnologias 

estabelecidas, no qual são definidos, principalmente, esquemas-documentos que definem a 

estrutura das instâncias de documentos empregadas nos intercâmbios de informações entre as 

Aduanas do Mercosul e destas com as empresas nacionais. Neste processo é utilizada a internet 

como principal meio de comunicação e os Web Services como tecnologia viabilizadora da 

interoperabilidade entre sistemas. 

 
Palavras-chave: Vocabulário XML, Intercâmbio de Informações Aduaneiras, Administração 

Aduaneira, Fiscalização Aduaneira, Documentos Eletrônicos. 
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FISCALIZATION/FACILITATION OF MERCOSUR 

 
 

Abstract 

Nowadays, globalization is an irreversible reality and it is promoting significant changes in the 

world’s scenario, notoriously in the field of economic relations. Those, by themselves, are getting 

even more complex and wider, and they cannot be understood in a minimalist way. In this 

context, it is becoming crucial that the Customs Office of the MERCOSUR’s member countries is 

adaptable, in a continuous process, to this and new insurgent scenarios; if not, they will not be 

able to accomplish their functions satisfactorily. 

The world‘s economic tendency is driven to the need of a systematic vision of this universe 

and a globalizated knowledge of the contributors profiles, which may show themselves having 

constant “mutations”. In this panorama, it will be necessary a systematized integration of the 

Custom Offices as a pre-condition to achieve acceptable levels of efficacy and efficiency, turning 

viable the diminution of troubles and irregularities existent in the Custom Area. Additionally, the 

modern Customs have adopted a partnership with private enterprises sectors related to foreign 

trade with the establishment of a relationship based on mutual trust and common objectives, 

aiming to achieve the desired balance point between celerity in dispatching customs – facilitation- 

and the needed control exercised on it – fiscalization – with the means of giving higher levels of 

competitivity to the country. 

Considering the exposed, it is notorious at the moment that the nations had tried to establish 

Agreements aimed at establishing information interchange, something that corroborates the 

growing need of the Customs on searching means to face efficiently the new scenarios that, 

unforeseeably, should appear. Then, inserted in this context, the proposition of this study has the 

main objective of, according to the research and the identification of mutual interest data between 

the countries member of MERCOSUR, elaborating a XML vocabulary – XFAM - based in 

standards and established technologies; where is defined, mainly, document-schemas that define 

the structure of document instances used in information interchange between the MERCOSUR 

Customs and national companies. In this process the Internet is used as the main way of 

communication whereas Web Services is the technology that enables the interoperability between 

systems. 

 
 
Keywords: XML Vocabulary, Customs Informations Interchange, Customs Office, Customs 

Inspection, Electronic Documents. 
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Resumen 

La globalización es hoy una realidad irreversible e viene provocando modificaciones 

significativas en el escenario mundial, notoriamente en el mundo de las relaciones económicas. 

Estas, por su vez, se tornan aún más complejas e absorbentes, no pudiendo ser entendidas de 

forma minimalista. En este contexto, se torna preeminente que las Administradoras Aduaneras 

(Aduanas) de los países miembros del MERCOSUR sean capaces de adaptarse, en un proceso 

continuo, a éste y nuevos escenarios insurgentes, caso contrario no serán capaces de cumplir de 

manera satisfactoria sus funciones. 

La tendencia de la economía mundial conduce a la necesidad de tener una visión sistemática 

de este universo y un conocimiento globalizado de perfiles de contribuyentes, los cuales podrán 

presentarse con constantes “mutaciones”. En este panorama, se hará una integración sistematizada 

de las Aduanas como pre-condición para que puedan alcanzar niveles satisfactorios de eficacia y 

eficiencia, viabilizando con esto la disminución de los problemas e irregularidades existentes en el 

área aduanera. Adicionalmente, las Aduanas modernas han adoptado un régimen de cooperación 

con los sectores de iniciativa privada relacionados al comercio exterior a través, del 

establecimiento de un relación con base en confianza mutua y objetivos comunes, con el objetivo 

de alcanzar el punto de equilibrio deseado entre la celeridad en el despacho aduanero –

facilitación- e el control a ser ejercido sobre el mismo – fiscalización - de forma a dar una mayor 

competitividad para el país. 

Delante de lo expuesto, es notorio que actualmente las naciones hayan procurado establecer 

Acuerdos cuya finalidad es el establecimiento de intercambio de informaciones, lo que corrobora 

la necesidad creciente de las Aduanas de buscar medios para enfrentar eficientemente los nuevos 

escenarios que, imprevisiblemente, podrán surgir. Luego, inserido en este contexto, la proposición 

de este tiene por finalidad principal, a partir de la investigación e identificación de los datos de 

interés mutuo de los países del MERCOSUR, la elaboración de un vocabulario XML – XFAM – 

basado en padrones y tecnologías establecidas, en el cual son definidos, principalmente, 

esquemas-documentos que definen la estructura de las instancias de documentos empleadas en los 

intercambios de informaciones entre las Aduanas del MERCOSUR e de éstas con las empresas 

nacionales. En este proceso se utiliza la Internet como principal medio de comunicación y los Web 

Services como la tecnología que viabiliza la interoperabilidad entre los sistemas. 

Palabras-clave: Vocabulario XML, Intercambio de Informaciones Aduaneras, Administración 
Aduanera, Fiscalización Aduanera, Documentos Electrónicos. 
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Capítulo 1 

Introdução 

Este capítulo tem a finalidade de fazer a introdução da presente dissertação. A seção 1.1 

apresenta a motivação deste trabalho; a seção 1.2 discorre sobre o escopo e contribuições 

almejadas; e a seção 1.3 provê a estruturação do trabalho, apresentando brevemente os capítulos 

que o compõem. 
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1.1 Motivação 

Dentre os diversos problemas enfrentados pela maioria das Administrações Aduaneiras, um que 

assume vital importância é o relativo à sua insuficiência de recursos, humanos e materiais, face à 

grandeza das atribuições a serem desempenhadas e ao universo de contribuintes a serem 

administrados. 

Por outro lado, tal problema é agravado pela sofisticação dos mecanismos comerciais e 

financeiros, pela evolução da tecnologia e, principalmente, pela globalização da economia, 

fazendo com que os mais diversos negócios sejam realizados em grandes volumes e com 

considerável rapidez, o que reduz ainda mais a capacidade administrativa da autoridade aduaneira, 

haja vista que algumas das partes envolvidas, muitas das vezes, estão fora do alcance jurisdicional 

daquela autoridade. Desta forma, dentre as diversas funções da Administração Aduaneira, a de 

fiscalização é, em relação ao seu desempenho, das mais prejudicadas por essa realidade, com 

previsíveis e negativos reflexos nos índices de evasão tributária [PFI97]. 

Neste contexto, a integração das Administrações Aduaneiras dos diversos países é uma das 

formas mais adequadas para promover o aumento de eficiência e minorar suas dificuldades 

operacionais, por permitir a redução de custos operacionais, e maior celeridade e objetividade no 

desenvolvimento de suas funções. Além disso, o modelo integrado proporciona um conhecimento 

mais amplo dos contribuintes e do universo econômico, o que torna mais fácil detectar e coibir 

eventuais práticas ilícitas, colocando a Administração Aduaneira em consonância com os novos 

cenários mundiais e permitindo-lhe alcançar, cada vez mais, melhores níveis de eficiência no 

cumprimento de sua missão.  

A globalização, como já mencionado, é um processo irreversível que está provocando 

grandes modificações no cenário mundial, cuja característica relevante é o estabelecimento de um 

mercado no qual a cada dia se torna mais visível a facilidade de comunicação, de transmissão e de 

processamento de informações [Albe03]. 

A promulgada Emenda Constitucional nº 42, de 19 Dez 2003, inseriu no texto constitucional 

o inciso XXII do art. 37, fazendo com que passasse a ter fulcro na Lei Maior, de forma 

imperativa, a atuação integrada das Administrações Tributárias, conforme abaixo: 

“XXII - as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de 

carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e 

atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de 

informações fiscais, na forma da lei ou convênio.” (grifo do autor). 

Considerando-se o exposto, procurou-se estabelecer uma correlação entre os pontos 

abordados e o inciso supra, de forma a fazer uma analogia com o Mercosul. Pois, considerando a 

natureza integracionista do Mercosul, os países-membros passam, sem se absterem de sua 
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hegemonia, a serem vistos, em determinadas situações, como um único ente, assim como o é a 

União em relação aos seus entes federativos. Diante disto, observada a importância do tema, uma 

vez que a atuação integrada das Administrações Tributárias ganhou status constitucional, tornar-

se-ia interessante incluir neste contexto a integração das Administrações Aduaneiras dos países-

membros do Mercosul, através do intercâmbio sistemático de informações, haja vista a finalidade 

deste, que é a de formação de um Mercado Comum. 

1.2 Escopo e Contribuições Almejadas 

O tema relativo a procedimentos fiscalizadores integrados não deve ser tratado de forma isolada, 

pois, como visto, pode integrar um tema mais abrangente, vindo a se referir, em sentido mais 

amplo, no intercâmbio de informações entre as Administrações Aduaneiras. Desta forma, em 

especial nas relações entre países, é desejável o estabelecimento de Acordos Internacionais que 

tratem, de forma específica e objetiva, do intercâmbio de informações, para que sejam 

minimizados os riscos de questionamentos perante a justiça, relativos à amplitude e ao alcance 

dos termos do acordo. Considerando isto, é aconselhável que as nações signatárias dos Acordos 

busquem, no âmbito de suas legislações internas, atribuir, a seus agentes fiscais, prerrogativas de 

investigação ao menos semelhantes às dos demais países, de forma a garantir que os 

procedimentos integrados sejam desenvolvidos de forma equilibrada [PFI97]. 

Por outro lado, não se deve desprezar a importância dos aspectos culturais das organizações 

tributárias que, por geralmente atuarem com extrema dificuldade, apresentam tendência a não 

atribuírem a necessária prioridade às demandas externas. Diante disto, é de suma importância 

considerar o pilar ApA (Aduana para Aduana) definido pela Estrutura da WCO (World Customs 

Organization) [WCO05a] e também as Diretrizes Aduaneiras da ICC (International Chamber of 

Commerce) [ICC03], pois visam a uma melhor eficiência e modernização da Administração 

Aduaneira através de um processo cooperativo entre estas. Insere-se neste contexto, a moderna 

concepção introduzida pelo pilar ApE (Aduana para Empresas) [WCO05a] no qual as Empresas 

também ingressam neste processo de cooperação com as Aduanas, de forma que estas tenham 

dentre seus objetivos o atendimento e satisfação das necessidades daquelas, observados os 

interesses nacionais. 

No que concerne ao escopo deste, dentre as formas de integração, a que será abordada 

refere-se ao intercâmbio sistemático de informações a ser realizado entre os países partícipes do 

Mercosul no contexto aduaneiro. Sendo que a natureza deste intercâmbio já se encontra 

legitimada através de acordos de cooperação entre os países partícipes do bloco. O diferencial é 

que a consumação do intercâmbio será tratada por meio informatizado fazendo uso de tecnologias 

baseadas em padrões e tendências internacionais. 

Diante do exposto, o objetivo precípuo deste trabalho é a definição de um vocabulário com 

emprego dos padrões XML [XML04] que viabilizará o intercâmbio de informações, inclusive a 
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interoperabilidade dos sistemas, entre as Administrações Aduaneiras dos países partícipes do 

Mercosul, e destas, individualmente, com as empresas nacionais que operam no comércio 

exterior, através da definição de documentos de intercâmbio. 

Com a consumação do XFAM, pretende-se alcançar os seguintes macro-objetivos, os quais 

norteiam os principais benefícios esperados através do intercâmbio de informações com o seu 

emprego: 

� Possibilitar às Aduanas maior eficiência e eficácia no controle aduaneiro devido à 

integração delas, o que minimizará os problemas e irregularidades relacionados ao 

comércio internacional – fiscalização; e 

� Simplificar os procedimentos aduaneiros, possibilitando maior facilidade no seu 

cumprimento pelos importadores e exportadores, e, conseqüentemente, proporcionando 

uma maior agilização do comércio internacional – facilitação. 

Neste contexto, considerando a inserção do intercâmbio de documentos definidos no XFAM 

nos procedimentos relacionados ao despacho aduaneiro e a conseqüente implicação sobre tais 

procedimentos, foram feitas algumas considerações com o intuito de nortear uma possível 

reestruturação destes procedimentos, de forma que os controles realizados pela Aduana estejam 

em consonância com a celeridade do processo atualmente exigido no mundo globalizado. 

Adicionalmente, foi apresentada uma proposição de Despacho Aduaneiro do Mercosul que 

enseja um cenário no qual o despacho aduaneiro inicia-se no país exportador e tem o seu final, de 

forma integrada, como marco inicial do despacho no país importador, considerando todas as 

informações do início do processo oriundas do país exportador. 

Finalizando esta seção, cabe ressaltar que as idéias e concepções contidas neste trabalho não 

devem, em qualquer circunstância, ser consideradas ou expressadas como representativas de 

qualquer órgão ou instituição, seja público ou privado. 

1.3 Estrutura da Dissertação 

Considerando a explanação introdutória deste capítulo e os objetivos almejados com a consecução 

desta dissertação, no Capítulo 2 – Comércio Exterior – será apresentado o contexto sobre o qual 

se pretende aplicar o XFAM, discorrendo sobre os procedimentos relacionados ao despacho 

aduaneiro e alguns problemas e irregularidades observados na área aduaneira. Por fim apresenta-

se o intercâmbio de informações como uma alternativa de solução para os problemas enfrentados 

pela Aduana no que concerne ao estabelecimento de um controle efetivo das operações de 

comércio exterior – fiscalização – associado à agilização dos procedimentos – facilitação. 

No Capítulo 3 – Tecnologias e Trabalhos Relacionados – será fornecida uma introdução 

ao intercâmbio eletrônico de dados (EDI). Em seguida serão apresentados alguns frameworks de 

comércio eletrônico. E, ao final, serão discorridas as tecnologias que são amplamente empregadas 
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atualmente para definição de vocabulários de intercâmbio visando principalmente à 

interoperabilidade entre sistemas: a tecnologia XML e os Web Services [WSA04]. 

No Capítulo 4 – XFAM: Embasamento Técnico – serão apresentados os padrões que são 

a base técnica sobre a qual o XFAM foi definido, a saber: padrão ISO 11179 [ISO04], que se 

refere à especificação de um elemento de dados; Core Components Technical Specification 

(CCTS-ebXML) [ebXML03] que fornece um modelo conceitual para decomposição de 

documentos em componentes modulares e reusáveis; e Universal Business Language (UBL) 

[MeSe04] que materializa a CCTS através da geração de esquemas XML (XML Schema) 

[XSD04]. 

No Capítulo 5 – XFAM: Contexto e Definição – serão apresentados, com abstração de 

detalhes, o contexto e a definição do XFAM através da identificação (por meio de algumas fontes) 

e da especificação dos dados como componentes modulares para a composição de esquemas-

documentos. Serão apresentadas ainda a definição de esquemas de listas de códigos que se 

baseiam principalmente em padrões internacionais e serão feitas algumas considerações 

concernentes a uma possível reestruturação dos procedimentos aduaneiros. Dentre estas, é feita 

uma proposição de Despacho Aduaneiro do Mercosul. Os artefatos relacionados a este capítulo 

encontram-se publicados na internet e podem ser acessados a partir do endereço: 

http://www.cin.ufpe.br/~roberto/AlunosPG/obcj/xfamdoc. 

No Capítulo 6 – Contextualização de Vocabulários – serão dadas noções teóricas a partir 

de um modelo no qual vocabulários relacionados a um mesmo domínio, distintos em função de 

certas peculiaridades devido, principalmente, ao nível do contexto de aplicação, pudessem ser 

definidos considerando a existência de um vocabulário num nível “hierarquicamente superior”, de 

forma que o reuso dos elementos de dados seja considerado. 

No Capítulo 7 – Protótipo – será definido um protótipo para operacionalização do 

intercâmbio de informações com o emprego do XFAM que é baseado numa arquitetura básica e 

nos casos de uso relacionados. Como resultado, foram definidos quatro módulos que são 

utilizados para interação entre as entidades envolvidas no processo de intercâmbio de 

informações. 

No Capítulo 8 – Estudo de Caso – será discorrido sobre um possível cenário de emprego 

dos documentos XML definidos no XFAM nos intercâmbios operacionalizados com a utilização 

dos módulos definidos no capítulo 7. 

No Capítulo 9 - Conclusões – serão apresentadas nossas conclusões, enfatizando as 

principais contribuições deste trabalho, as dificuldades encontradas e indicações de trabalhos 

futuros. 

 



 

 

Capítulo 2 

Comércio Exterior 

Este capítulo tem por finalidade definir os principais aspectos relacionados ao Comércio 

Exterior intrínsecos ao objeto deste trabalho. A seção 2.1 introduz o capítulo; a seção 2.2 

apresenta um resumo sobre Tratados e Acordos Comerciais; a seção 2.3 faz algumas 

considerações relacionadas à integração econômica, descrevendo suas fases e faz uma breve 

introdução sobre o Mercosul mencionando a sua estrutura e regime de origem; a seção 2.4 faz 

uma breve discussão sobre o SISCOMEX; a seção 2.5 lista alguns conceitos relacionados; a 

seção 2.6 discorre sobre jurisdição aduaneira, despacho aduaneiro, algumas irregularidades 

aduaneiras e discute sobre uma alternativa de solução; a seção 2.7 faz uma breve discussão 

sobre o intercâmbio de informações aduaneiras por meio eletrônico como uma possível solução 

aos problemas relacionados aos procedimentos aduaneiros; e a seção 2.8 apresenta as 

considerações finais do capítulo.  
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2.1 Introdução 

Este capítulo tem a finalidade de introduzir os principais aspectos de Comércio Exterior, mais 

especificamente os relacionados à área aduaneira, que foram considerados no escopo do trabalho, 

sejam a nível conceitual ou procedimental. Ou seja, não são tratados no presente todos os assuntos 

atinentes à área aduaneira, mas tão-somente aqueles que foram julgados de interesse à consecução 

deste trabalho. 

Adicionalmente e não menos importante, este capítulo tem a função de suscitar os principais 

requisitos e objetivos do XFAM, o que poderá ser percebido devido às dificuldades enfrentadas 

pela Aduana no que concerne ao estabelecimento de um controle efetivo das operações de 

comércio exterior – fiscalização – associado à agilização dos procedimentos – facilitação. 

A fiscalização do comércio exterior, deve-se ter em mente, é uma atividade de cunho 

abrangente que repercute, entre outros, no campo tributário, social, cambial, fiscal, sanitário, 

comercial e industrial. Logo, uma fraude praticada no comércio exterior pode ter implicações 

diretas sobre o povo de uma nação, pois se trata de um assunto que transcende o interesse da 

administração tributária de um país. 

2.2 Tratados e Acordos Comerciais 

Os tratados e acordos comerciais, estabelecidos principalmente como uma forma de superar as 

restrições comerciais impostas pelos países em geral, são convenções firmadas entre países, com 

vigência por um certo período e com objetivo de nortear as relações comerciais entre os países 

signatários. Tal objetivo normalmente está relacionado ao aumento do comércio entre os países 

envolvidos, principalmente através de reduções tarifárias [Ratt97]. 

Comparativamente, os tratados geralmente são de mais longa duração, mais abrangentes e 

normalmente envolvem um maior número de países, podendo incluir uma série de cláusulas cujos 

teores extrapolam os relacionados ao comércio entre as partes. Os acordos, por outro lado, são 

mais simples, de menor duração e geralmente abrangem negociações comerciais de uma lista 

específica de produtos. 

Um tratado pode ser bilateral – envolve apenas duas nações - ou multilateral – quando 

abrange várias nações. E é justamente através deste que pode ser constituída uma área de livre 

comércio ou uma união aduaneira, como é o caso do Mercosul. 

As principais cláusulas de um tratado comercial são: 

� Paridade – estabelece que os produtos originários de um dos países signatários terão, no 

território do outro país signatário, o mesmo tratamento aplicado a produtos similares 

nacionais, particularmente com relação a impostos e outros gravames fiscais; 
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� Nação mais favorecida – é considerada a cláusula mais importante. Estabelece que cada 

um dos países signatários se compromete a estender ao outro todo favor, privilégio ou 

vantagem que venha a conceder a um terceiro país; e 

� Salvaguarda – prevê que os países signatários poderão aplicar restrições à importação 

dos produtos negociados sempre que estes puderem causar prejuízo a setor produtivo 

nacional. 

Os acordos e tratados internacionais celebrados pelo Brasil são incorporados ao 

ordenamento jurídico pátrio mediante aprovação do Congresso Nacional, por meio de decreto 

legislativo, seguida de promulgação por decreto do Poder Executivo. Nos casos de acordos ou 

tratados que não acarretem compromissos gravosos ao patrimônio nacional não se faz necessário 

o assentimento parlamentar. Assim, sua incorporação se faz por mero decreto, como ato de 

publicidade da existência da norma jurídica pactuada [Reze00]. 

No que se refere especificamente à área aduaneira, atualmente existem vários acordos de 

cooperação dos quais o Brasil é integrante [ACA05]. 

2.3 Integração Econômica 

Como integração econômica designam-se situações ou processos envolvendo a combinação de 

economias separadas, em regiões mais alargadas. Em outras palavras, integração econômica 

consiste em retirar o significado econômico das fronteiras políticas existentes entre os países. 

A necessidade de enfrentar problemas comuns tem conduzido os países à aproximação, com 

o intuito de realizar acordos de cooperação nas áreas econômica, social, política, educacional, 

cultural, de pesquisa etc., objetivando lograr sua melhor inserção na economia mundial. 

A formação de blocos geo-econômicos está na lógica da ordem reinante na economia 

mundial após a Segunda Guerra Mundial. A integração econômica promove a ampliação do 

mercado, aumenta a capacidade de resistência à prática discriminatória do protecionismo extra-

regional e potencializa as vantagens comparativas [Silv99], reduzindo custos via economia de 

escala. 

A integração econômica traz as seguintes vantagens: 

� produção em grande escala, o que permite melhor aproveitamento dos recursos e 

redução dos custos; 

� aumento do poder de negociação frente a terceiros países ou a outros mercados; 

� formulação de políticas macroeconômicas integrativas; 

� adoção de padrões mais avançados nas estruturas estatais, como o sistema fiscal, 

administrativo, entre outros; 
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� atenuação dos problemas de balanço de pagamentos, pela adoção de mecanismos de 

compensação multilateral de saldos comerciais, evitando-se o dispêndio de moedas 

fortes; e 

� aceleração do ritmo de crescimento econômico, pela ampliação e diversificação do 

mercado. 

A integração econômica dos países é realizada por fases com características bem definidas, 

embora tal identificação, na prática, não seja tão rigorosa. As fases de integração são as seguintes 

[Silv99, Ratt97]: 

� Zona de Preferência - consiste na criação e adoção, entre países geograficamente 

próximos, de mecanismos de incentivo ao comércio intra-regional, como, por exemplo, 

a redução percentual de tarifas alfandegárias para as importações de produtos regionais 

entre os países-membros; 

� Zona de Livre Comércio - compreende o espaço de dois ou mais países em que se 

eliminam ou se reduzem substancialmente os direitos aduaneiros e as restrições 

comerciais, no intercâmbio de produtos originários da região. Nesta fase se faz 

necessário o estabelecimento de critérios para a definição da nacionalidade de um 

produto de forma que possa haver gozo desses benefícios. O instrumento que garante 

isto é o Certificado de Origem [Silv99] – ver seção 2.3.1.2; 

� União Aduaneira - implica, além dos aspectos compreendidos na Zona de Livre 

Comércio, o estabelecimento de Tarifa Externa Comum1 (TEC), legislação aduaneira 

harmonizada e de mesma política comercial em relação a terceiros países ou grupo de 

países. Não haverá necessidade do Certificado de Origem, pois todo produto importado 

de fora da região terá o mesmo tratamento em quaisquer dos países-membros [Silv99]; 

� Mercado Comum - consiste em uma União Aduaneira acrescida da livre circulação de 

pessoas, bens, serviços e fatores produtivos. O mercado comum tem como vertente 

externa a TEC e a aplicação uniforme da regulamentação aduaneira comunitária e como 

vertente interna, um espaço único, sem fronteira; 

� União Econômica e Monetária - compreende o Mercado Comum aliado a um sistema 

monetário e a uma política externa e de defesa comuns; e 

� Integração Econômica Total - também chamada de Confederação, é o estágio mais 

avançado entre os modelos de integração; consiste na união econômica, política e 

jurídica. 

 

                                                 
1 A TEC é a harmonização entre as tarifas externas dos quatro membros do Mercosul. Ou seja, os quatro países têm a mesma 
tarifa para o comércio com outros países. 
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2.3.1 Mercosul 

Após a Segunda Guerra Mundial observou-se, em quase todas as regiões do mundo, a elaboração 

e execução de projetos integracionistas, que, de forma mais ou menos ambiciosa, e cobrindo 

praticamente todas as modalidades de integração econômica regional, pretendiam avançar no 

caminho da interdependência e solidariedade recíprocas. 

A idéia da unidade regional - objetivo de longo prazo - e a integração econômica - um de 

seus principais meios - aparece de maneira constante no pensamento dos latino-americanos ao 

longo dos anos. Contudo ainda não houve um processo capaz de lograr a conformação e 

consolidação de um sistema latino-americano de relações econômicas, políticas, sociais e 

culturais. 

Em 26 de março de 1991 foi assinado o Tratado de Assunção para a constituição de um 

mercado comum entre Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai [MAM99]. Com isto, foram traçados 

os objetivos e a metodologia de integração, estabelecendo um período de transição, caracterizado 

pela aplicação de princípios de uma zona de livre comércio e de preparação para uma união 

aduaneira. Os idiomas oficiais do MERCOSUL são o espanhol e o português. A versão oficial dos 

documentos de trabalho será lavrada no idioma do país-sede de cada reunião. 

2.3.1.1 Estrutura 

Em cumprimento ao estabelecido no artigo 18 do Tratado, os países-membros, reunidos em 

dezembro de 1994 na cidade de Ouro Preto-MG, determinaram a estrutura institucional do 

MERCOSUL, para dar prosseguimento ao processo de integração após o período de transição, 

passando, o MERCOSUL, a ter personalidade jurídica de direito internacional. O Protocolo 

Adicional que formalizou essa estrutura foi denominado de Protocolo de Ouro Preto. 

O Artigo 1º do Protocolo determinou que a estrutura institucional seria composta com os 

seguintes órgãos: o Conselho do Mercado Comum - CMC, o Grupo Mercado Comum - GMC, a 

Comissão de Comércio do MERCOSUL - CCM, a Comissão Parlamentar Conjunta - CPC, o Foro 

Consultivo Econômico-Social - FCES e a Secretaria Administrativa do MERCOSUL – SAM 

[MAM99]. São órgãos com capacidade decisória, de natureza intergovernamental, o CMC, o 

GMC e a CCM. 

No que se refere à CCM, esta tem o poder de criar Comitês Técnicos (CT) para auxiliarem 

no cumprimento de suas funções. Com isto, foram constituídos dez CTs [MAM99], dentre os 

quais são destacados: o CT-1:Tarifas, Nomenclaturas e Classificação de Mercadorias; e o CT-

2:Assuntos Aduaneiros. O CT-1 tem a seu encargo o tratamento de todos os temas relativos à 

TEC e à Nomenclatura e Classificação de Mercadorias; O CT-2 tem a incumbência de tratar as 

matérias relativas à administração e ao controle aduaneiro nos países-membros, com exceção das 
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funções estabelecidas para o CT-1. O presente trabalho, como visto, está inserido no contexto do 

CT-2. 

2.3.1.2 Regime de Origem 

Em regra, os países celebram acordos comerciais, concedendo benefícios recíprocos em suas 

trocas comerciais, estabelecendo, usualmente, a concessão de margens de preferência tarifária. 

Para que os benefícios de diminuição tarifária sejam aplicados aos produtos fabricados nos países 

membros e não aos produtos originários de terceiros países para serem reexportados na região, 

torna-se necessário o estabelecimento de um Regime de Origem que tem a finalidade de 

comprovar a origem dos produtos [Kunz01]. Esta comprovação é feita, em regra, por meio do 

chamado Certificado de Origem, o qual é expedido por uma repartição oficial – Entidade 

Certificadora - com personalidade jurídica credenciada pelo governo do país-membro exportador. 

O Regime de Origem do MERCOSUL, instituído através das Decisões do CMC n°s 6/94 e 

23/94, é o instrumento que estabelece as regras para a determinação da nacionalidade dos 

produtos intercambiados em operação intrazonal. O CMC, através do Conselho de Ministros, 

adotou uma primeira lista de produtos sujeitos à aplicação do Regime de Origem do 

MERCOSUL, com os requisitos de origem correspondentes (Decisão nº 5/96, Art. 1º). Contudo, 

atualmente os países-membros exigem o Certificado de Origem para todos os produtos que gozam 

de tratamento preferencial no intercâmbio intrazonal [MAM99]. 

2.4 Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX) 

O SISCOMEX, administrado pela Secretaria de Comércio Exterior (SECEX), pelo Banco Central 

(BACEN) e pela Secretaria da Receita Federal (SRF), foi instituído pelo Decreto nº 660, de 25 de 

setembro de 1992, tendo entrado em vigor em janeiro de 1993 para a exportação e em janeiro de 

1997 para a importação. É o instrumento administrativo que integra as atividades de registro, 

acompanhamento e controle das operações de comércio exterior, mediante fluxo único e 

computadorizado de informações [Ratt97]. 

O SISCOMEX, assim como os demais sistemas informatizados da SRF, residem na rede de 

computadores do Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO, sendo acessado via 

rede de telecomunicação (por meio de aplicativos específicos), ou via internet. 

Os órgãos governamentais intervenientes no SISCOMEX são classificados como: 

� Controladores - são aqueles responsáveis pela administração, manutenção e 

aprimoramento do Sistema dentro de suas respectivas áreas de competência. São eles: 

SRF, responsável pelas áreas aduaneira, fiscal e tributária; SECEX, responsável pelas 

áreas administrativa e comercial; e BACEN, responsável pelas áreas financeira e 

cambial; 
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� Anuentes - são aqueles responsáveis pela autorização do processo de 

importação/exportação na etapa administrativa/comercial, de determinados bens, como 

por exemplo: o Ministério da Agricultura, o Ministério da Saúde, o Ministério da 

Defesa, entre outros. 

O SISCOMEX tem como principais usuários: os importadores, os exportadores, os 

depositários2, os transportadores3, a SRF, o BACEN, a SECEX, os Órgãos anuentes e as 

Secretarias de Fazenda ou Finanças dos Estados e do Distrito Federal. 

A título de comentário, cada um dos países partícipes do Mercosul possuem sistema similar 

ao SISCOMEX: LUCIA – Uruguai; MARIA – Argentina; e SOFIA – Paraguai. 

2.5 Alguns Conceitos 

Exportação 

É a remessa de bens de um país para outro. Em um sentido amplo poderá compreender, além dos 

bens propriamente ditos, também os serviços ligados a essa exportação, como fretes, seguros, 

serviços bancários, etc. 

Nas operações de exportação há incidência do imposto de exportação sobre mercadoria 

nacional ou nacionalizada destinada ao exterior e tem como fato gerador4 a saída desta do 

território nacional [CTN66, DL77]. A mercadoria estrangeira importada a título definitivo é 

considerada nacionalizada [RA02]. 

Importação 

A importação é a contrapartida de uma exportação originária de outro país. Ela consiste na entrada 

de mercadorias em um país, provenientes do exterior. Poderá compreender, inclusive, os serviços 

ligados à aquisição desses produtos no exterior, como fretes, seguros, serviços bancários, etc.  

Nas operações de importação há incidência do imposto de importação sobre mercadoria 

estrangeira, cujo fato gerador é a sua entrada no território nacional [CTN66, DL88]. 

INCOTERMS 

Os INCOTERMS5 (International Commercial Terms), segundo [Abre02], são um conjunto 

de regras internacionais com o objetivo de interpretar os termos mais comuns usados no comércio 

internacional. Apresentam com exatidão os direitos e obrigações das partes do negócio mercantil, 

destacando os "pontos" de embarque e desembarque de mercadorias, com definição das 

responsabilidades, riscos e divisão dos custos envolvidos, portanto, a sua principal função é 

                                                 
2 Responsável pelo Recinto Alfandegado (RA), fiel depositário das cargas sob controle aduaneiro. Aquele a quem é confiada 
a guarda de uma mercadoria. 
3 Transportador de cargas do percurso internacional e/ou transportador de trânsito aduaneiro. 
4 Momento em que ocorre a obrigação de pagar um tributo. 
5 É também designado por “condição de venda”. 
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precisar em que momento o exportador cumpriu suas obrigações, de modo que seja possível 

afirmar que, sob a ótica legal, as mercadorias foram entregues ao importador e que o exportador 

tem o direito de receber o pagamento estipulado. No Brasil, em virtude dos usos e costumes e de 

certas exigências fiscais e legais, são utilizados principalmente os termos FOB (Free on Board), 

CFR (Cost and Freight), FCA (Free Carrier) e CIF (Cost, Insurance and Freight), sendo este 

último apenas na exportação [Ratt97].  

Direito Antidumping 

O Dumping ocorre quando bens são exportados por preço inferior ao valor normal, o que em geral 

significa que são exportados por preço inferior àquele por que são vendidos no mercado 

doméstico ou no mercado de outras terceiras Partes ou por menos do que o custo de produção 

[DTC03]. O Direito Antidumping é aplicado a importações de determinado bem de uma Parte 

específica a fim de eliminar o prejuízo causado pelo dumping à indústria doméstica da Parte 

importadora. 

Direito Compensatório 

Direito especial cobrado com o objetivo de compensar qualquer privilégio ou subsídio aplicado, 

direta ou indiretamente, sobre a fabricação, produção ou exportação de qualquer mercadoria. 

Nenhum membro da Organização Mundial do Comércio (OMC) poderá cobrar qualquer direito 

compensatório sobre a importação de qualquer produto do território de outro, a menos que 

determine que o efeito do subsídio cause ou ameace causar prejuízo material a uma indústria 

doméstica estabelecida ou atrase o estabelecimento de uma indústria doméstica [DTC03]. 

Medida de Salvaguarda 

Medida adotada na fronteira, em geral de natureza tarifária, que incide em caráter provisório sobre 

importações de bens que causem ou ameacem causar prejuízo grave a uma determinada indústria 

doméstica que produz bens iguais ou similares. Tem por objetivo proporcionar o tempo necessário 

para que a indústria afetada possa enfrentar um processo de ajustamento. Geralmente é imposta 

após a realização de investigação na Parte importadora para determinar se o prejuízo grave ou a 

ameaça de prejuízo grave afeta a indústria devido a importações súbitas [DTC03]. 

2.6 Contexto Aduaneiro  

2.6.1 Jurisdição Aduaneira 

Jurisdição Aduaneira é o poder atribuído à Aduana para estabelecer as normas aduaneiras 

aplicáveis, exercer o controle aduaneiro sobre as operações de comércio exterior e exigir o 

cumprimento da legislação aduaneira [RA02], na esfera administrativa, nos limites de sua 

competência e dentro de determinado território. Este poder, no Brasil, é exercido pela SRF, por 
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meio de suas unidades administrativas, que possui, entre outras, a atribuição de fiscalizar as 

importações e exportações de mercadorias e a de arrecadar os direitos aduaneiros incidentes sobre 

a entrada de mercadorias no país [Ratt97]. 

2.6.1.1 Território Aduaneiro 

Território aduaneiro pode ser definido como sendo o espaço físico de um Estado, no qual é 

aplicada sua legislação aduaneira. O território aduaneiro, espaço territorial onde a SRF exerce sua 

jurisdição, compreende todo o território nacional, conceito político que indica os limites 

territoriais da soberania nacional. A jurisdição dos serviços aduaneiros estende-se por todo o 

território aduaneiro e abrange:  

� A zona primária – que corresponde à área, terrestre ou aquática, contínua ou descontínua, 

ocupada pelos portos alfandegados; à área terrestre ocupada pelos aeroportos alfandegados; e 

à área adjacente aos pontos de fronteira alfandegados.  

� A zona secundária – que se refere à parte restante do território aduaneiro, nela incluídas as 

águas territoriais e o espaço aéreo. 

2.6.1.2 Administração Aduaneira 

A Aduana, para regular o fluxo de mercadorias no comércio exterior deve ser dotada de 

instrumentos de controle que assegurem o cumprimento da legislação aduaneira. O Ministério da 

Fazenda recebe diretamente da Constituição Federal (artigo 237) a atribuição de exercer a 

fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais à defesa dos interesses fazendários 

nacionais. Neste contexto, cabe à SRF, como integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, 

exercer, dentre outras, as atividades relacionadas à fiscalização aduaneira. 

O poder de polícia [CTN66] conferido à Aduana é empregado materialmente por meio de 

medidas preventivas e repressivas nas quais se visualiza claramente o atributo da auto-

executoriedade6, como a apreensão de mercadorias, e mediante limitações administrativas, como a 

obrigatoriedade de pessoas, veículos e mercadorias só ingressarem no país por locais 

determinados pela autoridade aduaneira. 

2.6.2 Despacho Aduaneiro 

Despacho Aduaneiro é o procedimento através do qual é verificada a exatidão dos dados 

declarados pelo exportador ou pelo importador em relação à mercadoria, aos documentos 

apresentados e à legislação específica, com vistas ao seu desembaraço aduaneiro [RA02].  

O documento base do despacho é a Declaração de Despacho Aduaneiro que será formulada 

tanto para a importação quanto para a exportação, respectivamente, pelo importador e exportador 

                                                 
6 É a decisão e execução das medidas ou sanções de polícia administrativa por seus próprios meios independentemente de 
autorização judicial. 
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e deverá ser apresentada à unidade aduaneira em que se encontre a mercadoria [RA02]. O 

despacho aduaneiro, via de regra, será processado por meio do SISCOMEX (ver seção 2.4). A 

título de comentário, não serão abordados, nas subseções seguintes, os procedimentos relativos ao 

trânsito aduaneiro. 

2.6.2.1 Despacho Aduaneiro de Exportação 

Despacho aduaneiro de exportação [IN94] é o procedimento mediante o qual é verificada a 

exatidão dos dados declarados pelo exportador em relação à mercadoria, aos documentos 

apresentados e à legislação específica, com vistas a seu desembaraço aduaneiro e a sua saída para 

o exterior [RA02]. Toda mercadoria, seja nacional ou nacionalizada, destinada ao exterior, a título 

definitivo ou não, e as estrangeiras a serem reexportadas, sujeitam-se ao procedimento fiscal de 

despacho aduaneiro de exportação, com as exceções estabelecidas na legislação específica. 

 

  

Figura 2.1 – Etapas do Despacho de Exportação 

A figura 2.1 (adaptada [DAEI03]) ilustra, de forma simplificada, as etapas do despacho 

aduaneiro de exportação, realizadas no SISCOMEX, a serem executadas pelo exportador, pelo 

depositário, pela fiscalização aduaneira e pelo transportador. Essas etapas são sinteticamente 

descritas nas subseções a seguir de acordo com [RA02, IN94, DAEI03], o que significa dizer que 

não serão abordadas todas as peculiaridades inerentes ao despacho. 

 



Capítulo 2 – Comércio Exterior 

 

16

2.6.2.1.1 Registro de Exportação 

O Registro de Exportação (RE) compreende o conjunto de informações de natureza comercial, 

financeira, cambial e fiscal que caracteriza a operação de exportação de uma mercadoria e define 

o seu enquadramento, devendo ser efetuado consoante o estabelecido pela SECEX [SEC04]. 

O registro da exportação no SISCOMEX, nos casos previstos pela SECEX, é requisito 

essencial para o despacho de exportação de mercadorias nacionais ou nacionalizadas e de 

reexportação de mercadorias importadas a título não-definitivo. O RE tem prazo de validade de 

sessenta dias. 

2.6.2.1.2 Declaração de Exportação 

A Declaração de Exportação (DE) é o documento base do despacho de exportação, a mesma é 

formalizada pelo exportador7 e transmitida à unidade de despacho da mercadoria, através do 

SISCOMEX. O registro da DE inicia o despacho aduaneiro de exportação.  

A DE será instruída com os seguintes documentos: a primeira via da nota fiscal; via original 

do conhecimento e o manifesto internacional de carga, nas exportações por via terrestre, fluvial ou 

lacustre; e outros, indicados em legislação específica. Conforme [Lei03], os documentos 

instrutivos de declaração aduaneira ou necessários ao controle aduaneiro podem ser emitidos, 

transmitidos e recepcionados eletronicamente, na forma e nos prazos estabelecidos pela SRF.  

O prazo para entrega da documentação é de quinze dias a partir do registro da DE no 

SISCOMEX, e estes somente serão aceitos após a confirmação, no Sistema, da presença de carga. 

A DE, processada através do SISCOMEX, poderá conter um ou mais REs, desde que estes 

se refiram, cumulativamente: ao mesmo exportador; a mercadorias negociadas na mesma moeda e 

condição de venda (ver seção 2.5.3); e às mesmas Unidades da SRF de despacho e de embarque. 

Um RE somente poderá ser utilizado numa única DE. 

A DE deverá consistir da indicação das seguintes informações: dos números dos registros de 

exportação objeto do despacho; da identificação de cada estabelecimento da empresa exportadora 

e de sua participação no registro de exportação; dos números e série das Notas Fiscais que 

instruem o despacho, por estabelecimento exportador; da quantidade total de volumes, 

discriminados segundo a espécie e a marcação; dos pesos líquido e bruto total da mercadoria 

submetida a despacho; do valor total da mercadoria, na condição de venda e moeda de negociação 

indicadas no registro de exportação; da via de transporte utilizada; e do local alfandegado onde se 

encontrar a mercadoria e da identificação do veículo transportador, quando for o caso. 

 

                                                 
7 Ou por seu mandatário, assim entendido o despachante aduaneiro ou o empregado, funcionário ou servidor especificamente 
designado. 
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2.6.2.1.3 Confirmação da Presença de Carga 

A informação da presença de carga no SISCOMEX tornou-se obrigatória com a implantação da 

seleção parametrizada para todos os despachos de exportação, independentemente da via de 

transporte, a qual deve ser feita anteriormente à apresentação dos documentos à unidade da SRF. 

Esta etapa compete ao depositário ou ao exportador, conforme o caso. 

Caso o transporte seja realizado por via rodoviária, fluvial ou lacustre deverá ser registrado 

no SISCOMEX os dados de embarque da mercadoria pelo transportador ou pelo exportador. 

Neste caso, este registro será um pré-requisito para a etapa seguinte.  

2.6.2.1.4 Recepção de Documentos 

A partir do registro da DE no SISCOMEX, o exportador tem o prazo de quinze dias para fazer a 

entrega dos documentos instrutivos do despacho na Unidade da Receita Federal (URF). Caso isto 

não ocorra, a DE será cancelada pelo Sistema por expiração de prazo e o RE, se dentro do prazo 

de validade, ficará liberado para utilização em nova DE. 

A DE será instruída pelos seguintes documentos: a primeira via da nota fiscal; a via original 

do conhecimento e do manifesto internacional de carga, nas exportações por via terrestre, fluvial 

ou lacustre; e outros documentos exigidos na legislação específica. Constatada a falta de qualquer 

documento necessário ao despacho, no momento de sua entrega, estes serão devolvidos ao 

exportador para complementação, registrando-se o fato no Sistema.  

O registro da entrega dos documentos de instrução do despacho no SISCOMEX marca o 

início do procedimento fiscal e impede quaisquer alterações, pelo exportador, na declaração para 

despacho, sem a prévia anuência da fiscalização aduaneira. 

2.6.2.1.5 Seleção Parametrizada 

A seleção parametrizada consiste na atribuição, pelo SISCOMEX, de um canal para conferência 

aduaneira do despacho de exportação. Ficando este submetido aos seguintes procedimentos, 

conforme o canal: 

� Verde - serão dispensados o exame documental e a verificação física da mercadoria. O 

desembaraço é feito automaticamente pelo SISCOMEX; 

� Laranja – será realizado apenas o exame documental; ou 

� Vermelho – o despacho será submetido tanto ao exame documental quanto à verificação física 

da mercadoria. 

O despacho de exportação selecionado para o canal verde ou laranja poderá, desde que 

devidamente fundamentado, ser redirecionado para o canal vermelho. O selecionado para o canal 

vermelho não poderá ser redirecionado para os outros canais, nem o do canal laranja poderá ser 

redirecionado para o canal verde. 
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A URF estabelece, no Sistema, o percentual de despachos que serão analisados pela 

fiscalização a fim de adaptar a carga de trabalho aos recursos humanos disponíveis. Poderá ser 

estabelecido um percentual mínimo de verificação dos despachos para a unidade/recinto. Esta 

função permite ainda que a autoridade aduaneira utilize previamente, via Sistema, parâmetros de 

seleção, presentes em um despacho de exportação de modo a selecioná-lo para verificação, como 

por exemplo: país de destino, NCM, CNPJ, etc. 

Uma vez realizada a seleção parametrizada pelo Sistema, os despachos de exportação 

selecionados para os canais laranja e vermelho serão distribuídos para que a fiscalização 

aduaneira proceda ao exame documental e, se for o caso, à verificação física, a fim de que se 

realize o desembaraço aduaneiro. 

2.6.2.1.6 Desembaraço Aduaneiro 

Desembaraço aduaneiro na exportação é o ato pelo qual é registrada a conclusão da conferência 

aduaneira, e autorizado o embarque ou a transposição de fronteira da mercadoria. Constatada 

divergência ou infração que não impeça a saída da mercadoria do país, o desembaraço será 

realizado, sem prejuízo da formalização de exigências, desde que assegurados os meios de prova 

necessários. 

 A conferência aduaneira na exportação tem por finalidade identificar o exportador, verificar 

a mercadoria e a correção das informações relativas a sua natureza, classificação fiscal, 

quantificação e preço, e confirmar o cumprimento de todas as obrigações, fiscais e outras, 

exigíveis em razão da exportação. 

O servidor da fiscalização aduaneira, uma vez designado, fará o exame documental do 

despacho que tenha sido selecionado para o canal laranja, conferindo se os dados constantes no 

RE e na DE coincidem com as informações da documentação instrutiva do despacho. No caso de 

transporte rodoviário, fluvial ou lacustre, o servidor deverá confrontar os dados do conhecimento 

com os da DE e com os dados de embarque registrados. No caso do despacho ter sido selecionado 

para o canal vermelho, além do exame documental, será efetuada a verificação da mercadoria, na 

presença do exportador ou de quem o represente, de acordo com o prescrito em [IN02]. 

2.6.2.1.7 Registro dos Dados de Embarque 

Ocorrido o embarque, no caso de mercadoria transportada por via aérea, marítima ou ferroviária, 

o transportador registrará no SISCOMEX os dados de embarque imediatamente após realizado o 

embarque da mercadoria (em até 24 horas), com base nos documentos por ele emitidos. Se a via 

de transporte for rodoviária, fluvial ou lacustre, o registro dos dados de embarque pelo 

transportador ou pelo exportador, como já mencionado, deve ser efetuado anteriormente à 

recepção dos documentos. 
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2.6.2.1.8 Averbação do Embarque 

A averbação do embarque é a etapa final do despacho de exportação e consiste na confirmação da 

saída da mercadoria do país. Se os dados, quantidade de volumes e peso bruto, informados pelo 

transportador ou pelo exportador, coincidirem com os registrados na DE, haverá averbação 

automática do embarque pelo Sistema. Caso contrário, a fiscalização deverá analisar a 

documentação apresentada, confrontando-a com os dados relativos ao desembaraço e ao 

embarque, procedendo à averbação manual, com ou sem divergência, conforme o caso. 

Nas exportações por via rodoviária, fluvial ou lacustre, a averbação dar-se-á no momento da 

transposição de fronteira da mercadoria, ocorrendo no Sistema, após o desembaraço ou a 

conclusão do trânsito aduaneiro. Nas exportações por via aérea, marítima ou ferroviária, o 

desembaraço não é suficiente para a averbação do despacho, sendo necessária a confirmação do 

efetivo embarque da mercadoria pelo transportador (ou servidor, em situações excepcionais), 

mediante o registro dos dados pertinentes no Sistema. 

A averbação automática não prejudica a apuração de responsabilidade por eventuais erros 

ou fraudes constatados após o desembaraço e o embarque da mercadoria, e a aplicação, aos 

responsáveis, das sanções administrativas, fiscais, cambiais e penais cabíveis. 

Concluída a operação de exportação, com a sua averbação no Sistema, será fornecido ao 

exportador, quando solicitado, o documento comprobatório da exportação emitido via 

SISCOMEX pela unidade de despacho da mercadoria. Cabe ressaltar que a inexistência do 

comprovante de exportação é irrelevante para a fiscalização desde que fornecidos ao órgão ou 

entidade competente os dados necessários à identificação do despacho averbado no Sistema. 

2.6.2.2 Despacho Aduaneiro de Importação 

Despacho aduaneiro de importação [IN02a] é o procedimento mediante o qual é verificada a 

exatidão dos dados declarados pelo importador em relação à mercadoria importada, aos 

documentos apresentados e à legislação específica, com vistas ao seu desembaraço aduaneiro 

[RA02]. Toda mercadoria procedente do exterior, importada a título definitivo ou não, sujeita ou 

não ao pagamento do imposto de importação, deverá ser submetida a despacho aduaneiro – salvo 

exceções legais -, que será processado com base em declaração apresentada à unidade aduaneira 

que jurisdiciona o local onde se encontra a mercadoria. 

Via de regra, o despacho aduaneiro deve ser iniciado após a chegada da mercadoria na 

repartição aduaneira, onde o mesmo será processado. Contudo, de acordo com a natureza da 

mercadoria, a qualidade do importador ou a via de transporte utilizada, poderá ser realizado o 

registro antecipado da DI, documento base do despacho, antes da chegada da mercadoria. 

A figura 2.2 (adaptada de [DAEI03]) ilustra, de forma simplificada, as etapas do despacho 

aduaneiro de importação, realizadas no SISCOMEX. Essas etapas são sinteticamente descritas nas 
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subseções a seguir de acordo com [RA02, IN02a, DAEI03], o que significa dizer que não serão 

abordadas todas as peculiaridades inerentes ao despacho. 

 

 

Figura 2.2 – Etapas do Despacho de Importação 

2.6.2.2.1 Registro da Declaração de Importação 

A DI é o documento base do despacho de importação, nela deve conter a identificação do 

importador, o valor aduaneiro, a classificação e a origem da mercadoria. A DI será registrada no 

SISCOMEX, por solicitação do importador. Este registro caracteriza o início do despacho 

aduaneiro de importação, e somente será efetivado: 

� se verificada a regularidade cadastral do importador; 

� após o licenciamento da operação de importação, quando exigido, e a verificação do 

atendimento às normas cambiais, conforme estabelecido pelos órgãos competentes; 

� após a chegada da carga, exceto na modalidade de despacho antecipado; 

� após a confirmação, pelo banco, da aceitação do débito relativo aos tributos devidos, inclusive 

da Taxa de Utilização do SISCOMEX; e 
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� se não for constatada qualquer irregularidade impeditiva do registro. 

A confirmação da presença da carga poderá, conforme o caso, ser realizada pelo próprio 

Sistema, pelo depositário ou pela fiscalização aduaneira. A partir do registro da DI, o sujeito 

passivo perde a espontaneidade para realizar qualquer alteração na DI e recolher tributos ou 

multas incidentes na importação.  

O extrato da DI será emitido pelo SISCOMEX em duas vias, a pedido do importador, após o 

registro, sendo a primeira via utilizada para auxiliar a fiscalização aduaneira na análise 

documental e verificação física das mercadorias. A DI será instruída com os documentos abaixo 

que poderão ser emitidos, transmitidos e recepcionados eletronicamente, na forma e nos prazos 

estabelecidos pela SRF [Lei03]: via original do conhecimento de carga ou documento equivalente; 

via original da fatura comercial (conteúdo descrito em [RA02] artigo 497); comprovante de 

pagamento dos tributos, se exigível; e outros documentos exigidos em decorrência de Acordos 

Internacionais ou por força de lei, de regulamento ou de ato normativo. 

No caso de impossibilidade de apresentação de via original da fatura comercial por ocasião 

da entrega dos documentos que instruem a declaração, o importador poderá apresentar cópia do 

documento, obtida por qualquer meio, ficando o desembaraço da mercadoria condicionado à 

apresentação do respectivo original.  

No caso de mercadoria que goze de tratamento tributário favorecido em razão de sua 

origem, a comprovação desta será feita por qualquer meio julgado idôneo, em conformidade com 

o estabelecido no correspondente acordo internacional. Cabe ressaltar que o tratamento aduaneiro, 

neste caso, aplica-se exclusivamente à mercadoria originária do país beneficiário [DL66]. No 

Mercosul, esta comprovação é feita através do Certificado de Origem - ver seção 2.3.1.2. 

2.6.2.2.2 Seleção para Conferência Aduaneira 

Assim como no despacho de exportação, a seleção da DI para fins de conferência é realizada 

mediante parametrização pelo SISCOMEX. Após o registro, a DI será submetida a análise fiscal e 

selecionada para um dos seguintes canais de conferência aduaneira: 

� Verde - pelo qual o Sistema registrará o desembaraço automático da mercadoria, dispensados 

o exame documental e a verificação da mercadoria; 

� Amarelo - pelo qual será realizado o exame documental e, não sendo constatada 

irregularidade, efetuado o desembaraço aduaneiro, dispensada a verificação da mercadoria; 

� Vermelho - pelo qual a mercadoria somente será desembaraçada após a realização do exame 

documental e da verificação da mercadoria; ou 

� Cinza - pelo qual será realizado o exame documental, a verificação da mercadoria e a 

aplicação de procedimento especial de controle aduaneiro, para verificar elementos indiciários 

de fraude, inclusive no que se refere ao preço declarado da mercadoria. 
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A seleção parametrizada será efetuada com base em análise fiscal que levará em 

consideração, entre outros, os seguintes elementos: regularidade fiscal do importador; 

habitualidade do importador; natureza, volume ou valor da importação; valor dos impostos 

incidentes ou que incidiriam na importação; origem, procedência e destinação da mercadoria; 

tratamento tributário; características da mercadoria; capacidade operacional e econômico-

financeira do importador; e ocorrências verificadas em outras operações realizadas pelo 

importador. Esta seleção estará condicionada inclusive à capacidade operacional da URF com a 

aplicação de um fator de ajuste que determina o quantitativo de DIs que serão selecionadas para 

os canais amarelo e vermelho. 

Havendo indício de fraude, independentemente do canal que fora atribuído à DI, ou até 

mesmo de encontrar-se a mercadoria em curso de despacho aduaneiro, o servidor deverá 

encaminhar os elementos verificados ao setor competente, para avaliação da necessidade de 

aplicação dos procedimentos especiais de controle. 

2.6.2.2.3 Distribuição 

Ocorrida a seleção para conferência aduaneira, e sendo a DI selecionada para canal de conferência 

diferente do verde, esta deverá ser distribuída por servidor da SRF com perfil de supervisor, por 

meio de função própria do SISCOMEX, para servidor lotado na unidade de despacho, que 

executará os procedimentos previstos para o canal correspondente. A distribuição poderá ser feita: 

aleatoriamente, de forma dirigida ou por redistribuição. 

2.6.2.2.4 Conferência Aduaneira 

A conferência aduaneira na importação tem por finalidade identificar o importador, verificar a 

mercadoria e a correção das informações relativas a sua natureza, classificação fiscal, 

quantificação e valor, e confirmar o cumprimento de todas as obrigações, fiscais e outras, 

exigíveis em razão da importação. A conferência aduaneira das declarações selecionadas iniciar-

se-á logo após a entrega do extrato da DI e dos documentos que instruem o despacho.  

Consoante o canal de conferência atribuído, a DI será objeto de exame documental, 

verificação da mercadoria e procedimentos especiais de controle aduaneiro. O exame documental 

das DIs selecionadas para conferência consiste no procedimento fiscal destinado a verificar, entre 

outros: a integridade dos documentos apresentados; a exatidão e correspondência das informações 

prestadas na declaração em relação àquelas constantes dos documentos que a instruem, inclusive 

no que se refere à origem e ao valor aduaneiro da mercadoria; e a descrição da mercadoria na 

declaração, com vistas a verificar se estão presentes os elementos necessários à confirmação de 

sua correta classificação fiscal. 
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2.6.2.2.5 Desembaraço Aduaneiro 

Desembaraço aduaneiro na importação é o ato pelo qual é registrada a conclusão da conferência 

aduaneira. Após o desembaraço aduaneiro de mercadoria cuja declaração tenha sido registrada no 

SISCOMEX, será emitido eletronicamente o documento comprobatório da importação. A 

mercadoria cuja DI receba o canal verde será desembaraçada automaticamente pelo SISCOMEX. 

Nos demais casos (canais amarelo, vermelho e cinza), será registrado pelo servidor responsável 

pelo procedimento fiscal respectivo. Somente após o desembaraço aduaneiro, salvo exceções, será 

autorizada a entrega da mercadoria ao importador. 

2.6.2.3 Problemas Existentes 

A Aduana brasileira enfrenta atualmente vários desafios, dentre estes, merece destaque o que diz 

respeito aos aspectos de competitividade das empresas nacionais no mercado mundial. A 

problemática a ser resolvida se refere principalmente à questão de como equacionar a agilidade no 

despacho aduaneiro – na exportação e importação - e a realização do efetivo controle das 

mercadorias que entram e saem do país. 

Considerando a extensão territorial, a população e o volume de comércio internacional do 

Brasil, observa-se que há um contraste muito grande, principalmente se comparado a outros países 

bem menores, entre esses números e o relacionado ao quantitativo – comparativamente diminuto - 

de servidores alocados à Aduana. Depreende-se que a Aduana se vê inviabilizada a operar de 

maneira ostensiva e permanente, pois não há recursos humanos suficientes para tal intento. Logo, 

diante da impositiva realidade, a sua operação deverá ser essencialmente seletiva. 

Diante do exposto, são citados abaixo os principais entraves relacionados ao despacho 

aduaneiro que impactam o desempenho tanto da Administração Aduaneira quanto das empresas 

que operam no comércio exterior, considerando-se inclusive as diretrizes aduaneiras da ICC 

(International Chamber of Commerce) [ICC03]: 

� Exigência de documentação em papel – dentre os entraves gerados, destaca-se a 

dificuldade de retificação de documentos que amparam o despacho, o que poderá gerar 

atraso na liberação das mercadorias. Neste contexto, um outro ponto é com relação à 

demasiada burocracia; 

� Início do despacho de importação somente com a presença da carga – via de regra o 

despacho de importação só é iniciado quando é registrada a presença de carga, salvo no 

caso de DI antecipada; 

� Morosidade na liberação das mercadorias – este pode abranger uma ou várias etapas dos 

procedimentos aduaneiros como um todo – conforme seções 2.6.2.1 e 2.6.2.2; 

� Aumento de custos e consumo de tempo para as partes envolvidas – atrasos no despacho 

acarretam implicações aos diversos operadores do comércio exterior - importadores, 



Capítulo 2 – Comércio Exterior 

 

24

exportadores, transportadores, etc. -, como por exemplo, aumento dos custos 

relacionados à armazenagem portuária; 

� Perdas de contratos em função da não realização de embarques; 

� Seleção para conferência aduaneira condicionada à capacidade operacional da Aduana – 

considerando a escassez de recursos humanos mencionada acima, poderá ocorrer a 

seleção de despachos para o canal verde, por exemplo, devido a incapacidade de 

atendimento da demanda por parte dos servidores da Aduana – ineficiência do controle 

 versus celeridade do despacho; 

� Possibilidade de repetição de procedimentos de controle em cada despacho relacionado 

a uma mesma empresa – considerando que uma empresa realize transações cujas 

informações estejam dentro de um certo padrão - mesma classificação fiscal e valor da 

transação, por exemplo – poderá o despacho ser sempre selecionado para conferência; 

� Incerteza quanto ao tempo de liberação da mercadoria – isto pode impossibilitar o 

estabelecimento de garantias quanto a prazos de entrega da mercadoria por parte dos 

operadores de comércio exterior; e 

� Necessidade de manter estoques de suprimentos em níveis elevados – como 

conseqüência direta da imprevisibilidade quanto à liberação da mercadoria, as empresas 

se vêem obrigadas a manter elevados níveis de estoques para não correrem o risco de 

ficarem sem suprimentos. 

Pode-se perceber facilmente que alguns problemas estão inter-relacionados sendo muitas 

vezes conseqüências uns dos outros. Cabe ressaltar que os itens mencionados acima não são 

exaustivos, contudo são suficientes para se ter uma noção da problemática envolvida e que, de 

certa forma, estão relacionados com os objetivos a serem alcançados com este trabalho.  

2.6.3 Algumas Irregularidades Aduaneiras 

Esta seção discorrerá resumidamente sobre algumas irregularidades aduaneiras que também estão 

relacionadas ao objetivo deste trabalho no que concerne à minimização e/ou detecção da 

ocorrência daquelas. 

Consoante [Hara02], fraude fiscal é a evasão ilícita de tributos, caracterizada pela conduta 

do sujeito passivo da obrigação tributária, tendente a suprimir em todo ou em parte o tributo 

devido, ou retardar seu pagamento. Pressupõe-se ação ou omissão dolosa do contribuinte após a 

ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, ou no curso de sua ocorrência, através de 

simulação, conluio, dissimulação e figuras afins. Sua finalidade é a de servir de meio para atingir 

um objetivo perseguido pelos agentes e participantes: sonegar ou facilitar terceiros a fazê-lo. 

Fiscalização aduaneira é o exame e a verificação das mercadorias e documentos 

relacionados com as operações de comércio exterior, inclusive documentos e livros contábeis, 
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além dos procedimentos de vigilância e dos controles estabelecidos sobre as pessoas envolvidas 

com a entrada ou saída destas mercadorias no território nacional, tudo isso com o objetivo de 

verificar e promover o cumprimento do disposto na legislação, tanto no que diz respeito ao 

recolhimento dos tributos quanto à observância das obrigações acessórias8. 

A SRF no exercício da fiscalização e controle do comércio exterior tem a sua disposição 

vários sistemas informatizados que possibilitam o acesso a diversos bancos de dados, os quais 

contém informações sobre os contribuintes e as operações objeto de controle fiscal. A fiscalização 

aduaneira conta inclusive com valiosos instrumentos proporcionados pela cooperação 

internacional para obter as informações necessárias à investigação e comprovação dos ilícitos 

praticados no comércio internacional. 

Ainda que o controle sobre o comércio exterior seja exercido de forma o mais eficiente 

possível, são práticas muito comuns: a indicação incorreta da base de cálculo dos impostos nas 

DIs; o enquadramento tarifário indevido; assim como, a indicação de alíquotas menores do que as 

aplicáveis à operação. Tais práticas são realizadas, muitas vezes, com a finalidade de diminuir os 

encargos relativos às respectivas operações. Assim, a fiscalização aduaneira deverá dar especial 

atenção a esses problemas, de modo que possa coibir a prática de ilícitos e corrigir os eventuais 

equívocos praticados pelo importador, tendo como objetivo não só a recuperação de créditos 

tributários não recolhidos, mas também a proteção da economia nacional. 

Considerando o supra-exposto em conjunto ao objetivo deste trabalho, as subseções a seguir 

tratarão principalmente dos temas relacionados ao valor aduaneiro, à origem e à classificação das 

mercadorias, bem como às fraudes nas documentações instrutivas do despacho. 

2.6.3.1 Valor Aduaneiro 

A base de cálculo do imposto de importação, quando a alíquota for ad valorem, será o valor 

aduaneiro apurado segundo as normas do Acordo de Valoração Aduaneira - AVA. Integram o 

valor aduaneiro, independentemente do método de valoração utilizado [RA02]: a) o custo de 

transporte da mercadoria importada até o porto ou o aeroporto alfandegado de descarga ou o 

ponto de fronteira alfandegado onde devam ser cumpridas as formalidades de entrada no território 

aduaneiro; b) os gastos relativos à carga, à descarga e ao manuseio, associados ao transporte da 

mercadoria importada, até a chegada aos locais mencionados na alínea “a”; e c) o custo do seguro 

da mercadoria durante as operações mencionadas nas alíneas “a” e “b” supra. 

As irregularidades relacionadas ao valor aduaneiro ocorrem principalmente quando o 

importador declara na DI, amparado por uma fatura comercial “falsa”, confeccionada por ele 

mesmo ou pelo exportador a seu pedido, um valor aduaneiro da mercadoria abaixo 

                                                 
8 Obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no 
interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos [CTN66]. 
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(subfaturamento) ou acima (superfaturamento) daquele relativo à transação (informado no país de 

origem/procedência). 

As possíveis hipóteses para cometimento dessas irregularidades são: pagar menos tributos, 

pois a base de cálculo é o valor aduaneiro – no caso de subfaturamento; ou remeter divisas ao 

exterior e/ou elevar artificialmente os custos com o intuito de diminuir o lucro da empresa e 

conseqüentemente reduzir a base de cálculo dos tributos internos (maior probabilidade entre 

empresas coligadas9 [Lei76]). Ocorre com maior freqüência em mercadorias cujas alíquotas do 

Imposto de Importação (II) sejam baixas ou nulas – no caso de superfaturamento. 

2.6.3.2 Classificação Fiscal da Mercadoria 

Com relação à Classificação Fiscal da Mercadoria, a fiscalização poderá constatar divergência 

entre a informada pelo importador e a correta determinada em conformidade com as regras gerais 

para interpretação do sistema harmonizado (SH). Esta situação é caracterizada pela informação na 

DI, pelo importador, de classificação NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) incondizente 

com a mercadoria objeto do despacho. Três são as situações possíveis:  

� Erro de classificação fiscal por parte do importador - neste caso a descrição da mercadoria 

deverá estar correta, o que poderá demonstrar que o importador não teve intuito doloso ou de 

má fé ao classificar indevidamente a mercadoria; 

� Descrição insuficiente da mercadoria - a descrição não é suficiente para que se estabeleça o 

código NCM em que a mercadoria deverá ser enquadrada. Tal situação também poderá ser 

isenta de dolo ou má fé; 

� Ocorrência de dolo, fraude ou simulação: a fiscalização aduaneira deverá comprovar a 

intenção do importador em classificar a mercadoria em posição tarifária indevida. Neste caso, 

independe se a mercadoria estava ou não suficientemente descrita na DI. 

Quanto ao último item acima, as possíveis hipóteses para cometimento do mesmo são: pagar 

menos tributos, pois para cada NCM existe uma alíquota de II, IPI (Imposto sobre Produtos 

Industrializados) e contribuições; fugir de direitos antidumping (seção 2.5.4), compensatórios 

(seção 2.5.5) ou medidas de salvaguarda (seção 2.5.6); fugir do exame para fins de anuência de 

órgãos públicos; introduzir produtos proibidos no país. 

2.6.3.3 Origem da Mercadoria 

No que concerne à origem da mercadoria, a fiscalização tem como objetivo verificar se a 

informação prestada na DI referente ao país de origem da mercadoria é verdadeira. A seguir são 

apresentadas algumas situações onde a origem da mercadoria influi diretamente no montante 

devido pelo importador: 

                                                 
9 São coligadas as sociedades quando uma participa, com 10% (dez por cento) ou mais, do capital da outra, sem controlá-la. 
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� Mercadoria sujeita a direitos antidumping, compensatórios ou medidas de salvaguarda - neste 

caso, o importador declara indevidamente o país de origem ou fabricante da mercadoria; e 

� Mercadoria originária de país integrante de acordo internacional - o importador, também 

indevidamente, declara o país de origem como sendo um daqueles com o qual foi estabelecido 

acordo de cooperação econômica. 

Dentre as possíveis hipóteses para cometimento dessas irregularidades tem-se: fugir de 

direitos antidumping, compensatórios ou medidas de salvaguarda vinculados ao país de origem; 

gozar de benefício, já que para produto considerado originário do Mercosul, por exemplo, não se 

paga II; e fugir do exame para fins de anuência de órgãos públicos vinculados ao país de origem. 

2.6.3.4 Alíquota Específica do Imposto 

Esta situação ocorre, principalmente, quando a alíquota do imposto for específica10, pois neste 

caso a base de cálculo é determinada pela quantidade de mercadoria, expressa na unidade de 

medida indicada na Tarifa. Nesta situação, o importador declara na DI uma quantidade menor da 

mercadoria (distinta da informada no país da correspondente exportação), que conseqüentemente 

resultará em pagamento a menor dos tributos devidos. 

2.6.3.5 Documentação de Instrução do Despacho 

Apesar de ter havido significativa simplificação nos procedimentos relacionados à importação e a 

conseqüente redução da quantidade de documentos de instrução do despacho aduaneiro com o 

emprego do SISCOMEX, ainda há a obrigatoriedade de apresentação, entre outros, da fatura 

comercial. A falsificação desse documento tem sido utilizada para dissimular a verdadeira 

transação comercial realizada através da alteração de valor aduaneiro, classificação da 

mercadoria, descrição da mercadoria, quantidade, origem da mercadoria, etc. Observe-se que esta 

seção, no que concerne ao caso concreto, poderá ter relação com algumas das seções precedentes. 

A fatura comercial utilizada no comércio internacional tem a função de documentar a 

compra e venda e obriga o vendedor nos seus termos e conteúdo. A mesma tem seu conteúdo 

expresso em [RA02] e a sua análise pode embasar investigações de várias irregularidades. Como 

mencionado, é possível que a fatura seja simplesmente “fabricada” pelo importador ou até mesmo 

que o exportador, por solicitação, omita informações relevantes para a classificação tarifária, 

tratamento administrativo da importação, regime de origem da mercadoria ou valor aduaneiro. 

Ainda pode ocorrer de o importador apresentar apenas uma fatura para instrução de um despacho 

quando, na realidade, foram emitidas duas ou mais, relativas a parcelas diferentes da transação. 

 

                                                 
10 Ver Tarifa Específica no glossário. 
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2.6.3.6 Outras 

Para finalizar a discussão sobre irregularidades e fraudes serão descritas duas situações que 

podem ocorrer com relação ao registro de exportação, tendo-se o Brasil como exemplo: 

� Existência de registro de exportação para o Brasil sem o correspondente registro de 

Importação no país; e 

� Existência de registro de exportação no Brasil sem o correspondente registro de importação no 

país do importador – Exportação Fictícia; 

Dentre as possíveis pretensões com o cometimento dessas irregularidades tem-se, 

respectivamente: realizar a entrada ilegal de mercadorias no Brasil - crime de contrabando11 ou de 

descaminho12; e simular uma exportação e distribuir a mercadoria no mercado interno, gerando 

com isto uma concorrência desleal com o comércio legal, uma vez que na exportação há isenção 

de tributos e de contribuições. 

2.7 Intercâmbio de Informações Aduaneiras 

Esta seção abordará como alternativa de solução à problemática envolvida nos procedimentos 

relacionados ao comércio exterior, considerando principalmente o abordado nas seções 2.6.2.3 e 

2.6.3, o intercâmbio de informações aduaneiras por meio eletrônico. Os pontos aqui tratados são 

norteadores dos objetivos da presente dissertação e consideram, entre outros, os pilares definidos 

pela Estrutura da WCO [WCO05a] – pilares ApA e ApE – e também as diretrizes da ICC 

[ICC03], pois visam ao atendimento e satisfação das necessidades das empresas num processo 

cooperativo com as Aduanas, a uma melhor eficiência e modernização das Aduanas 

contemplando, inclusive, a interação cooperativa entre estas. 

Como já mencionado, há uma certa dificuldade por parte da Aduana, principalmente pela 

indisponibilidade de certos recursos, em encontrar o “ponto de equilíbrio” entre a celeridade no 

despacho aduaneiro e o controle a ser exercido sobre este com relação ao seu objeto, de modo que 

a observância de um não seja, contrariamente, a inobservância do outro. 

Neste contexto, uma alternativa que poderá contribuir sobremaneira ao intento do almejado 

“ponto de equilíbrio” será a definição de documentos eletrônicos – fatura comercial, certificado de 

origem, etc. – para a realização de intercâmbio com as partes envolvidas nas operações de 

comércio exterior. Os itens abaixo representam alguns dos benefícios oriundos desse intercâmbio:  

� A agilização de retificações; 

� A redução da burocracia em papel13; 

                                                 
11 Importar ou exportar mercadoria proibida. 
12 Iludir o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída, ou pelo consumo de mercadoria. 
13 Deverá haver disciplina quanto à definição de documentos eletrônicos para que não ocorra a denominada “burocracia 
digital” – ver diretriz 37 em [ICC03].  
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� A possível supressão da etapa de recepção documental em papel no despacho aduaneiro 

(ou pelo menos parcial, pois poderá subsistir documento em papel em função de norma 

legal); 

� A agilização da conferência documental que passaria a ser feita automaticamente, neste 

caso, os dados relativos à carga poderiam ser analisados e realizados os controles fiscais 

pertinentes antes de sua chegada; a Aduana poderia inclusive informar previamente, 

considerado o perfil do importador, o tratamento a ser dado à carga – possibilidade de 

desembaraço prévio, no caso de canal verde desde que haja separação entre o controle 

documental e o físico; 

� A possibilidade de uso das informações como base para a declaração aduaneira, 

evitando-se com isto redigitações. Podendo no futuro chegar-se ao cenário no qual a 

declaração aduaneira seja gerada como parte integrante dos processos da empresa e 

depois enviada à Aduana; 

� Redução das irregularidades relacionadas à documentação instrutiva do despacho, pois 

os documentos serão enviados pelos próprios emissores; e 

� A adoção de medidas prévias por parte da Aduana com relação à natureza da carga, bem 

como, uma melhor precisão quanto à seleção do canal para conferência aduaneira. 

A definição de documentos eletrônicos e a sua inserção nos procedimentos aduaneiros, por 

si só, já minimizaria muitos dos problemas relatados na seção 2.6.2.3. A verificação incluiria 

adicionalmente análises bem mais complexas e eficientes do que as realizadas de forma manual, 

pois, diferentemente do meio em papel, as informações poderiam ser analisadas e manipuladas, 

num sistema automatizado, com o intuito de se fazer comparações, combinações e outros tipos de 

relações que seriam muito importantes, por exemplo, para identificação seletiva. 

Complementarmente se faz necessário o estabelecimento de uma cooperação mais efetiva 

entre as Aduanas dos países partícipes do Mercosul, o que poderá ser concretizado com a 

implementação de um intercâmbio automatizado de informações a ser realizado entre as Aduanas. 

Para a consecução deste cenário, seria necessário que os sistemas das partes envolvidas fossem 

baseados em mensagens (documentos eletrônicos) harmonizadas - empregando principalmente 

padrões estabelecidos internacionalmente - de forma que os mesmos fossem também 

interoperáveis. 

Desta forma, uma Aduana poderia, antecipadamente, solicitar ou enviar informações para 

outra com relação à cargas, permitindo que aquela tomasse as devidas providências antes de a 

carga sair do país exportador. E, em conformidade com os interesses e definições de critérios 

acordados entre as Aduanas, poderia haver ações originárias da Aduana do país exportador (AE) – 
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que é o normal -, como aquelas “determinadas14” pela Aduana do país importador (AI). Ou seja, 

com relação a estas últimas, num cenário onde haja o envio prévio de documentação eletrônica, 

uma exportação poderia não ser efetivada antes mesmo de iniciado o respectivo despacho na AE, 

bastando para isto que a AI tenha “tomado conhecimento” do teor da transação pretendida do lado 

exportador e conseqüentemente a “rejeite”. Seria o caso, por exemplo, de haver no documento 

eletrônico enviado a AE indicação de um importador que esteja, ainda que temporariamente, 

impossibilitado (ou mesmo inexistente) de operar no comércio exterior. A princípio a situação do 

importador só é conhecida pela AI. Neste caso, uma verificação poderia ser feita de AE para AI, 

via sistema, para constatar tal situação e, por conseguinte, ser rejeitada a exportação pela AE. 

Observe-se, neste exemplo, a caracterização de um controle ApA realizado de forma cooperativa. 

Com relação especificamente às irregularidades aduaneiras - seção 2.6.3 – o que pode ser 

constatado é que, uma vez que os documentos eletrônicos sejam intercambiados, seja das 

empresas para as Aduanas e destas entre si, várias verificações e interações, como mencionado, 

poderão ser realizadas tanto com relação aos batimentos de dados relativos a outros sistemas 

como às próprias informações contidas nos documentos que são inter-relacionadas. Assim, num 

cenário no qual pudesse ocorrer, por exemplo, uma Exportação Fictícia (seção 2.6.3.6), esta 

poderia ser detectada e evitada através do envio de um documento eletrônico com dados da 

exportação de AE para AI. Ao receber o documento, AI solicitaria ao importador a confirmação 

da importação. Diante de uma negativa do importador, os supervisores de ambas Aduanas seriam 

informados e as providências seriam tomadas com relação à “transação”, inclusive, a nível de 

sistema. Observe-se a ocorrência de colaboração entre as Aduanas e empresas.  

Cabe mencionar que é integrante do nosso ordenamento jurídico [Decr98] o protocolo de 

Cooperação e Assistência Recíproca entre as Administrações de Alfândegas relativo à Prevenção 

e Luta contra os Ilícitos Aduaneiros, ou seja, o que aqui é proposto já encontra respaldo legal no 

âmbito do Mercosul. 

Com o intuito de se prover um meio de viabilizar a definição de documentos de intercâmbio 

no contexto aduaneiro de forma padronizada e considerando a definição de padrões internacionais 

foi definido o XFAM, no qual foram elaborados documentos de intercâmbio – ver seção 5.5:  

� Fatura Comercial – utilizada no intercâmbio do exportador para AE e, se solicitado, 

desta para AI. Podendo, inclusive, ser utilizada no intercâmbio para a Entidade 

Certificadora como base para elaboração do Certificado de Origem; 

� Certificado de Origem – utilizado no intercâmbio de uma Entidade Certificadora para 

AE e, se solicitado, desta para AI; e 

� Documento de Intercâmbio Aduaneiro de Exportação (DIAE) – utilizado no intercâmbio 

da AE para AI. Este é o principal documento definido, pois agrega várias informações 

                                                 
14 Esta determinação tanto poderia ser feita por ação direta de um funcionário da Aduana como também de forma 
automatizada através de um sistema informatizado.  
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relativas à operação de exportação, as quais permitirão que sejam realizadas várias 

verificações por parte da AI. 

Uma melhor visão sobre o intercâmbio com emprego dos documentos supramencionados 

será dada no estudo de caso apresentado no capítulo 8. 

2.8 Considerações Finais 

Este capítulo apresentou uma noção geral dos aspectos relacionados ao Comércio Exterior, 

especificamente na área aduaneira, que foram considerados no presente trabalho. Para tal foram 

introduzidos vários temas, conceitos e procedimentos de forma que tornasse viável o seu 

entendimento. 

Foram feitas breves introduções relacionadas a Tratados e Acordos Comerciais e a 

Integração Econômica por estar o Mercosul diretamente relacionado a estes temas, uma vez que é 

oriundo do Tratado de Assunção e tem como objetivo integracionista a constituição de um 

mercado comum entre os países que o compõem. O Mercosul encontra-se atualmente numa fase 

denominada por alguns de “união aduaneira imperfeita” [Alme02] principalmente por não 

apresentar todas as características da fase de união aduaneira. 

Em seguida foram discorridos os assuntos relacionados ao contexto aduaneiro no qual 

foram: introduzidos alguns conceitos relacionados à Jurisdição Aduaneira; descritos os 

procedimentos relativos aos despachos aduaneiros de exportação e importação; mencionadas 

algumas irregularidades praticadas no âmbito aduaneiro; e, finalmente, proposto o intercâmbio de 

informações como uma alternativa de solução para minimizar os vários entraves relacionados 

principalmente às operações de comércio exterior. Cabe mencionar que parte considerável deste 

capítulo foi baseada em normas legais ou infralegais que regem o assunto – com a devida cautela 

quanto à vigência das normas15. 

Pode ser observada a dificuldade enfrentada pelas Administrações Aduaneiras em 

estabelecer um equilíbrio entre o controle das mercadorias que ingressam e saem do país e a 

agilização do despacho aduaneiro de forma a facilitar o comércio internacional. A liberação célere 

das mercadorias é fator primordial para garantir, por exemplo, a otimização dos recursos de 

transporte nacional e elevação do ROI (Return On Investment) em portos, fronteiras e aeroportos. 

Para este intento, a Aduana deve ser auxiliada por sistemas computacionais que permitam o 

processamento eficiente e rápido das informações. Desta forma, considerando inclusive a 

proposição deste, ela lidará cada vez menos com erros e óbices muitas vezes gerados pela 

fragilidade da documentação em papel. Por conseguinte, a adoção da documentação eletrônica 

permite, entre outras coisas, assegurar que a informação seja obtida diretamente da fonte de forma 

rápida e consideravelmente segura. 

                                                 
15 Esta vigência se refere até meados de outubro de 2005. 
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Considerando a adoção de documentos eletrônicos pela Aduana (seção 2.7), adicionalmente 

poderão ser esperados os seguintes resultados: padronização de alguns procedimentos, 

proporcionado principalmente pela conferência automatizada da documentação eletrônica; 

flexibilização e simplificação de procedimentos aduaneiros; agilização na liberação das 

mercadorias; redução do tempo gasto com atividades burocráticas; e maior efetividade no 

combate às fraudes e irregularidades aduaneiras. 

Deve ser considerado que quanto maior for a automatização dos procedimentos de controle, 

maior disponibilidade terá a Aduana para investigar as mudanças estruturais nas práticas de 

ilícitos e irregularidades, por exemplo, de forma que possa ter subsídios para adaptar os sistemas 

às novas e mutáveis realidades, como também, procurar antecipar-se a elas. 

No capítulo a seguir serão discorridas algumas das tecnologias que estão, direta ou 

indiretamente, relacionadas ao proposto neste trabalho. 



 

 

Capítulo 3 

Tecnologias e Trabalhos Relacionados 

O presente capítulo fornece uma visão geral das tecnologias e trabalhos que estão 

relacionados, direta ou indiretamente, ao objeto deste, principalmente os relativos ao 

intercâmbio de informações. A seção 3.1 introduz o capítulo; a seção 3.2 faz uma discussão sobre 

o EDI considerando, inclusive, suas vantagens, desvantagens e obstáculos a sua implantação; a 

seção 3.3 discorre sobre alguns frameworks B2B analisados, sendo a especificação de um deles 

selecionada para basear este trabalho; a seção 3.4 dá uma sinopse dos padrões XML 

empregados; a seção 3.5 apresenta resumidamente a UBL, cujo framework será discutido no 

capítulo 4; a seção 3.6 discorre sobre Web Services, a tecnologia atualmente mais empregada 

para interoperabilidade de sistemas e descreve seus componentes; a seção 3.7 provê as 

considerações finais.  
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3.1 Introdução 

O emprego de novas tecnologias, umas estabilizadas outras em processo de maturação, 

proporcionarão o apoio necessário ao estabelecimento de infra-estruturas que suportem as 

necessidades insurgentes das Administrações Aduaneiras modernas, principalmente aquelas 

relacionadas ao intercâmbio de informações com vistas a uma maior colaboração destas, entre si 

(ApA), e para/com a comunidade empresarial (ApE). Estas tecnologias deverão ser baseadas em 

padrões e tendências internacionais e não limitadas exclusivamente a fronteiras geográficas de um 

ou outro país. 

O uso efetivo e eficaz dos meios informatizados fará com que haja um alastramento das 

transações de comércio exterior a serem verificadas de forma mais precisa, pois tornará viável aos 

servidores das Administrações Aduaneiras verificarem pontualmente aquelas operações indicadas 

pelos sistemas, bem como, possibilitará o estabelecimento, seletivo, de novos parâmetros para tal 

indicação. Tendo como benefício direto, a diminuição das imprecisões na seleção de mercadorias 

a serem fiscalizadas e a conseqüente agilização no processo de liberação das mesmas. 

As tecnologias envolvidas neste trabalho serão discutidas focando-se essencialmente nas 

tecnologias baseadas em XML [XML04], sendo esta a instrumentalizadora do intercâmbio de 

dados entre parceiros. Foram considerados os pilares definidos pela Estrutura da WCO [WCO05], 

principalmente concernente à parceria ApE [WCO05a], motivo pelo qual foram analisados alguns 

frameworks de comércio eletrônico B2B (Business-to-Business) utilizados pela comunidade 

empresarial e tendência atual neste ramo, visando tornar o mais fácil possível a aplicação e adoção 

do que aqui é proposto uma vez que a comunidade empresarial de alguma forma já estará 

familiarizada com o processo. Para melhor entendimento, sempre que possível, o tópico sendo 

tratado em cada seção estará contextualizado com algum processo de comércio exterior. 

3.2 Intercâmbio Eletrônico de Dados (EDI) 

Ainda nos dias atuais, as transações do comércio internacional podem enfrentar certos problemas 

devido ao fato de, algumas vezes, as mercadorias chegarem a seu destino antes mesmo dos 

documentos respectivos. A confecção da documentação, seu envio ao transportador e respectivos 

trâmites no porto de partida podem levar de cinco a quatorze dias, enquanto que uma mercadoria 

pode ser transportada para um porto em apenas um dia. Por outro lado, o envio de documentos ao 

exportador, em seguida para o seu banco, desse para o do importador e, finalmente, para o 

importador, pode levar até 21 dias. Enquanto isso, considerando a distância a ser percorrida, o 

transporte do porto de origem para o de destino pode levar de 3 a 20 dias. Como conseqüência, as 

mercadorias terminam ficando armazenadas em vários pontos, expondo-se a riscos (e custos), até 

que seja possível, de posse da documentação, realizar sua liberação. 
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Para resolver problemas como este foi adotado o Intercâmbio Eletrônico de Dados (EDI) 

[CoVa00] fazendo com que, ao invés de se realizar trocas de documentos em papel, fosse feita a 

troca de mensagens eletrônicas definidas em comum entre os parceiros de comércio. O EDI foi 

iniciado há quase 4 décadas com a indústria de transporte buscando uma solução para o excesso 

de papel nos processos administrativos, de forma a viabilizar uma comunicação mais eficiente, 

usufruindo as vantagens oferecidas pelas tecnologias modernas.  

No universo dos negócios a comunicação tradicional ocorre de duas maneiras: não-

estruturada (memorandos, mensagens e cartas) e estruturada (aviso de despacho, faturas, pedidos 

de compras e pagamentos). O EDI está relacionado ao intercâmbio de mensagens de forma 

estruturada ao passo que as aplicações de Correio Eletrônico abrangem as comunicações de 

natureza não-estruturada. Numa mensagem estruturada, como uma fatura, os dados são 

formatados seguindo um padrão preestabelecido, viabilizando a transferência de dados entre 

sistemas informatizados.  

Com vistas ao aumento de competitividade torna-se fundamental a velocidade de execução 

dos processos concernentes aos variados relacionamentos comerciais de uma empresa. No caso 

específico do Comércio Internacional, tais relacionamentos envolvem administrações aduaneiras, 

instituições financeiras, corretores, despachantes, exportadores, transportadores, importadores, 

seguradoras, etc. E vários são os documentos que estão associados a tais relacionamentos: notas 

fiscais, ordens de pagamento, despachos aduaneiros, avisos de embarque, etc. Diante disto, pode-

se perceber que, apenas numa transação, poderão estar envolvidos vários documentos que serão 

norteadores dos vários relacionamentos envolvendo um número considerado de distintos órgãos 

e/ou empresas, fazendo com que o uso do papel seja responsável por um percentual considerável 

dos custos de uma transação comercial internacional.  

Adicionalmente, um outro fator motivador da implementação do EDI foi a constatação de 

que aproximadamente dois terços dos documentos que serviam de base para entrada de dados num 

computador houvera sido emitido por um outro computador, o que significava redigitações, 

dependendo da transação, nos fluxos seguintes do processo. A ocorrência de erros, obviamente, 

era muito grande e poderia, por exemplo, atrasar um embarque, adicionar custos de 

armazenamento, etc. Logo, com o emprego do EDI, os mesmos dados introduzidos no início do 

processo poderiam ser utilizados como entrada, onde requeridos, nos processos subseqüentes, 

diminuindo o tempo e os erros introduzidos pelos processos manuais intermediários. Apenas 

considerando estes pontos observa-se o quanto seria gerado em economia e em celeridade ao 

processo, principalmente no que se refere ao processamento das informações [PBP00]. 

Inicialmente, na implementação do EDI, foram criados vários formatos que atendiam, de 

forma isolada, a necessidade de cada empresa – padrão proprietário. Contudo, logo foi percebida 

esta limitação. Novos padrões foram gerados, surgindo então os padrões setoriais (TDCC, UCS, 

ODETTE, etc.) e em seguida os padrões inter-indústria (ANSI X.12 e UNTDI) [Gall01]. Logo, 
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depreende-se que o EDI passou por vários estágios de evolução até que foi desenvolvido o padrão 

internacional UN/EDIFACT16 (Nações Unidas/Intercâmbio Eletrônico de Dados para 

Administração, Comércio o Transporte). Este padrão foi resultado do esforço da Organização das 

Nações Unidas (ONU) [UNEC05] no sentido de facilitar o comércio global. 

Como visto, a adoção do EDI proporciona vários benefícios como: ganho em eficiência e 

rapidez, eliminação de erros de digitação, melhor gerenciamento logístico e ganho de 

produtividade. Contudo, apesar das vantagens verificadas, a utilização do EDI enfrenta alguns 

obstáculos a sua implantação, tais como: incompatibilidade entre sistemas existentes, falta de 

tecnologia apropriada e custos para implementação de ferramentas que façam a integração 

[PBP00]. Há também algumas desvantagens na utilização do EDI como, por exemplo, problemas 

ligados à coordenação, tempo de aprendizado, gastos com treinamento e impactos em recursos 

humanos [Gall01]. 
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Figura 3.1 – Intercâmbio entre países do Mercosul 

Com intuito meramente exemplificativo, de forma que se tenha uma idéia da problemática 

envolvida no intercâmbio fazendo uso da técnica clássica de EDI, principalmente no seu primeiro 

e segundo estágio evolutivo, com vistas à integração dos processos das partes envolvidas, será 

suposto o intercâmbio - figura 3.1 - entre os países do Mercosul através de EDIs em formatos 

estabelecidos bilateralmente entre eles. Neste caso, pode-se deduzir que seriam necessários, 

considerando p o número de países (conforme figura 3.1, p=4), na ordem de p(p-1)/2 EDIs para 

realização do intercâmbio, ou seja, 6 EDIs. Observe-se que isto significaria um número na ordem 

p-1 de interfaces17, em cada país, para lidar com os respectivos EDIs acordados entre as partes, o 

que representaria 3 interfaces por país, perfazendo um total de p(p-1) interfaces, ou seja, 12 

interfaces. É interessante observar que o ingresso de um novo país (p+1) estabelecendo 

                                                 
16 Abrange um conjunto de diretórios e diretrizes para o intercâmbio eletrônico de dados estruturados, particularmente 
aqueles relacionados ao comércio de mercadorias e serviços, entre sistemas de informação automatizados. 
17 Dispositivos de software que estabelecem a adaptação entre dois sistemas independentes de forma que possam se 
comunicar. 
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intercâmbio nos mesmos moldes implicaria um acréscimo na ordem de p EDIs e 2p interfaces, ou 

seja, seriam necessários 10 EDIs (6 + 4) e 20 interfaces (12 + 8) no total, com isto, o código das 

aplicações existentes deveria ser alterado para incluir as novas interfaces, o que geraria 

significativos custos de testes.  

Deve ser observado que esta técnica, apesar de ter funcionado bem em algumas 

comunidades de TI, como o setor automotivo, não funciona na internet, onde o número de acordos 

entre as partes cresce sobremaneira, e o processo de negociação é, de certa forma, lento. Logo, 

tornam-se necessários padrões que se apliquem a uma comunidade inteira de possíveis parceiros. 

Nos últimos anos, tais padrões têm sido desenvolvidos pela indústria e grupos de interesse. As 

empresas de TI têm desenvolvido os padrões horizontais (padrões aplicados a determinadas 

tarefas, como troca de dados de um determinado produto) que atuam como unificadoras das 

diversas empresas. Já os padrões verticais, usados dentro de uma empresa, dividem a Web em 

subculturas, tais como o setor automotivo, o setor de saúde, etc. Pode-se notar que cada uma 

dessas subculturas possuem sua própria ontologia, ou seja, elas utilizam um certo vocabulário e 

pensam em certas associações e contextos.  

Uma possível solução para eliminar as barreiras impostas à implantação do EDI, é o 

emprego da tecnologia XML. A tecnologia XML é baseada num formato onde cada parte do 

arquivo possui uma informação semântica específica dentro de sua estrutura, fazendo com que 

seja viabilizada a automatização de sua validação e o estabelecimento de intercâmbio de 

informações através do compartilhamento de um vocabulário comum, devidamente acordado. 

3.3 Frameworks B2B 

Os frameworks de comércio eletrônico são plataformas ou modelos que disponibilizam funções 

que possibilitam às partes envolvidas numa transação comercial se comunicarem de modo 

eficiente e padronizado por meio da Internet. Os frameworks para transações B2C, em princípio, 

seriam mais fáceis de serem estabelecidos, dada a relativa simplicidade da interação com o 

consumidor. O mesmo não acontece em transações B2B, que envolvem o projeto e a construção 

das interações entre empresas complexas [Shin+00]. As transações B2B possibilitam que as 

empresas interajam através de mecanismos de interoperabilidade fornecidos pelo framework. 

3.3.1 RosettaNet  

RosettaNet [RSN05] é um consórcio sem fins lucrativos composto por mais de 400 empresas dos 

setores de tecnologia da informação, manufatura de semicondutores e componentes eletrônicos 

(IBM, Intel, Cisco, Motorola, etc.). Portanto, não está voltada à satisfação de toda a comunidade 

de comércio eletrônico, mas tão-somente de um certo setor desta comunidade. Contudo, devido a 

sua natureza aberta e internacional, com sua base na XML, a sua influência sobre o comércio 
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eletrônico não pode ser desprezada. É suportada pelo BizTalk Server da Microsoft e também por 

padrões horizontais como ebXML [ebXML05] (ver seção 3.3.5) e UDDI [UDDI05].  

A base da arquitetura RosettaNet consiste de dicionários, estruturas de implementação e 

processos de interface de parceiro. Os dicionários definem um vocabulário comum para parceiros 

comerciais, reduzindo assim a confusão gerada pela definição de terminologias por cada empresa. 

Os dicionários de negócio contêm o vocabulário para definição das transações comerciais entre os 

parceiros, enquanto os dicionários técnicos contêm o vocabulário para definição de produtos e 

serviços.  

O foco do framework são os PIP (Partner Interfaces Processes), que são diálogos baseados 

em XML que definem os processos comerciais entre os parceiros. Uma especificação PIP consiste 

num documento comercial (com seu vocabulário) e um processo comercial (com a coreografia do 

diálogo de mensagem). 

3.3.2 BizTalk 

BizTalk [MS04] é a resposta da Microsoft para a ebXML. Da mesma forma que tinha feito com 

COM em resposta a CORBA, ela conseguiu oferecer uma solução funcional, baseada em XML, 

para o comércio eletrônico, antes mesmo que o padrão ebXML fosse concluído. Ao contrário do 

modelo COM, a Microsoft disse que manteria o BizTalk uma plataforma aberta.  

O servidor de BizTalk é um servidor de integração de processos de negócio e dados 

projetados para facilitar processos de negócios de comércio eletrônico colaborativo. O servidor é 

construído sobre a tecnologia XML. Inclui uma estrutura de intercâmbio de documento, de 

execução do processo de negócios e um conjunto de documentos de negócios e ferramentas de 

gerenciamento de servidor [MS00].  

 

Figura 3.2 – Servidores BFC: Troca de mensagens e protocolos de transporte padrão. 



Capítulo 3 – Tecnologias e Trabalhos Relacionados 

 

39

O processo de mensagem é direto e pode ser concebido num modelo lógico em camadas, 

similar a qualquer modelo de rede. O modelo apresenta três camadas: a camada de aplicação 

(Application), a camada do servidor BFC (BizTalk Framework Compliance) e a camada de 

Transporte (Transport) – ver figura 3.2. As aplicações se comunicam enviando documentos de 

negócios através dos servidores BFC. Os servidores enviam mensagens BizTalk através de 

múltiplos protocolos de transporte, tais como HTTP, SMTP, FTP, MSMQ (Microsoft Message 

Queue) e DCOM [MS00a]. 

O Framework não prescreve o conteúdo ou a estrutura (esquema) dos documentos 

comerciais individuais. Os detalhes do conteúdo e estrutura do documento comercial, ou esquema, 

são definidos e combinados pelas entidades comerciais envolvidas. Os parceiros comerciais são 

livres para publicar seus esquemas de documentos comerciais na biblioteca de esquemas do 

BizTalk, ou em qualquer outro lugar. O XML Schema [XSD04] é a linguagem de esquema 

utilizada.  

3.3.3 Commerce XML (cXML) 

É um conjunto de padrões abertos baseados na internet, cuja iniciativa e coordenação coube a 

Ariba Inc. e conta com mais de 50 empresas [cXML05]. Foi projetado para facilitar o intercâmbio 

de catálogos e informações sobre transações entre parceiros de negócios. Consiste de um conjunto 

simplificado de definições de tipos de documentos (DTD) para XML, utilizado em dois modelos 

de protocolos de mensagens: pedido/resposta (síncrono) e unidirecional (assíncrono). 

cXML é baseada no padrão XML DTD e deve continuar a usar este mecanismo até que os 

processadores de XML Schema sejam estáveis e comuns. A integridade da transação e validação 

dos tipos de dados são garantidos em nível de aplicação e estão devidamente documentados no 

guia do usuário [cXML05a].  

3.3.4 Open Buying on the Internet (OBI) 

Um padrão de comércio eletrônico que tem sido especificado pelo Consórcio OBI, que foi 

iniciativa de um grupo de empresas da lista Fortune 500 e seus fornecedores, cujo objetivo era 

eliminar redundâncias no processo de compras, minimizar erros, reduzir trabalho e custos. É 

orientado para transações de alto volume e baixo valor [TCL+05]. O framework provê facilidade 

de acesso, é aberto e baseado em processos de compra pela internet para obtenção de produtos e 

serviços, com isto, propõe uma rede de empresas participantes de transações B2B na qual uma 

nova empresa poderia facilmente ser incluída através do framework. O padrão concebe o uso de 

padrões tecnológicos amplamente aceitos, como HTTP, certificados digitais e XML [Soll05]. 
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3.3.5 Electronic Business using XML (ebXML) 

Iniciado em 1999 como uma iniciativa de OASIS18 e UN/CEFACT [UNEC05b], ebXML é um 

conjunto modular de especificações que habilitam empresas de qualquer tamanho e localização a 

conduzirem negócios através do intercâmbio de mensagens XML pela internet [BEA02]. Com o 

emprego do framework, as empresas poderão registrar processos de negócios, definir perfis de 

negócios, procurar parceiros de negócio e estabelecer contratos comerciais através de padrões da 

informática.  

A especificação técnica de componentes (CCTS) deste framework será considerada na seção 

4.3.  

3.4 Padrões XML 

Será dada de forma resumida uma noção dos padrões básicos da tecnologia XML empregados 

neste trabalho, os quais são atualmente utilizados, direta ou indiretamente, no intercâmbio de 

informações, são eles: XML, XML Schema, XPath e XSLT. 

3.4.1 XML 

XML [XML04] é uma família de tecnologias para definição e processamento de linguagens de 

marcação que descreve dados e documentos. Ela foi desenvolvida por um grupo de trabalho da 

W3C em 1996 e é a base para muitos padrões abertos atualmente. Particularmente aqueles 

padrões relacionados com a interoperabilidade de aplicações e componentes uma vez que provê 

uma estrutura básica simples para representação de dados [JM+05]. 

Considerando a sua composição com relação à especificação XML estabelecida pela W3C 

[W3C05], um documento XML pode ser bem formado ou mal formado. Será bem formado 

quando o documento estiver em conformidade com as regras da especificação, caso contrário, será 

mal formado. 

Muitos são os detalhes sobre a sintaxe XML e tecnologias relacionadas, que não serão 

abordados, contudo, eis alguns dos benefícios de XML: 

� é fácil de usar e por ser um padrão aberto para descrição de dados torna-se conveniente 

para se estabelecer a interoperabilidade entre aplicações heterogêneas;  

� é orientada a elemento o que significa que é facilmente extensível. Um problema que é 

normal com formatos de arquivos proprietários, como arquivos com tamanho de registro 

fixo, é que eles são limitados quanto a sua extensibilidade (falta de espaço no registro, 

                                                 
18 Organization for the Advancement of Structured Information Standards (http://www.oasis-open.org) – é um consórcio 
internacional sem fins lucrativos que conduz o desenvolvimento, convergência e adoção de padrões relacionados a negócios 
eletrônicos (e-business). Atualmente possui mais de 4000 participantes representando mais de 600 organizações e membros 
individuais de mais de 100 países. 
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por exemplo). A estrutura de TAG de XML faz com que seja direto o processo de 

adição de novos elementos e atributos; 

� define linguagens para descrição de estruturas de um particular documento XML de 

forma que ele seja válido com relação a sua aplicação. Os padrões XML descrevem a 

construção sintática para a marcação (TAGs) de um documento. A validação usa um 

documento DTD [DTD98] ou um esquema XML (XML Schema document). Ambos 

descrevem as regras de validação dos dados contidos no XML, sendo que o último é 

atualmente o mais utilizado neste processo. DTDs e XML Schemas são referenciados no 

próprio documento XML a ser validado. Isto permite que a validação ocorra 

independentemente da plataforma sobre a qual ele seja processado.  

� documentos XML são, de modo geral, mais fáceis de ler e entender do que arquivos 

com registros delimitados por vírgula ou outro tipo de caracter. Abaixo, como exemplo, 

seguem formatos distintos referentes aos mesmos dados: 

� dados delimitados pelo caracter #: 

1#Flávia#Jesus#10D.10020 

� a figura abaixo descreve em XML os dados acima:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.3 – Documento XML 

� há uma grande disponibilidade de parsers XML em plataforma aberta para várias 

linguagens de programação o que torna a integração estruturada de dados em XML 

dentro de uma aplicação praticamente direta. Da mesma forma, com emprego de XSLT, 

a transformação de XML de um formato para outro é um processo portável e direto. 

A ampla disseminação de XML e a sua característica como uma linguagem extensível 

viabilizou a interoperabilidade entre aplicações provendo muitas vantagens no intercâmbio de 

informações através da internet. Conseqüentemente, vários padrões foram especificados a partir 

desta linguagem: XML Schema [XSD04], XPath [XPT99], XSLT [XSLT99], XLink [XLK01], 

XPointer [XPF03], Web Services [WSA04], etc. Várias outras especificações já foram 

estabelecidas [W3C05]. Também já estão catalogadas várias linguagens XML definidas 

setorialmente por organizações, tanto privadas como públicas [XORG05]. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<DespachanteAduaneiro id="1"> 

<Nome> 
<PrimeiroNome>Flávia</PrimeiroNome> 
<Sobrenome>Jesus</Sobrenome> 

</Nome> 
<RDA>10D.10020</RDA> 

</DespachanteAduaneiro> 
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3.4.2 XML Schema 

XML Schemas [XSD04a] (ou simplesmente esquemas XML) expressam vocabulários 

compartilhados e possibilitam que as máquinas executem regras feitas por pessoas. Os esquemas 

XML provêem um meio para definir a estrutura, conteúdo e semântica de documentos XML e 

permitem que as entidades dentro dos dados XML sejam associadas a tipos de informações 

definidas pelo usuário [XSD04]. Como um vocabulário XML, os esquemas possuem todos os 

benefícios de XML, particularmente com respeito a sua portabilidade. A figura 3.4 descreve um 

esquema relativo ao documento XML da seção precedente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 – XML Schema relativo ao XML da figura 3.3 

A definição de um XML Schema (ou DTD) permite qualificar um documento XML como 

válido ou inválido. Sempre que um documento XML estiver associado a um esquema, ele será 

considerado válido se estiver de acordo com as regras estabelecidas neste esquema [XML04], 

caso contrário será considerado inválido. 

As características do XML Schema fizeram com que o XML passasse de uma mera 

linguagem de descrição de documentos para uma linguagem genérica de descrição de dados, 

dentre tais características pode-se citar: hierarquia de tipos de dados; tipos de dados definidos pelo 

usuário; suporte a namespaces [BH+04]; melhor compatibilidade com bancos de dados 

relacionais; suporte a modularização e reutilização de esquemas [WROX00]. 

 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

<xs:element name="DespachanteAduaneiro"> 
<xs:complexType> 

<xs:sequence> 
<xs:element name="Nome"> 

     <xs:complexType> 
<xs:sequence> 

<xs:element name="PrimeiroNome" type="xs:string"/> 
<xs:element name="Sobrenome" type="xs:string"/> 

</xs:sequence> 
     </xs:complexType> 

</xs:element> 
<xs:element name="RDA" type="xs:normalizedString"/> 

</xs:sequence> 
<xs:attribute name="id" type="xs:int" use="required"/> 

</xs:complexType> 
</xs:element> 

</xs:schema> 
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3.4.2.1 Reutilização 

XML Schema disponibiliza alguns mecanismos que permitem o reuso de definições de esquema 

(ou parte deles), tais como: grupos de atributos; grupos de substituição; definições de tipos 

abstratos; redefinição; subtipos de instância; e inclusão e importação. Dentre estes, o presente 

trabalho faz uso apenas do último. 

O mecanismo de inclusão (include) e importação (import) possibilitam que esquemas e tipos 

externos possam ser incluídos ou importados numa definição de esquema. O processo de inclusão 

é utilizado para que sejam adicionados vários esquemas com o mesmo namespace [W3S05], 

enquanto que o de importação possibilita a adição de múltiplos esquemas de diferentes 

namespaces [W3S05]. Estes mecanismos possibilitam que sejam definidas bibliotecas de tipos, 

por exemplo, para tipos de dados válidos dentro de uma organização ou relacionadas a um 

determinado domínio. 

3.4.2.2 DTD x XML Schema 

Embora a DTD não tenha sido descrita, abre-se aqui um espaço para justificar, comparativamente, 

o motivo pelo qual este trabalho adota o XML Schema como linguagem para definição de 

esquemas – conforme tabela 3.1. 

Tabela 3.1 – XML Schema x DTD 

CARACTERÍSTICA XML SCHEMA DTD 
Sintaxe XML Extended BNF19 
Suporte a Tipo de Dados sim não 
Processamento/validação parsers Aplicações específicas 
Extensibilidade alta baixa 

 

As DTDs eram, inicialmente, o padrão para definição de esquema para um documento 

XML, contudo, devido as suas deficiências, várias proposições de linguagens alternativas foram 

feitas para sua substituição [XCS05], sendo o XML Schema – definido pelo próprio W3C – o mais 

utilizado atualmente. Dentre as deficiências do DTD, destacam-se: 

� Não são propriamente documentos XML. Isto gera um problema porque as ferramentas 

XML mais comuns não podem ser usadas para editar, processar, validar e transformar 

DTDs; 

� Não suportam tipos de dados no sentido clássico. Não se pode definir, por exemplo, 

elementos e atributos que devam ser numéricos ou inteiros. O conteúdo dos elementos e 

o valor dos atributos são sempre considerados como dados caracter. Não é possível criar 

tipos de dados definidos pelo usuário. Apenas como comentário, houve uma submissão 

                                                 
19 Backus-Naur Form. 
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conforme [BG+00] para especificação de tipos de dados para atributos e conteúdo de 

dados em DTDs, contudo, tal especificação, em princípio, não foi difundida; 

� Não suportam namespaces. Um DTD não impedirá o uso de combinações prefixo:nome 

para nomes de elementos e atributos, essas combinações serão interpretadas como 

nomes simples, o que poderá gerar confusão; 

� Não podem especificar seqüências não ordenadas de elementos. Para que isto seja 

realizado é necessário especificar todas as possíveis alternativas de permutação dos 

elementos. 

3.4.3 XPath 

A recomendação XPath [XPT99] define como os nós nos documentos XML podem ser acessados 

provendo facilidades para manipulação de strings, números e valores booleanos. As expressões 

XPath são usadas em outros padrões como: XML Schema, XQuery [XQY05], XPointer [XPF03] e 

XSLT (próxima seção). 

XPath foi projetado de forma que tenha um subconjunto natural que possa ser usado para 

comparação (testando se um nó combina ou não com um padrão) e, com isto, seja empregado para 

seleção de elementos no XSLT aplicado a um documento XML permitindo que seja realizada a 

devida transformação. 

3.4.4 XSLT 

Inicialmente XSLT foi uma parte da especificação XSL (Extensible Stylesheet Language), 

contudo, esta foi dividida em três partes: XPath, XSLT e XSL-FO (Formatting Object) [XSLF05]. 

XSLT então se tornou uma recomendação cuja finalidade é permitir, dentre outros, a 

transformação de documentos XML em outros documentos XML [XSLT99].  

Dentre as aplicações de XSLT, pode-se destacar: 

� Transformação de dados XML (independentes da apresentação) para formatos de 

apresentação, como XHTML [XHTM02], XForms [XFO03], HTML [HTML05], etc.; 

� Pode ser usada para conversão de instâncias de documentos XML para se conformar 

com nova versão de esquema; 

� Pode ser empregada para verificar a validação dos dados contra um conjunto de 

restrições [Jell05].  

A transformação mais comum realizada pelo XSLT é a de documentos XML para 

documentos HTML, tal transformação foi empregada neste trabalho para formatação de 

documentos XML (Fatura Comercial, Certificado de Origem e DIAE20) e na formatação dos 

                                                 
20 Documento de Intercâmbio Aduaneiro de Exportação (em XML). 
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metadados dos esquemas componentes do vocabulário XFAM de forma a serem consultados pelos 

usuários.  

 
Figura 3.5 – Processador XSLT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 – Fragmento XML (XML Schema) 

Conforme a figura 3.5, para que seja realizado o processo de transformação se faz necessária 

a existência de um documento XML (figura 3.6) de entrada com referência ao documento XSLT 

(figura 3.7). A referência é utilizada para localizar o arquivo XSLT – que deve ser também um 

XML bem formado – e, através do processamento, o processador XSLT aplica as regras de 

transformação no XML de entrada. Como saída obtém-se um documento HTML que poderá ser 

visualizado no browser (figura 3.8). Ressalta-se que esta descrição refere-se ao que foi empregado 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="XFAM-DOC-TCO-XSL.xslt"?> 
<xsd:schema …> … 
<xsd:simpleType name="DataHoraTipo"> 

<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 

<mco:MetadadosComponente> 
<mco:TipoComponente>TCO</mco:TipoComponente> 
<mco:NomeElemento>Data Hora. Tipo</mco:NomeElemento> 

    <mco:Descricao> 
<mco:Portugues> 

Um ponto particular na progressão de tempo junto com as informações adicionais. 
</mco:Portugues> 
<mco:Ingles> 

A particular point in the progression of time together with the relevant supplementary 
information. 

</mco:Ingles> 
     <mco:Espanhol> 

Un punto particular en la progresión de tiempo junto con las informaciones adicionales. 
</mco:Espanhol> 

</mco:Descricao> 
<mco:Objeto>Data Hora</mco:Objeto>   
<mco:Propriedade>Tipo</mco:Propriedade> 

   </mco:MetadadosComponente> 
</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 
<xsd:restriction base="xsd:dateTime"/> 

</xsd:simpleType> ... 
</xsd:schema> 
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neste trabalho, pois a transformação poderia ser para outros formatos, como mencionado 

anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7 – Fragmento XSLT 

 

Figura 3.8 – Visualização do HTML no browser 

3.5 Universal Business Language (UBL) 

A UBL [MeSe04] é um padrão que descreve o conteúdo de documentos XML. O seu propósito é 

a padronização de documentos comuns no ramo de negócios, como faturas, por exemplo, através 

do desenvolvimento de um framework para modelos de documentos e componentes reusáveis 

com emprego de XML Schema. Esta padronização viabiliza o intercâmbio de documentos 

essenciais ao negócio entre diferentes indústrias sem que elas tenham que se preocupar com 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xsl:stylesheet …> … 

<tr><td align="center" bgcolor="#408080" colspan="3"> 
                       <xsl:for-each select="mco:NomeElemento"> 
                           <span style="color:#FFFF00; font-size:large; font-variant:small-caps; "> 
                               <xsl:apply-templates /> 
                           </span> 
                       </xsl:for-each> 
                   </td></tr> 
               <tr><td bgcolor="#408080" colspan="2"> 
                       <span style="color:yellow; font-weight:bold; ">Tipo Componente</span> 
                   </td><td><xsl:for-each select="mco:TipoComponente"> 
                           <xsl:apply-templates /> 
                       </xsl:for-each>&#160;</td></tr> 
               <tr><td align="center" bgcolor="#408080" rowspan="3" width="10%"> 
                       <span style="color:yellow; font-weight:bold; ">Descrição</span> 
                   </td><td align="center" bgcolor="#408080" width="10%"> 
                       <span style="color:yellow; font-weight:bold; ">Inglês</span> 
                   </td><td> 
                       <xsl:for-each select="mco:Descricao"> 
                           <xsl:for-each select="mco:Ingles"> 
                               <xsl:apply-templates /> 
                           </xsl:for-each> 
                       </xsl:for-each>&#160;</td> </tr> … 
</xsl:stylesheet …> 
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formatos ou implementação de seus próprios esquemas XML [Bosa04]. A UBL será considerada 

no capítulo 4, uma vez que a especificação do seu framework com relação à definição de 

componentes reusáveis serviu como base para consecução do proposto neste trabalho.  

3.6 Web Services 

Web Services [WSA04] é uma tecnologia que permite que as aplicações se comuniquem de uma 

forma independente da plataforma e linguagem de programação. Um Web Service é uma interface 

de software que descreve uma coleção de operações que podem ser acessadas via internet através 

de mensagens XML padronizadas. Usa protocolos baseados na linguagem XML para descrever 

operações, para executá-las ou para descrever dados a serem trocados com outros Web services. 

A necessidade de integração entre os diversos sistemas de informação de governo, 

implementados em diferentes tecnologias, às vezes de forma simultânea e em tempo real, implica 

na adoção de um padrão de interoperabilidade que garanta escalabilidade e facilidade de uso. A 

tecnologia de Web Services é adequada para atender tais necessidades, além de ser independente 

em relação aos Sistemas Operacionais e às Linguagens de Programação.  

Uma das suas características mais relevantes se refere ao nível de abstração, superior ao 

conceito de componentes de software. Desde um formulário pertencente a uma página web, até 

um componente de software, que encapsula uma complexa regra de negócio, podem ser 

transformados em Web Services, o que torna seu uso bastante flexível [PING05]. 

Entre outras coisas, os Web Services permitem: 

� a interação entre serviços sobre qualquer plataforma e escritos em qualquer linguagem 

de programação; 

� adaptar as aplicações existentes às mudanças das condições de negócio e necessidades 

dos clientes; 

� prover as aplicações existentes ou aplicações legadas com interfaces de serviços sem ter 

que mudar as aplicações originais, permitindo que elas operem num ambiente de 

serviço;  

� conceber funções de aplicação dentro de tarefas, conduzindo a um desenvolvimento 

orientado a tarefas e fluxo de trabalho. Isto permite uma maior abstração de software 

fazendo com que possa ser empregado por usuários que estejam mais ligados à área de 

negócio e não apenas aos usuários técnicos, como no modelo tradicional. 

A seguir são sinteticamente descritos os padrões que compõem um Web Service: 

� SOAP (Simple Object Access Protocol) [SOAP03] é um protocolo baseado em XML 

para aplicações enviarem e receberem mensagens pela internet. SOAP define um 

“envelope” que permite que clientes e provedores de serviço se comuniquem e troquem 

dados em formato XML, abstraindo-se da plataforma ou linguagem de programação. A 
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sua especificação define o formato XML para as mensagens, um método para 

codificação dos dados e uma associação (binding) com HTTP como método de 

transmissão.  

� WSDL (Web Services Description Language) [WSDL05] é um formato XML para 

descrição das interfaces de um serviço web (Web Service). Os detalhes descritos 

incluem os protocolos, portas, operações disponíveis e formato das mensagens. Foi 

desenvolvida conjuntamente pela IBM e Microsoft. Em termos básicos, a linguagem é 

usada para descrever as capacidades de um Web Service, por exemplo, as operações que 

podem ser realizadas. 

� UDDI (Universal Description, Discovery, and Integration) [UDDI05] é uma 

especificação de registro de negócio usada para suportar a descrição e descoberta de 

serviços oferecidos pelos provedores de Web Services, incluindo negócios e 

organizações, e as interfaces disponíveis para acessá-los. UDDI é uma especificação 

OASIS para indexar Web Services, de forma que usuários possam localizá-los e usá-los. 

Faz uso de diversos padrões, incluindo SOAP, XML Schema e WSDL. Em suma, UDDI 

provê um mecanismo para clientes encontrarem outros Web Services.  

 

Figura 3.9 – Web Services: componentes e papéis 

Uma vez conhecidos os padrões empregados nos Web Services, pode-se observar a partir da 

figura 3.9 (adaptada de [PING05]) a existência de alguns papéis desempenhados na sua 

arquitetura: 

� Solicitador do Serviço: é a parte que consumirá o serviço. Este deverá formular os seus 

requisitos para então procurar um serviço que os satisfaça. Para fazer isto, ele deve 

entender a descrição do serviço e negociar um protocolo de comunicação (SOAP). 
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� Provedor do Serviço: é aquele que terá a função de disponibilizar os serviços, descrevê-

los e publicar essas descrições (WSDL). 

� Registrador do Serviço: tem a função de ajudar os consumidores e provedores no 

processo de procura e publicação para que estes possam interagir. São disponibilizados 

repositórios que contêm as descrições dos serviços. Esses repositórios dispõem de 

páginas brancas e amarelas que listam serviços por tipo e nome. UDDI é o padrão que 

define o registro de Web Services em repositórios. 

3.7 Considerações Finais 

Neste capítulo foram apresentadas as principais tecnologias e trabalhos relacionados com o 

intercâmbio de informações, os quais serviram para subsidiar a análise do problema e/ou definir a 

aplicação da proposição deste trabalho. Inicialmente, com intuito de dar uma contextualização 

histórica, foi discutido o EDI tradicional, demonstrando benefícios, obstáculos e vantagens do seu 

emprego. Também foi abordada a necessidade de utilização da tecnologia XML como possível 

solução à problemática envolvida no EDI.  

Alguns frameworks de comércio eletrônico B2B foram discorridos, uma vez que foram 

pesquisados com a finalidade de verificar como as transações comerciais estão sendo realizadas 

atualmente e indicação de tendências de padronização neste ramo para o futuro. Nesta análise 

verificou-se que o padrão XML é, de fato, o ponto comum entre os frameworks e mais 

especificamente o XML Schema como responsável por descrever o conteúdo e a estrutura dos 

documentos de intercâmbio (com exceção da cXML, contudo com indicação de futura adoção). 

Verificou-se também que uma das especificações do framework ebXML se aplicava muito bem 

para a definição dos dados de intercâmbio a ser empregado no XFAM – a CCTS.  

Foi também mencionado um padrão baseado em XML que é a UBL, a qual aplicada sob os 

preceitos da ebXML proporciona uma melhor forma de realização do comércio eletrônico. A sua 

definição, que está sendo elaborada pela OASIS, tem a intenção de tornar-se um padrão 

internacional e tem como principais características: modularidade, reusabilidade, extensibilidade e 

é um padrão não-proprietário.  

Finalmente, os Web Services, que são amplamente empregados atualmente na 

interoperabilidade de sistemas através da internet, será empregado no protótipo (capítulo 7) e 

considerado no estudo de caso (capítulo 8) com a aplicação do XFAM relacionado a uma 

transação de comércio exterior entre dois países do Mercosul. 

No capítulo subseqüente serão discorridas as fundamentações para definição do vocabulário 

XFAM centradas principalmente na especificação de componentes do ebXML (CCTS) e na UBL, 

a qual está correlacionada com aquela. 

 



 

 

Capítulo 4 

XFAM: Embasamento Técnico 

Este capítulo apresenta o Embasamento Técnico que se refere aos conceitos e definições 

nos quais o XFAM está baseado. A seção 4.1 dá uma introdução sobre o capítulo; a seção 4.2 

apresenta os temas norteadores do embasamento; a seção 4.3 refere-se à descrição técnica 

baseada na CCTS; a seção 4.4 descreve os procedimentos relacionados à definição dos 

Esquemas XML com base na UBL; e a seção 4.5 apresenta as considerações finais do capítulo. 
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4.1 Introdução 

Este capítulo descreve os métodos de modelagem dos dados que comporão as informações a 

serem intercambiadas entre as partes envolvidas nas transações de comércio exterior que serão a 

base para definição do vocabulário de intercâmbio XFAM. O conhecimento das seções seguintes 

é um requisito para que se entenda a implementação dos esquemas XML descritos na seção 4.4. 

O referido embasamento abrange algumas das práticas atualmente empregadas em certos 

ramos da indústria para padronização de dados e esquemas, tais como: ISO 11179 [ISO03, ISO04 

e ISO04a], Especificação Técnica de Componentes (CCTS-ebXML) [ebXML03] e Universal 

Business Language (UBL) [MeSe04], e tem como principais objetivos: 

� especificar uma organização sistemática dos elementos de dados, minimizando 

ambigüidades e viabilizando o seu compartilhamento (seção 4.3); e 

� permitir aos desenvolvedores a implementação de esquemas de forma consistente, que 

tenham como premissa a reutilização de dados (seção 4.4). 

O trabalho desenvolvido com base nos padrões supra primou pela simplificação de forma 

que seja viabilizado o seu emprego, levando-se em conta, inclusive, tratar-se de um domínio 

específico – aduaneiro – enquanto que os frameworks elencados são definidos de forma genérica 

por não ter consideração a contexto especificamente definido e também por apresentarem algumas 

lacunas nas suas especificações. Logo, os aspectos considerados foram tão-somente àqueles 

necessários exclusivamente à consecução do vocabulário de intercâmbio de forma a atender o seu 

objetivo – ver seção 5.2. 

4.2 Fundamentação 

Consoante o padrão ISO 11179, são identificadas três partes nos elementos de dados: a classe de 

objeto (ou simplesmente objeto), a propriedade e a representação. Baseado na CCTS-ebXML, este 

introduz os seguintes tipos de informações: 

� Tipo Componente – que provê uma estrutura de dados básica para derivação dos Tipos de 

Dados; 

� Tipo de Dados – que define um conjunto de valores válidos que podem ser atribuídos a uma 

propriedade de uma Entidade de Informação Básica; 

� Entidade de Informação Básica – que representa uma propriedade simples de um objeto; 

� Entidade de Informação Composta – que representa um objeto composto por Entidades de 

Informação Básica e Associativa, ambas como suas propriedades; 

� Entidade de Informação Associativa – que representa, num objeto, uma propriedade 

complexa; e 
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� Documento (DOC) – é a representação especial de uma Entidade de Informação Composta. 

Um DOC define um documento eletrônico para troca de informações. 

Diante do exposto, o padrão ISO 11179 fornece os princípios relacionados à descrição dos 

elementos de dados enquanto que a CCTS [ebXML03] fornece um modelo conceitual para 

decomposição de documentos complexos em elementos de dados modulares e reusáveis. A UBL 

[MeSe04] tem a função de materializar o modelo conceitual da CCTS num modelo para o 

desenvolvimento de esquemas XML. 

4.2.1 Especificação Técnica de Componentes ebXML (CCTS) 

A CCTS [ebXML03] fornece uma abordagem para decomposição de documentos complexos em 

elementos de dados modulares e reusáveis e para documentar estes elementos como Entidades de 

Informação. 

A especificação sugere que as informações sejam modeladas como Componentes e 

Entidades de Informação. Um Componente é um bloco construído para o desenvolvimento de um 

pacote de troca de informação com semântica e significado contendo as partes de informações 

necessárias para descrever um conceito específico. Os Componentes são livres de contexto. 

Apenas a título de conhecimento, são quatro as diferentes categorias de Componentes 

(originalmente na CCTS): Core Component Type, Basic Core Component, Aggregate Core 

Component e Association Core Component. Todavia, como será visto na seção 4.2.2, dos 

especificados, apenas o primeiro componente será considerado no escopo deste trabalho. 

Uma Entidade de Informação é uma parte ou agrupamento de partes dos dados com uma 

única definição semântica. A diferença entre um Componente e uma Entidade de Informação é o 

conceito de contexto. Quando um Componente é empregado num determinado contexto, ele serve 

como base de uma Entidade de Informação. 

CCTS é uma abordagem de modelagem da informação com sintaxe neutra que pode ser 

usada para gerar mensagens eletrônicas em diferentes sintaxes, como por exemplo, XML e 

EDIFACT. Devido a isto a especificação não provê qualquer mecanismo para geração de esquema 

com sintaxe específica. Quando se deseja aplicar a especificação na definição de formatos de 

mensagem eletrônica, torna-se necessário o desenvolvimento de um mecanismo para associação 

da sintaxe com o intuito de converter o modelo da CCTS para formatos de mensagens. No caso 

específico deste trabalho, tal mecanismo será viabilizado com base na UBL, de forma que o 

modelo de informação da CCTS possa ser convertido em XML Schema (ver seção 4.4).  

4.2.2 Universal Business Language (UBL) 

A UBL desenvolveu as diretrizes para aplicar CCTS e provê o mecanismo, mencionado na seção 

supra, para produzir sua biblioteca de XML Schema. Observando-se a CCTS e a metodologia 

adotada pela UBL verifica-se que esta simplificou aquela, uma vez que considera um Componente 
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como sendo uma Entidade de Informação livre de contexto. Com isto, a distinção anteriormente 

mencionada entre um Componente e uma Entidade de Informação não precisa ser considerada e a 

modelagem dos dados pode ser feita unicamente em função das Entidades de Informação. Esta 

simplificação facilitou a compreensão e uso da CCTS na definição de XML Schema. 

O presente trabalho é baseado na abordagem UBL a qual substitui os Componentes por 

Entidades de Informação livres de contexto. Contudo, cabe ressaltar que o vocabulário objeto 

deste, considera um contexto específico – aduaneiro. Logo, a isenção do contexto ocorrerá 

abstratamente para alguns dados, uma vez que poderiam ser aplicados a qualquer contexto. 

4.2.3 ISO/IEC 11179 

Este padrão, que se refere à padronização e especificação de elementos de dados, servirá como um 

framework para descrever os elementos de dados de forma consistente e clara, o qual encontra-se 

considerado tanto nas definições da CCTS como da UBL. Dentre as seis partes que compõem o 

padrão, as seguintes são principalmente consideradas: parte 1, que fornece os princípios que 

sugerem que um elemento de dados seja descrito em três partes [ISO04] (ver seção 4.3.1); parte 3, 

que recomenda os conceitos e diretrizes para especificação de atributos de elementos de dados 

[ISO03]; parte 4, que fornece regras adicionais para construção das definições para elementos de 

dados [ISO04a]; e parte 6, que provê diretrizes para registro de elementos de dados para 

compartilhamento [ISO04b]. 

4.3 Descrição Técnica 

Será discorrido a seguir os conceitos relacionados a elementos de dados em conformidade com o 

padrão ISO 11179. Em seguida será discorrida a CCTS, na qual poderá ser observado que as 

Entidades de Informação Composta juntamente com as Entidades de Informação Básica formam 

uma estrutura para composição de DOCs. 

4.3.1 Elemento de Dados 

Como mencionado, consoante [ISO04] um elemento de dados é designado por três partes: objeto, 

propriedade e representação. 

Objetos são entidades sobre as quais os dados são coletados e armazenados. Exemplos de 

objetos: “Despachante”, “Exportador”, “Carro”, etc. Um DOC (por exemplo “Fatura Comercial”) 

pode ser modelado também como um objeto.  

Propriedades são atributos utilizados pelos humanos para distinguir ou descrever objetos. 

Elas são características, não necessariamente essenciais, do objeto e formam seu sentido. Exemplo 

de propriedades: “Nome” e “Endereço” de um “Exportador”. Uma propriedade pode ser: 
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� Simples - é uma parte individual da informação que está associada a um tipo de dado e a 

um domínio de valor21 como sua representação. Conforme ilustra a figura 4.1, Espécie 

pode ser uma propriedade simples de um objeto Embalagem e a representação de 

Espécie pode ser um Código. O Código tem como tipo de dado uma string e como 

domínio de valor uma lista de códigos (ver seção 4.3.6); 

Embalagem

Espécie

Código

Objeto

Representação

Propriedade

 

Figura 4.1 – Propriedade Simples 

� Complexa - é uma coleção de partes da informação representada por outro objeto – ver o 

ilustrado na figura 4.8. Por exemplo, País Destino é uma propriedade complexa de um 

objeto chamado Fatura Comercial. A propriedade País Destino por sua vez pode ser 

representada por País (outro objeto), o qual tem outras propriedades como Identificação 

e Nome.  

Com relação à representação de um elemento de dados, o principal aspecto a ser 

considerado é o domínio de valor, que é um conjunto de valores permitidos para um elemento de 

dados (ver também seção 4.3.6), o que significa dizer que um elemento de dados pode ter 

diferentes representações. Desta forma, conforme ilustra a figura 4.2, um objeto pode ter uma ou 

mais propriedades, e estas podem ter várias representações. 

Objeto

Propriedade

Representação

*

*

 

Figura 4.2 – Relacionamento entre as partes de um elemento de dados 

4.3.2 Tipos Componentes 

Um Tipo Componente (TCO) é um Componente que consiste de um Componente de Conteúdo 

(CC) e poderá ter um ou mais Componentes Adicionais (CA). O primeiro é quem conduz o 

conteúdo de fato e o segundo fornece uma definição extra ao primeiro (informação suplementar). 

Por exemplo, para o TCO Quantia que deve ter um valor monetário, um CC teria o número de 

                                                 
21 É um conjunto de valores permitidos para um elemento de dados. 
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unidades monetárias (contudo sozinho o CC não indicaria a semântica); e um CA teria o código 

da moeda, o qual define a moeda relacionada às unidades monetárias contidas no CC, por 

exemplo, CC=100.00 e CA=”BRL” (Brasil/Real), com isto, ter-se-ia a compreensão de que a 

quantia é de R$ 100,00. 

 

Figura 4.3 – TCO Quantia exibido no browser22 

Os TCOs e correspondentes CAs podem ser vistos em [XTCO05] com respectivas 

definições (em inglês, português e espanhol), de forma similar à figura 4.3 que exibe as entradas 

num dicionário de dados relativos ao TCO Quantia e um CA Quantia Moeda. Identificador. E a 

Tabela 4.1 mostra os tipos de dados primitivos do CC, com respectiva definição, relacionados a 

cada TCO. 

Tabela 4.1 – Tipos de dados primitivos do CC de cada TCO 

TCO TIPO DE DADO PRIMITIVO DEFINIÇÃO 
Data Hora Date Time Uma data e hora específica. 
Medida 
Numérico 
Quantia 
Quantidade 

Decimal Um número decimal. 

Objeto Binario Binary Um dado binário. 
Indicador Boolean Um valor lógico de true ou false 
Codigo 
Identificador 
Texto 

String Cadeia de caracteres. 

 

 
                                                 
22 Internet Explorer 6.0 é um produto da Microsoft Corporation (Copyright (c) 1995-2001). 
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4.3.3 Tipos de Dados 

Um Tipo de Dado (TDA) define o conjunto de valores válidos que podem ser usados para uma 

particular propriedade de uma Entidade de Informação Básica (EB). O TDA é criado por 

derivação a partir da especificação de restrições sobre os TCOs. 

Tabela 4.2 – TDAs baseados nos TCOs 

TCO TDA TIPO DE DADO PRIMITIVO 
Codigo Codigo String 

Data Hora Date Time 
Data Date Data Hora 
Hora Time 

Identificador Identificador String 
Indicador Indicador Boolean 
Medida Medida Decimal 

Numerico 
Porcentagem 

Taxa 
Numerico 

Valor 

Decimal 

Objeto Binario 
Objeto Binario 

Grafico 
Binary 

Quantia Quantia Decimal 
Quantidade Quantidade Decimal 

Texto 
Texto 

Nome 
String 

 

 

Figura 4.4 – TDAs Texto e Nome exibido no browser 

Este processo de derivação permite que um CC de um TCO Numerico, por exemplo, que é 

do tipo de dado primitivo Decimal esteja associado a todos os TDAs baseados neste TCO, como 

os TDAs: Numerico, Valor, Porcentagem e Taxa. A Tabela 4.2 mostra os TDAs, com respectivos 
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tipos de dados primitivos, baseados nos TCOs. Os termos em negrito na coluna TDA são, a título 

de comentário, considerados termos de representação (TR) secundários. E os demais, com a 

mesma denominação da coluna TCO, TRs primários.  

Os TDAs podem ser vistos em [XTDA05], de forma similar à figura 4.4 que exibe dois 

TDAs Texto e Nome (no escopo desta seção, desconsidere, por enquanto, a palavra Tipo presente 

em cada TDA na figura). 

4.3.4 Entidades de Informação 

4.3.4.1 Entidade de Informação Básica 

Uma EB é definida com base num termo Objeto (TO), num termo Propriedade (TP) e num TR. 

São esses três termos que, respectivamente, designam o objeto, a propriedade e a representação do 

elemento de dados. 

 

Figura 4.5 – Termos que definem uma EB (destaque) 

O TO de uma EB é o mesmo TO da EC da qual aquela é componente. O TP é um nome 

significativo que identifica a propriedade. Uma EB usa um TDA para prover a sua representação. 

O TR é o nome do respectivo TDA – ver figura 4.5 (fragmento de [XCCO05]), na qual constam 
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os termos mencionados que definem a EB Item Mercadoria. Peso Liquido. Medida. Conforme 

[ISO03], uma EB pode, adicionalmente, apresentar um termo Qualificador (TQ), o qual seria uma 

palavra ou palavras que ajudam a definir e diferenciar Entidades de Informação entre si. 

4.3.4.2 Entidade de Informação Composta 

Uma EC representa um Objeto e é definida com base no TO - observe o item Objeto na figura 4.6 

(fragmento de [XCCO05]), o qual define a EC Item Mercadoria. A EC deverá conter no mínimo 

uma Entidade de Informação como propriedade, logo, será composta por uma ou mais EBs e EAs 

que representarão as propriedades do objeto. Cada EB ou EA terá uma cardinalidade que 

especificará as quantidades de ocorrência na EC. 

 

Figura 4.6 – Detalhes da EC Item Mercadoria 

4.3.4.3 Entidade de Informação Associativa 

Uma EA é definida com base no TO, no TP e no TO da EC sobre a qual está relacionada (termo 

do Objeto Associado (TA) – análogo ao TR). Poderá ser baseada, adicionalmente, num TQ da 

propriedade – ver figura 4.7 (fragmento de [XCCO05]), na qual constam os termos mencionados 

que definem a EA Controle Aduaneiro. Aduana _Registro. Aduana. 

Uma EA nada mais é que uma associação entre duas ECs. A EA será uma propriedade 

complexa da EC que a contém e a outra EC será o Objeto Associado – que é a representação da 
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propriedade complexa. Assim, a EA tem como TO o TO da EC da qual faz parte; como TP um 

nome significativo para a propriedade representada pela EA; e como TA o TO da EC associada.  

 

 

Figura 4.7 – Definição de uma EA 

4.3.5 Documento 

Um Documento (DOC) é uma unidade para intercâmbio de informações, no qual os elementos de 

dados são organizados com cada um deles representando uma parte da informação a ser 

intercambiada. Uma Entidade de Informação é usada para especificar um elemento de dado. Um 

DOC pode ser organizado como uma hierarquia de elementos de dados que por sua vez podem ser 

modelados como uma hierarquia de Entidades de Informação. A figura 4.8 ilustra – com base no 

diagrama de objetos da UML [UML97] - uma modelagem simplificada de hierarquia de um 

Documento Fatura Comercial. Uma EC raiz é especificada para fornecer a representação do DOC 

e contém, direta ou indiretamente, uma hierarquia de Entidades de Informação que conjuntamente 

representam todos os elementos de dados incluídos no DOC. O nome do DOC deverá sempre ser 

equivalente ao TO da EC raiz. 
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Figura 4.8 – Modelo simplificado de hierarquia de uma Fatura Comercial (DOC) 

4.3.6 Lista de Código 

Uma Lista de Código (LC) é uma espécie de vocabulário controlado – gerenciado por algum 

órgão com autoridade para tal - que define um conjunto de valores permitidos a um elemento de 

dados cujo conteúdo é baseado num código. Uma LC deve apresentar uma lista de valor de código 

e nome do código, sendo o primeiro o valor que pode ser atribuído ao elemento de dado e o 

segundo, a descrição do que representa cada código. Uma LC é também um TDA cuja 

representação de uma EB será um Código ou um Identificador. No seu emprego, deverá sempre 

ser considerada a existência de padrões estabelecidos internacionalmente como por exemplo, ISO 

3166-1 que é um código para representação de nomes de países [UNEC05a].  

4.3.7 Convenção de Nomes 

Com o intuito de garantir consistência na nomeação e definição dos Componentes e Entidades de 

Informação torna-se necessário o estabelecimento de uma convenção de nomes, a qual é derivada, 

com adaptações, das diretrizes descritas na norma [ISO95]. 

Considerando que o presente trabalho tem, a princípio, um objetivo específico e a sua 

aplicação é direcionada ao Mercosul, quaisquer dos idiomas relativos ao bloco – português ou 

espanhol (ver seção 2.3.1) – poderiam ser utilizados para definição dos nomes dos componentes. 
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Sendo assim, foi escolhido o português para definição dos nomes de entrada num dicionário de 

dados, contudo, cada termo apresenta uma definição semântica feita em três idiomas - além dos já 

citados, o inglês. Cada informação deve ser armazenada como uma entrada no dicionário, a qual 

deverá ser definida e identificada de forma única. São exemplos de informação a ser entrada num 

dicionário: o nome da entrada; a versão do esquema XML que contém as entradas e respectivas 

informações; e definição da entrada. 

Com o intuito de prover organização com relação ao conteúdo do dicionário para que ele 

seja elaborado de forma consistente e evitando ambigüidades, as seguintes regras gerais devem ser 

aplicadas a todos os componentes: 

� O conteúdo do dicionário estará no idioma português com terminologia clara definida 

no contexto evitando a ocorrência de ambigüidades; 

� A definição deverá estar em consonância com os requisitos do padrão ISO 11179-4 

[ISO04a] e terá definições em inglês e espanhol; 

� O nome de entrada no dicionário deverá: ser conciso e não conterá palavras 

redundantes; ter todos os seus componentes no singular, a menos que o seu conceito seja 

no plural; e conter apenas verbos, substantivos e adjetivos, ou seja, palavras como “e”, 

“de”, “ou”, etc. não devem ser usadas; 

� Toda palavra utilizada na designação dos termos deverá iniciar com letra maiúscula; 

� Caso existam abreviaturas e acrônimos que sejam parte do nome de entrada no 

dicionário estes deverão ser expandidos ou explicados na definição; 

� As acentuações gráficas não devem ser consideradas de forma que seja viabilizada a 

compatibilidade direta, sem necessidade de funções intermediárias, com processos de 

automatização que possam vir a ser utilizados sobre os dados do dicionário; e 

� Todo TQ, se existente, deverá ser precedido por um underscore (“_”). 

Abaixo são descritas as regras de nomes para entrada no dicionário referentes a cada 

componente: 

� Tipos Componentes - o nome de entrada23 no dicionário de um TCO deverá consistir de 

um TO – ver coluna TCO da Tabela 4.1 -, seguido por um ponto (“.”) e um caracter 

espaço; o segundo será o termo Propriedade que será sempre a expressão Tipo - ver 

figura 4.3. Todas as entradas estão disponíveis em [XTCO05]; 

� Tipos de Dados - um TDA deverá consistir de um TR, que poderá ter um TQ como 

sufixo, seguido por um ponto (“.”), um caracter espaço e a expressão Tipo. O caracter 

                                                 
23 Todos os nomes de entrada no dicionário poderão ser acessados através das referências bibliográficas que apresentarem o 
padrão [XFAM???], onde “???” referem-se a três letras maiúsculas que estão relacionadas aos tokens referentes aos 
namespaces dos esquemas XML definidos na seção 4.4. 
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espaço deve separar as palavras quando o TR e/ou o TQ forem compostos por mais de 

uma palavra. As entradas estão disponíveis em [XTDA05]; 

� Entidade de Informação Básica – uma EB deverá consistir de um TO, um TP (e um 

possível TQ) e um TR. Os três componentes devem ser separados por pontos (“.”). O 

caracter espaço deve separar as palavras dos termos após cada ponto; 

� Entidade de Informação Associativa - uma EA deve consistir de um TO, um TP (um 

possível TQ) e um TA; 

� Entidade de Informação Composta - uma EC deve consistir de um TO e a palavra 

Detalhes. Os dois componentes devem ser separados por um ponto (“.”) seguido por um 

caracter espaço. O caracter espaço deve ser usado para separar, se existentes, as palavras 

contidas no Objeto. Entradas disponíveis em [XCCO05] – inclusive as relacionadas à 

EB e à EA; e 

� Documento – um DOC deve consistir do nome do Documento e da palavra Documento. 

Os dois componentes devem ser separados por um ponto (“.”) seguido por um caracter 

espaço. O caracter espaço deve ser usado para separar as palavras contidas no nome do 

Documento. As entradas para cada Documento definido neste trabalho podem ser 

acessadas: Fatura Comercial em [XFCO05], DIAE [XDIA05] e Certificado de Origem 

[XCOR05]. 

4.4 Definição de Esquemas XML 

Esta seção tratará dos procedimentos realizados para definição dos esquemas XML (XML 

Schema) [XSD04] tendo-se como princípio, meio e fim, respectivamente, o descrito na seção 4.3, 

em [MeSe04] e o objetivo deste trabalho. Alguns procedimentos e regras são fornecidos para que 

sejam realizadas as conversões dos componentes TCO, TDA, EB, EC e DOC em XML Schema. A 

EA prescinde de considerações uma vez que a conversão da EC já cobrirá esta parte. Serão 

discorridos, também, os procedimentos relacionados à criação dos DOC a partir de fragmentos de 

componentes definidos em XML Schema, modularidade, reusabilidade, atribuição de namespaces, 

versão, documentação dos esquemas XML e regras de nomes. Os componentes convertidos para 

XML Schema terão o prefixo “XFAM” para o nome completo ou “xfam:” para a forma abreviada. 

4.4.1 Conversão para XML Schema 

4.4.1.1 Tipos Componentes 

Os TCOs descrevem os tipos de mais baixo nível a serem derivados para que sejam definidos os 

TDAs. Os procedimentos para conversão de um TCO na codificação XML Schema são descritos 

abaixo: 
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� Cada TCO deve ser definido como um xsd:complexType quando o mesmo contiver CAs, caso 

contrário, deve ser definido como um xsd:simpleType. O nome deve estar de acordo com a 

regra de nomes – seção 4.4.3; 

� O CC do TCO, que é de algum tipo primitivo, deve ser codificado como xsd:simpleContent 

dentro do xsd:complexType (não se aplica para xsd:simpleType); 

� O xsd:complexType deve ser estendido usando xsd:extension com o apropriado tipo de dado 

primitivo do XML Schema. E o xsd:simpleType é definido usando xsd:restriction sobre os 

tipos de dados primitivos do XML Schema - ver tabela 4.3; 

� Cada CA deve ser definido como um xsd:attribute dentro do xsd:simpleContent. O nome dos 

xsd:attribute deve estar de acordo com a regra de nomes – seção 4.4.3.3. A ocorrência do 

xsd:attribute é opcional em todo TCO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.9 – Fragmento esquema XFAM-Tipos Componentes 

A figura 4.9 mostra o fragmento do esquema XFAM-Tipos Componentes (xfam:tco) que 

apresenta os tipos Indicador (xsd:simpleType) e Quantia (xsd:complexType). O XML Schema 

documentado relativo ao xfam:tco pode ser acessado em [XTCO05]. 

4.4.1.2 Tipos de Dados 

Na conversão dos TDAs para XML Schema são definidos dois tipos de TDAs, um especializado e 

outro não especializado, os quais serão chamados, respectivamente, de XFAM-Tipos de Dados 

Qualificados (xfam:tdq) e XFAM-Tipos de Dados (xfam:tda). O xfam:tda corresponde ao TDA 

definido na seção 4.3.3 e não tem restrições de valores aplicados aos correspondentes CC e CA 

(exceto na obrigatoriedade de determinados CAs). O xfam:tdq é derivado do xfam:tda com 

restrições para os valores permitidos no CC ou CA correspondente. O xfam:tdq permite que 

usuários definam seus próprios tipos de dados.  

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:tco="urn:especificacao:xfam:schema:xsd:TiposComponentes-1.0" ... > … 
 <xsd:simpleType name="IndicadorTipo"> 
      <xsd:restriction base="xsd:boolean"/> 
 </xsd:simpleType> 
 <xsd:complexType name="QuantiaTipo"> 
      <xsd:simpleContent> 
           <xsd:extension base="xsd:decimal"> 

<xsd:attribute name="quantiaMoedaID" type="xsd:normalizedString" use="optional"/> 
     <xsd:attribute name="quantiaMoedaCodigoListaVersaoID"  

type="xsd:normalizedString" use="optional"/> 
           </xsd:extension> 
      </xsd:simpleContent> 
 </xsd:complexType> ... 
</xsd:schema> 
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Cabe ressaltar que tanto o xfam:tda quanto o xfam:tdq representam os tipos de dados que 

detém os valores que poderão ser utilizados para definição das EBs. Assim, ambos serão 

instanciados como base para os vários tipos, simples e complexos, dos XML Schemas definidos 

nos esquemas do XFAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10 – Fragmento esquema XFAM-Tipos de Dados 

Com relação aos procedimentos de conversão, que são basicamente idênticos ao xfam:tco, 

tem-se o seguinte: 

� Os TDAs são convertidos por derivação usando-se xsd:restriction no xsd:simpleContent 

sobre os TCOs no que se refere aos xsd:complexType; com relação ao xsd:simpleType, 

estes são definidos usando-se xsd:restriction diretamente sobre os tipos de dados 

primitivos de XML Schema – conforme tabela 4.3; 

Tabela 4.3 – Mapeamento de tipos de dados primitivos CC – XML Schema 

TCO TDA 
TIPOS PRIMITIVOS 

CC 
TIPOS PRIMITIVOS 

XML SCHEMA 
Codigo Codigo 
Identificador Identificador 

String xsd:normalizedString 

Data Hora Date Time xsd:dateTime 
Data Date xsd:date Data Hora 
Hora Time xsd:time 

Indicador Indicador Boolean xsd:boolean 
Medida Medida 
Quantia Quantia 
Quantidade Quantidade 

Numerico 

Porcentagem 

Taxa 
Numérico 

Valor 

Decimal xsd:decimal 

Objeto Binario 
Objeto Binario 

Grafico 
Binary xsd:base64Binary 

Texto 
Texto 

Nome 
String xsd:string 

 

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
xmlns="urn:especificacao:xfam:schema:xsd:TiposDados-1.0" ... > … 
<xsd:complexType name="QuantiaTipo"> 
     <xsd:simpleContent> 

<xsd:restriction base="tco:QuantiaTipo"> 
<xsd:attribute name="quantiaMoedaID" type="xsd:normalizedString" 
use="required"/> 
<xsd:attribute name="quantiaMoedaCodigoListaVersaoID" 
type="xsd:normalizedString" use="optional"/> 

</xsd:restriction> 
     </xsd:simpleContent> 
</xsd:complexType> ... 
</xsd:schema> 
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� Os atributos relacionados à especificação dos termos Quantia, Quantidade e Medida são 

tornados obrigatórios em xfam:tda; e 

� O xfam:tdq é definido usando xsd:restriction sobre o xfam:tda aplicados diretamente ao 

CA, seja definindo o conjunto de valores permitidos ou definindo um valor fixo contido 

neste conjunto. 

A figura 4.10 mostra o fragmento do esquema xfam:tda, disponibilizado em [XTDA05], que 

apresenta o tipo Quantia e a figura 4.11 mostra o fragmento do esquema xfam:tdq, 

disponibilizado em [XTDQ05], que apresenta o tipo QuantiaXFAM. 

 

 

 

 

 

Figura 4.11 – Fragmento esquema XFAM-Tipos de Dados Qualificados 

4.4.1.3 Entidade de Informação Básica 

Uma EB deve ser convertida empregando um xsd:complexType e o seu conteúdo um 

xsd:simpleContent. O xsd:simpleContent deve consistir de um xsd:extension baseado no 

xsd:simpleType ou xsd:complexType de um TDA (xfam:tda ou xfam:tdq). As EBs são tratadas 

como atributos das EC e, geralmente, se encontram no conteúdo destas como xsd:element 

referenciados (xsd:ref).  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12 – Fragmento esquema XFAM-Componentes Básicos 

<xsd:schema xmlns:xsd=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 
xmlns="urn:especificacao:xfam:schema:xsd:TiposDadosQualificados-1.0" … > ... 
 <xsd:complexType name="QuantiaXFAMTipo"> 
      <xsd:simpleContent> 
           <xsd:restriction base="tda:QuantiaTipo"> 

<xsd:attribute name="quantiaMoedaID" 
type="moe:CodigoMoedaConteudoTipo" use="required"/> 
<xsd:attribute name="quantiaMoedaCodigoListaVersaoID" 
type="xsd:normalizedString" use="optional"/> 

           </xsd:restriction> 
      </xsd:simpleContent> 
 </xsd:complexType> … 
</xsd:schema> 

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns="urn:especificacao:xfam:schema:xsd:ComponentesBasicos-1.0" ...> ... 
<xsd:element name="NormaOrigem" type="NormaOrigemTipo"/> 
<xsd:element name="Preco" type="PrecoTipo"/> ... 
 <xsd:complexType name="NormaOrigemTipo"> 
  <xsd:simpleContent> 
   <xsd:extension base="tda:TextoTipo"/> 
  </xsd:simpleContent> 
 </xsd:complexType> … 
 <xsd:complexType name="PrecoTipo"> 
  <xsd:simpleContent> 
   <xsd:extension base="tdq:QuantiaXFAMTipo"/> 
  </xsd:simpleContent> 
 </xsd:complexType> ... 
</xsd:schema> 
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As EBs são baseadas sobre propriedades reusáveis que são definidas como 

xsd:complexType. A figura 4.12 ilustra um fragmento do xfam:cba. O conjunto de propriedades de 

EBs em XML Schema é denominado XFAM-Componentes Básicos (xfam:cba) [XCBA05]. 

4.4.1.4 Entidade de Informação Composta 

Uma EC será convertida usando um xsd:complexType e poderá ser composta por uma propriedade 

EB e/ou uma EA, sendo que esta representa uma propriedade externa, ou seja, uma associação da 

instância de uma propriedade EC com outra. Devido a sua função de associação externa, uma EA 

não é definida como um xsd:complexType, no caso, ela é declarada como xsd:element que é ligada 

ao xsd:complexType da EC associada. Já uma EB define uma estrutura interna de uma EC. O 

conjunto de ECs em XML Schema é denominada XFAM-Componentes Compostos (xfam:cco) e 

podem ser acessadas em [XCCO05]. 

4.4.1.5 Documento 

Um DOC é convertido para um xsd:element baseado na definição do EC raiz. O nome do 

xsd:element deve ser baseado no nome do DOC (ver seção 4.4.3.2). Deve ser atribuído o 

xsd:complexType da EC raiz ao tipo do xsd:element. No XML Schema, todo elemento global é 

elegível para atuar como um elemento raiz numa instância de um documento. Assim, todo DOC 

deverá ter um exclusivo elemento raiz definido no correspondente esquema-documento. Neste 

trabalho foram definidos três DOCs em XML Schema: XFAM-DIAE [XDIA05], XFAM-Fatura 

Comercial [XFCO05] e XFAM-Certificado Origem [XCOR05]. 

4.4.2 Estrutura dos Esquemas 

Os fragmentos de códigos XML Schema relacionados aos esquemas dos TDAs (xfam:tda e 

xfam:tdq), às propriedades de EBs (xfam:cba) e às ECs (xfam:cco) são utilizados para formação 

dos DOCs, os quais serão empregados num determinado intercâmbio. Cada fragmento convertido 

em XML Schema e componente dos diversos esquemas mencionados, inclusive estes, serão 

considerados como parte de uma biblioteca XFAM (ou simplesmente biblioteca) – ver [XLIS05]. 

4.4.2.1 Reusabilidade 

As declarações de todos os elementos devem ser exclusivas de forma que possa haver um efetivo 

gerenciamento da biblioteca. Assim, todos os elementos XFAM são declarados como globais, 

excetuando-se os elementos Codigo e ID (Identificador). 

Observe que na figura 4.13 o elemento <ItemMercadoria> é diretamente reusado como um 

componente modular no tipo complexo <ItemExportacao>. Este mecanismo possibilita que uma 

aplicação escrita para trabalhar com a biblioteca trabalhará com novas montagens dos mesmos 

componentes desde que os elementos globais permaneçam inalterados. 
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Figura 4.13 – Reutilização de elemento 

No caso específico dos Códigos e Identificadores (ID), tem-se como vantajosa as 

declarações de elementos como locais. Geralmente as LCs e esquemas de identificação são 

específicos para os parceiros comerciais, o que pode requerer uma validação específica, logo, 

haverá menos vantagens declará-los como elementos globais. 

4.4.2.2 Namespaces 

O principal objetivo para utilização de namespaces num esquema XML é evitar o conflito de 

nomes de elementos, atributos e tipos definidos em XML. Seu conceito é definido em [BH+04] e 

seu uso é especificado em [XSD04a]. A declaração dos namespaces nos esquemas objetos deste 

trabalho deverá ser feita no elemento raiz do esquema (xsd:schema) usando um identificador do 

namespace e pode também identificar um prefixo associado que permite a substituição do nome 

do namespace. As instâncias de documentos normalmente têm declarações de namespaces de 

forma que possam ser validados. Os namespaces e respectivos prefixos relacionados aos módulos 

comuns do XFAM estão definidos na seção 4.4.2.4 e a definição de todos os namespaces podem 

ser vistas a partir de [XLIS05]. 

O nome do namespace é uma referência URI (Uniform Resource Identifier) em 

conformidade com a RFC 2396 [BF+98]. Foi adotada a URN (Uniform Resource Name) como 

padrão para URI para os namespaces, de acordo com a RFC 3121 [BW01] da IETF (Internet 

Engineering Task Force). O namespace empregado nos esquemas XFAM tem a seguinte forma: 

“urn:especificacao:xfam:schema:xsd:<identificação-documento>”. 

4.4.2.3 Versão de Esquema 

Como mencionado na seção precedente, a última parte do nome do namespace é designada 

“identificação-documento”, a qual além de identificar o nome do documento a que se refere o 

esquema, inclui também uma informação de versão. Esta informação de versão é dividida em duas 

<xsd:element name="ItemExportacao" type="ItemExportacaoTipo"/> 
<xsd:complexType name="ItemExportacaoTipo"> 
     <xsd:annotation>  <!-- documentação --> </xsd:annotation> 
     <xsd:sequence>  … 

             <xsd:element ref="TermoCondicaoVenda" minOccurs="0">...</xsd:element> 
             <xsd:element ref="ItemMercadoria"> ...</xsd:element> 

     </xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 

<xsd:element name="ItemMercadoria" type="ItemMercadoriaTipo"/> 
   <xsd:complexType name="ItemMercadoriaTipo">  ... 
       <xsd:sequence> ... 
           <xsd:element ref="ClassificacaoMercadoria"> ...</xsd:element> 

    <xsd:element ref="cba:DescricaoMercadoria" minOccurs="0">...</xsd:element> ... 
       </xsd:sequence> 
  </xsd:complexType> 
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partes: principal e secundária. Por exemplo, o namespace para uma Fatura Comercial seria: 

urn:especificacao:xfam:schema:xsd:FaturaComercial-<principal>.<secundária>. 

A parte “principal” da versão de todos os namespaces do XFAM relacionados a este 

trabalho é “1”, havendo versões subseqüentes o valor deverá ser incrementado por 1. Por 

exemplo: urn:especificacao:xfam:schema:xsd:FaturaComercial-1.0, como uma primeira versão e 

urn:especificacao:xfam:schema:xsd:FaturaComercial-2.0, no caso de uma segunda versão. O 

valor “0” utilizado na parte “secundária” da versão indica a liberação de uma nova versão 

principal. Desta forma, toda versão principal de um esquema tem uma “identificação-documento” 

na forma: “<nome>-<principal>.0”.  

4.4.2.4 Modularidade 
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Figura 4.14 – Relacionamento dos Módulos 

Namespaces provêem um mecanismo por meio do qual componentes reusáveis podem ser 

importados, se necessários, sem a necessidade de importar um esquema grande e complexo. Esta 

sistemática permite que vários esquemas (módulos) sejam definidos ao invés de um único 

esquema. 
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O XFAM é composto por diversos esquemas, cada um exercendo uma função específica. 

Esta abordagem modularizada é estruturada de forma que esquemas individuais possam ser 

reusados sem a necessidade de importar todos os esquemas. Cada esquema terá definida suas 

próprias dependências com relação a outros módulos. 

A figura 4.14 (adaptada de [MeSe04]) mostra os relacionamentos existentes entre os 

diversos módulos que compõem o XFAM. Cada módulo, inclusive o esquema-documento, 

corresponde a um arquivo XML Schema que deverá estar, a princípio, num repositório 

compartilhado. Os módulos de esquemas xfam:mco, xfam:tco, xfam:tda, xfam:tdq, xfam:cba, 

xfam:cco e xfam:ili possuem os seus próprios namespaces. O xfam:ili tem função meramente 

representativa, pois é um módulo que é usado apenas para identificação das várias LCs que 

compõem o XFAM, as quais têm namespaces individuais e distintos. 

A figura 4.15 ilustra os módulos para composição dos esquemas-documentos (parte central), 

bem como supõe a elaboração de um novo, e a estrutura de importação dos módulos dos quais são 

dependentes. Observe-se que cada módulo tem um URN namespace associado. 
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Figura 4.15 – Módulos para Composição de Esquemas-Documentos 

Seguem considerações sobre os seguintes módulos de esquemas: 
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� XFAM-TiposComponentes-1.0.xsd [XTCO05]: é a base para todos os níveis mais altos 

da especificação, com isto, os seus componentes são, de certa forma, reusados em todos 

os esquemas. Seu namespace é representado pelo token “tco”;  

� XFAM-TiposDados-1.0.xsd [XTDA05]: define o conjunto de valores válidos – tipos de 

dados - que podem ser usados pela associada propriedade de uma EB. Seu namespace é 

representado pelo token “tda”; 

� XFAM-TiposDadosQualificados-1.0.xsd [XTDQ05]: é derivado do módulo precedente 

e tem a mesma função. Seu namespace é representado pelo token “tdq”; 

� XFAM-ComponentesBasicos-1.0.xsd [XCBA05]: contém os tipos básicos comuns. É 

composto por várias propriedades de EBs que poderão ser reusadas em vários esquemas. 

Seu namespace é representado pelo token “cba”; e 

� XFAM-ComponentesCompostos-1.0.xsd [XCCO05]: este módulo contém os tipos 

compostos comuns. É composto por várias ECs e poderão ser reusadas em vários 

esquemas. Seu namespace é representado pelo token “cco”. 

Com relação às LCs (ver também a seção 4.4.4) e DOCs, estes serão discorridos no Capítulo 

5, e o xfam:mco será tratado na próxima seção. 

4.4.2.5 Documentação do Esquema  

A documentação, em todos os módulos de esquemas definidos no XFAM, inclusive os esquemas-

documentos, é definida amplamente nos próprios módulos. A exceção é o xfam:cba, pois 

representam propriedades de EBs, os quais serão documentados na EB em que forem empregados. 

O esquema de metadados XFAM-MetadadosComponente-1.0.xsd (xfam:mco) é quem executa a 

função de documentação, o qual tem como namespace o token “mco”. As informações 

concernentes aos metadados do xfam:mco podem ser vistas em [XMCO05]. Um detalhe a ser 

destacado é que os metadados definidos no módulo xfam:mco são auto-aplicados ao módulo.  

Os metadados são empregados em cada esquema com um elemento 

<mco:MetadadosComponente> dentro de um xsd:documentation, que por sua vez está dentro de 

um xsd:annotation. A documentação neste formato é preferida a simplesmente usar comentários 

XML (por exemplo: “<!-- comentário -->”), pois o xsd:documentation pode ser processado por 

um processador XML, por exemplo, pode ser usado XSLT para apresentação dos metadados. 

Várias figuras anteriormente apresentadas são produtos da utilização deste recurso (4.3, 4.4, 4.5, 

etc.). 
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4.4.3 Regras de Nomes 

As regras a seguir se baseiam principalmente na seção 4.3.7 que especifica a convenção de nomes. 

A construção dos nomes dos elementos, atributos e tipos em XML Schema serão definidos com 

base nos nomes de entrada no dicionário. Abaixo são discriminadas as regras gerais para definição 

dos nomes dos componentes XML no XFAM: 

� Os elementos XML estarão definidos, como conseqüência do uso dos nomes de entrada no 

dicionário, em português;  

� Os nomes devem, a princípio, estar no singular, com exceção daqueles onde o seu conceito 

seja definido no plural; 

� A sintaxe XML é case-sensitive (faz distinção entre letras maiúsculas e minúsculas). O uso de 

letras maiúsculas e minúsculas torna os componentes mais legíveis. Desta forma, será 

utilizada a técnica Upper Camel Case24 e lower Camel Case25 para expressar os nomes dos 

elementos e tipos e os nomes dos atributos, respectivamente;  

� Com relação ao emprego de abreviaturas e acrônimos cabem as seguintes considerações: 

� Quando aparecer o termo Identificador, este será substituído por ID; 

� Quando o termo tratar-se de um Identificador de Recurso Uniforme, este será substituído 

por URI; e 

� No caso da entrada no dicionário Recurso Uniforme. Identificador – relativo ao CA de 

alguns componentes, o termo URI terá precedência sobre ID. 

4.4.3.1 Nome de Tipos 

As regras para a nomeação de tipos se referem a tipos complexos (xsd:complexType), baseados 

nos ECs, EBs, TDAs, TDQs e TCOs, e a tipos simples (xsd:simpleType) que são baseados nos 

TCOs e correspondentes componentes derivados em TDA. 

Tabela 4.4 – Regras de Nomes de Tipos 

XSD REGRA APLICAÇÃO 
TCO 
TDA 

SimpleType 

e 
complexType* 

derivado do nome de entrada no dicionário com a remoção de 
todos os separadores (pontos, espaços e underscore*). 

TDQ* 
baseado no termo Propriedade (TP) do nome de entrada no 
dicionário onde a EB estiver sendo empregada. Remoção de 
todos os separadores. Adição do sufixo “Tipo”. 

EB 

complexType derivado do nome de entrada no dicionário com a remoção de 
todos os separadores. Substituição do termo “Detalhes” pelo 
sufixo “Tipo”. 

EC 

                                                 
24 Técnica na qual as primeiras letras que designam um termo estão em letras maiúsculas, p. ex., 
“EmissorElementoSegurancaTipo”. 
25 Técnica na qual a primeira letra do primeiro termo deve estar com letra minúscula e as primeiras letras dos demais termos 
deverão estar com letra maiúscula, p. ex., “medidaUnidadeCodigo”. 
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As regras de nomes com relação a cada um dos Componentes em função do xsd:simpleType 

e xsd:complexType a que se referem são as apresentadas na tabela 4.4. 

4.4.3.2 Nome de Elementos 

Os elementos globais do XFAM serão definidos para EBs, ECs, EAs e DOCs, cujas regras são 

mostradas na tabela 4.5. 

 Tabela 4.5 – Regras de Nomes de Elementos 

APLICAÇÃO REGRA 

EC 

DOC 

o nome do elemento global será baseado na EC e terá o mesmo nome do 
correspondente xsd:complexType ao qual está associado, com a palavra “Tipo” 
removida. No caso específico do DOC, a regra se aplica sobre a EC raiz do 
esquema-documento. 
regra idêntica a da EC quando a EB não apresenta um TQ.  

EB na ocorrência de um TQ, o nome do elemento será sufixado com o TQ após a 
aplicação da regra precedente. 
quando o elemento que a representa é declarado, ele está associado ao 
xsd:complexType da associada EC.  

EA no caso de EA qualificada (com TQ), o elemento global será baseado no TP do 
nome de entrada no dicionário sufixado pelo TQ. 

4.4.3.3 Nome de Atributos 

O emprego de atributos é restrito à definição dos CAs [XTCO05]. As principais informações são 

definidas exclusivamente no conteúdo do elemento.  

O nome do atributo correspondente ao CA deve ser o nome de entrada no dicionário, com 

separadores removidos. A primeira parte da entrada – relativa ao objeto – pode, em alguns casos, 

não ser considerada, como por exemplo em Codigo Lista. Idioma. Identificador, cujo atributo é 

idiomaID e todos os CAs relativos ao TCO Objeto Binário. No caso de a parte final da entrada ser 

Texto, esta deve ser removida, como em Identificacao Esquema. Agencia Nome. Texto, cujo 

atributo é identificacaoEsquemaAgenciaNome. 

4.4.4 Lista de Códigos 

Conforme mencionado em [MeSe04], uma apropriada abordagem para manusear uma LC é 

defini-la como um módulo de esquema. Considerando que a maioria das LCs são mantidas por 

agências/órgãos externos, uma vez que essas LCs fossem definidas como módulos de esquema 

normatizados - disponibilizados pela internet, por exemplo - e vários usuários os usassem, seriam 

minimizadas sobremaneira as redundâncias de esforços com relação à manutenção dessas LCs, 

pois estas seriam utilizadas como módulos de esquema importados.  

No que se refere à definição e utilização das LCs, três são os aspectos a serem considerados 

em ordem de precedência: utilização de padrões de LCs existentes; extensão de padrões de LCs 

para atender necessidades específicas; e criação e manutenção de própria LC.  
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Cada módulo de esquema de LC tem o seu próprio namespace e deverá ser importado 

individualmente nos módulos que o utilizarem com uso de xsd:import. Cada valor de uma LC 

deve ser especificado num atributo xsd:value de um xsd:enumeration. Os módulos de esquema 

concernentes às LCs elaboradas neste trabalho estão relacionadas e devidamente identificadas em 

[XILI05] – ver seção 5.6. 

4.5 Considerações Finais 

Este capítulo discorreu sobre os aspectos basilares para definição do XFAM e foram centrados 

principalmente na especificação de componentes da ebXML (CCTS) [ebXML03] e na UBL 

[MeSe04], considerando inclusive o padrão ISO/IEC 11179 com relação às partes componentes 

de um elemento de dados. 

Um vocabulário usado para comunicação entre seres humanos possui uma diversidade de 

termos para expressar exclusiva definição semântica – rico vocabulário. Paradoxalmente, para que 

um vocabulário utilizado para comunicação entre máquinas seja considerado rico, este procurará 

definir um único termo que seja capaz de expressar - observando-se obviamente o seu emprego 

num dado contexto de aplicação – pelo menos uma definição semântica. Diante disto, baseado na 

CCTS-ebXML foram introduzidas espécies de informações - detalhadas na seção 4.3 - de forma a 

viabilizar o desenvolvimento de um conjunto de blocos semânticos que representam tipos gerais 

de dados e provêem meios para criação de vocabulários cujas definições primam pela 

minimização de ambigüidades e pela maximização do reuso de informações, procurando-se com 

isto melhorar os processos relacionados à interoperabilidade. 

A XML é atualmente um padrão amplamente difundido e empregado no intercâmbio de 

informações, pois a sua estrutura permite a criação de várias espécies de documentos de negócio. 

Contudo, a XML por si só não garante que esses documentos sejam compreendidos pelos outros. 

É justamente neste ponto que entra em cena a UBL que usa a XML como base para alcançar o 

objetivo de interoperabilidade. Sendo assim, a UBL como materializadora dos conceitos da CCTS 

foi empregada, conforme seção 4.4, para definição de módulos de esquemas e esquemas-

documento em XML Schema [XSD04] como componentes do XFAM. 

Ainda que subsista alguma lacuna nas especificações CCTS-ebXML e UBL, como por 

exemplo nesta última, a ausência de uma metodologia de contexto, na qual os esquemas XML 

possam ser especializados para operarem dentro de um contexto específico, estas especificações 

foram escolhidas como base para definição do XFAM pelos seguintes motivos: 

� O desenvolvimento dos frameworks é de responsabilidade da OASIS, sendo que o 

CCTS especificamente é de responsabilidade do UN/CEFACT, ambas entidades têm 

reputação internacional na definição de padrões;  



Capítulo 4 – XFAM: Embasamento Técnico 

 

74

� A CCTS foi submetida ao comitê técnico da ISO (TC154) para que seja aprovada como 

parte 5 da especificação técnica ISO 15000 (ebXML); 

� A UBL, além de não ter natureza proprietária, é um padrão OASIS e foi implementada 

considerando a CCTS; e 

� Há grande probabilidade de que a WCO possa vir a adotar as especificações supra para 

definição de esquemas XML no contexto aduaneiro, pois há uma grande relação entre 

esta e a UN/CEFACT. 

Cabe observar que os esquemas mencionados neste capítulo, bem como os demais 

relacionados a este trabalho, encontram-se disponibilizados em URLs especificadas nas 

referências (todas iniciadas por XFAM). 

No próximo capítulo será discorrido o XFAM propriamente dito cujos dados definidos no 

contexto de comércio exterior, mais especificamente aqueles relacionados aos procedimentos 

aduaneiros, serão descritos no escopo dos esquemas mencionados. A composição semântica 

desses dados é que formarão os documentos a serem intercambiados. 



 

 

Capítulo 5 

XFAM: Contexto e Definição 

Este capítulo discorre sobre o Contexto e Definição do XFAM e tem como desígnio o 

levantamento dos dados de interesse de intercâmbio no contexto aduaneiro para definição dos 

esquemas, dentre estes aqueles por meio dos quais operará o intercâmbio de informações. A 

seção 5.1 introduz o capítulo; a seção 5.2 menciona o objetivo do XFAM; a seção 5.3 discorre 

sobre a necessidade de estabelecimento de gestores do vocabulário; a seção 5.4 trata da 

definição dos dados de interesse de intercâmbio, mencionando as fontes de identificação dos 

mesmos, observações, as respectivas entradas no dicionário de dados e conversões para XML 

Schema; a seção 5.5 trata dos esquemas-documentos; a seção 5.6 discorre sobre as listas de 

códigos e padrões de códigos empregados no XFAM; a seção 5.7 faz breve comentário sobre a 

forma de apresentação da documentação dos esquemas; a seção 5.8 apresenta algumas 

considerações que têm a intenção de nortear uma possível reestruturação dos procedimentos 

aduaneiros em função do intercâmbio realizado com os documentos definidos no XFAM; e a 

seção 5.9 expressa as considerações finais do capítulo. 
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5.1 Introdução 

O fundamento básico para a interpretação correta de uma informação é que tanto o emissor quanto 

o receptor, além de falarem a mesma língua, compartilhem a mesma conceitualização da 

informação. Esta assertiva é ratificada quando se ouve os substantivos “juridiquês” e 

“informatiquês” referindo-se aos “dialetos” empregados especificamente na área jurídica e de 

informática, respectivamente. Ou seja, embora certos termos estejam definidos no idioma pátrio 

(os jurídicos, nem todos), nem sempre será possível entendê-los, sendo possível, inclusive, 

entendê-los indevidamente, o que seria ainda pior. Diante disto, a adoção de um vocabulário 

compartilhado viabiliza a uniformidade semântica no intercâmbio de informações de uma 

determinada comunidade, sendo consideradas no escopo deste as empresas, em âmbito nacional, 

que operam no comércio internacional e as Aduanas dos países partícipes do Mercosul. 

Inserido neste contexto, este capítulo tem a função principal de definir os dados de interesse 

de intercâmbio relacionados ao contexto aduaneiro (seção 5.4) e a conformação destes às 

especificações tratadas no capítulo 4 para concretização do XFAM e, conseqüentemente, a 

viabilização do cumprimento do seu objetivo (seção 5.2).  

Considerando o objetivo do XFAM, na seção 5.3 será discorrido sobre a necessidade do 

estabelecimento de um órgão (ou estrutura) gestor do vocabulário no âmbito do Mercosul que 

seria responsável pelo gerenciamento do XFAM e outro, em cada país membro (nacional), que 

seria responsável pela operacionalização do intercâmbio. 

Com relação à principal finalidade do capítulo, os dados de interesse de intercâmbio serão 

identificados (seção 5.4.2) e definidos a partir de algumas fontes (seção 5.4.1), as quais são 

baseadas, entre outras, nas legislações relacionadas aos procedimentos aduaneiros e em alguns 

documentos que instruem o despacho aduaneiro de importação (seção 2.6.2.2). Algumas 

observações sobre os dados (seção 5.4.3) serão feitas de forma a subsidiar a definição das entradas 

no dicionário de dados (seção 5.4.4) e a posterior conversão para XML Schema (seção 5.4.5), 

incluídos neste contexto a definição dos esquemas-documentos (seção 5.5) e das listas de códigos 

(seção 5.6). Será feita uma breve discussão sobre a apresentação dos esquemas definidos no 

XFAM (seção 5.7). Por fim são feitas considerações com vistas a uma possível reestruturação dos 

procedimentos aduaneiros devido ao emprego do intercâmbio de documentos XML (seção 5.8). 

É interessante observar que a definição dos dados de interesse de intercâmbio (DIT) e, a 

partir destes, a definição dos esquemas-documentos mencionados na seção 5.5 minimizarão 

consideravelmente os problemas relacionados ao despacho aduaneiro mencionados na seção 

2.6.2.3, bem como, as irregularidades mencionadas na seção 2.6.3 e com isto, espera-se que 

alcance os benefícios citados na seção 2.7. Este intento será melhor compreendido no capítulo 8, 

onde será apresentado um estudo de caso, considerando um possível cenário de emprego dos 

documentos definidos no XFAM. 
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5.2 Objetivo 

O Vocabulário XFAM tem como objetivo precípuo possibilitar o intercâmbio de informações 

entre as Administrações Aduaneiras dos países partícipes do Mercosul, e destas, individualmente, 

com as respectivas empresas nacionais, de forma eficiente e rápida através da definição de 

documentos de intercâmbio visando principalmente a minimização dos problemas relatados nas 

seções 2.6.2.3 e 2.6.3 e viabilizando, inclusive, a interoperabilidade de seus sistemas como 

conseqüência direta da harmonização dos dados gerada pelo seu emprego. 

Este objetivo para ser alcançado deverá estar baseado: 

� No emprego da tecnologia XML para definição de documentos de intercâmbio; 

� Na utilização de padrões estabelecidos internacionalmente como um dos instrumentos 

para convergência de dados; 

� Na maximização do reuso de componentes de dados e conseqüente minimização de 

redundâncias; e 

� Na possibilidade de definição de novos documentos de intercâmbio. 

5.3 Gerenciamento do Vocabulário 

Considerando que o XFAM é um vocabulário definido com o objetivo de viabilizar o intercâmbio 

de informações entre as Aduanas dos países partícipes do Mercosul, seria de suma importância o 

estabelecimento de uma estrutura de gerenciamento que tivesse representatividade em toda a 

região (ver figura 6.1). Esta estrutura, possivelmente representada por um dos Comitês Técnicos 

(CT) da Comissão de Comércio do Mercosul (CCM), muito provavelmente o CT-2:Assuntos 

Aduaneiros (ver seção 2.3.1.1), poderia ser criada no corpo de um órgão de abrangência intra-

regional que disponibilizaria a infra-estrutura adequada à gestão do vocabulário. O órgão gestor 

do vocabulário no Mercosul (GM) teria como responsabilidades, dentre outras: 

� Avaliação da utilização e cumprimento das normas relacionadas ao emprego do vocabulário; 

� Definição e divulgação dos dados de interesse de intercâmbio, inclusive os padrões 

intramercosul; 

� Divulgação dos padrões internacionais adotados e respectivas extensões;  

� Disponibilização de dados estatísticos e informações relevantes às Administrações Aduaneiras 

dos países membros; 

� Suporte à inclusão de novos parceiros no intercâmbio; 

� Análise e atendimento de demandas relacionadas ao intercâmbio, como inclusão e/ou exclusão 

de novos dados a serem intercambiados; e 

� Prospecção tecnológica e relacionada ao contexto, de forma a permitir a evolução do 

vocabulário e de sua base. 
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No que se refere à questão operacional, deveria existir também um órgão gestor nacional 

(GN) para este fim em cada país membro, pois seria através dele que o intercâmbio seria 

operacionalizado. Cada um desses órgãos funcionaria como uma interface na realização do 

intercâmbio. No âmbito do Brasil este órgão poderia ser a SRF que representaria, 

cumulativamente, a Administração Aduaneira e o GN. Dentre as responsabilidades do GN 

destacam-se: 

� Manutenibilidade do intercâmbio segundo os padrões estabelecidos pelo GM; 

� Disponibilização de dados estatísticos e informações relevantes à Administração 

Aduaneira local; 

� Encaminhamento de novas demandas de intercâmbio ao GM; e 

� Interagir com os GNs dos demais países de forma a garantir a eficiência e 

funcionamento do intercâmbio. 

5.4 Dados de Interesse de Intercâmbio 

Nesta seção serão discriminados os DITs que serão necessários ao cumprimento do objetivo do 

XFAM (seção 5.2), para tal serão mencionadas inicialmente as fontes (seção 5.4.1) das quais estes 

dados são oriundos ou referenciados, em seguida considerando-se as fontes serão identificados os 

DITs (seção 5.4.2) e mencionadas algumas observações relacionadas aos mesmos (seção 5.4.3). A 

partir deste ponto, serão listadas as entradas no Dicionário de Dados (seção 5.4.4) já consideradas 

a minimização de redundâncias e, finalmente, será mostrada a definição dos DITs em XML 

Schema (seção 5.4.5).  

 Cabe mencionar que foi buscada, sempre que possível, para cada DIT uma correlação com 

dados definidos por algumas organizações internacionais [UNEC93, WCO05a], tais correlações 

constam como uma referência na documentação dos esquemas onde os DITs são definidos 

[XCCO05, XFCO05, XCOR05, XDIA05]. 

5.4.1 Fontes Principais 

As fontes sobre as quais os DITs foram identificados estão relacionadas principalmente às 

legislações aduaneiras [RA02, IN94, IN02, IN02a], entre outras, e consideram o contexto 

aduaneiro descrito na seção 2.6 que é baseado em boa parte nestas legislações. 

Complementarmente, as seguintes fontes foram consideradas neste trabalho:  

� Modelos relativos à documentação instrutiva do despacho, como Fatura Comercial e 

Certificado de Origem, de forma que pudessem ser identificados e definidos os dados 

relativos a tais documentos – ver seção 5.5; e 

� Contatos estabelecidos (correio eletrônico e telefônico) com servidores experientes que 

desempenham funções na área há mais de dez anos, de forma que se pudesse identificar 
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as informações que são importantes na verificação da fiscalização e quais seriam os 

dados interessantes de serem obtidos do país exportador para verificação, no país 

importador, da respectiva importação. 

As informações e documentos obtidos através das fontes acima foram fundamentais para:  

� a elaboração do principal documento de intercâmbio definido no escopo deste que é o 

Documento de Intercâmbio Aduaneiro de Exportação – DIAE; 

� a identificação dos DITs levando-se em consideração o escopo definido pelo objetivo 

deste trabalho e o interesse comum dos países partícipes do Mercosul em combater as 

irregularidades aduaneiras; 

� a identificação das restrições de relacionamento a serem aplicadas aos dados; 

� a realização de uma correlação entre os DITs constantes nos documentos instrutivos do 

despacho e os demais, de forma que fosse maximizado o reuso e minimizadas as 

redundâncias; e 

� o estabelecimento de consonância entre o XFAM e o modelo atual, de forma que aquele 

causasse o mínimo impacto possível aos processos atualmente realizados pelo 

SISCOMEX para evitar o surgimento de qualquer óbice ao emprego do XFAM. 

5.4.2 Identificação 

A partir das fontes mencionadas na seção precedente, a seguir serão identificados os DITs 

utilizados no XFAM de forma a atingir o seu objetivo.  

Nas tabelas abaixo são descritos os DITs de acordo com a sua natureza sem qualquer 

composição ou consideração de tipo de entidade. Adicionalmente, já são identificados alguns 

dados que se referem a códigos de forma que seja viabilizada, previamente, a harmonização dos 

mesmos – ver seção 5.6. No que se refere aos dados relacionados à Fatura Comercial e Certificado 

de Origem foram considerados aqueles constantes em [RA02, Rec01] e no anexo A [MAM99], 

respectivamente.  

A tabela 5.1 apresenta os DITs de natureza geral; a tabela 5.2 os DITs que se referem à 

carga e ao transporte; e a tabela 5.3 apresenta os DITs relativos ao item de exportação, o qual 

discrimina, dentre outros, os dados de cada item de mercadoria. 

Tabela 5.1 – DITs Gerais 

ID DADO DESCRIÇÃO 
1 Identificação da Declaração de Exportação (DE) Número da DE. 
2 Código da Aduana de registro do despacho 
3 Nome da Aduana de registro do despacho 

Código e nome da Aduana de registro do Despacho. 

4 Identificação do Exportador 
Número de identificação fiscal. No caso do Brasil: 
CNPJ para pessoa jurídica e CPF para pessoa física. 

5 Nome do Exportador 
Razão social da empresa exportadora ou, se pessoa 
física, nome. 
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6 Código do Pais de destino 
7 Nome do Pais de destino 

Código e nome do País de destino das mercadorias. 

8 Quantidade de Item de Exportação Número total de itens de exportação. 
9 Valor total da operação na condição de venda 

10 Código da moeda da operação 
11 Nome da moeda da operação 

Valor total da operação de Exportação numa 
determinada condição de venda, com a respectiva 
moeda. 

12 Data de registro da DE Data em que foi iniciado o despacho. 
13 Código da Aduana de saída 
14 Nome da Aduana de saída 

Código e nome da Aduana que exercerá o controle 
sobre a saída das mercadorias do território nacional. 

15 Código da Aduana de entrada 

16 Nome da Aduana de entrada 

Código e nome da Aduana que exercerá o controle 
sobre a entrada das mercadorias no território do país 
importador. 

17 Valor total do Frete 
18 Código da moeda do frete 
19 Nome da moeda do frete 

Valor total do frete numa determinada moeda. 

20 Valor total do seguro 
21 Código da moeda do seguro 
22 Nome da moeda do seguro 

Valor total do seguro numa determinada moeda. 

23 Valor FOB total do despacho (em dólares) 
Valor total do despacho considerado até o embarque 
da carga. 

24 Código de Acondicionamento 
25 Descrição do Acondicionamento 

Forma de acondicionamento da carga. 

26 Código da Situação da declaração 
27 Descrição da Situação da declaração 
28 Data da situação da declaração 

Código, descrição e data da situação da DE. 

29 Informação Adicional Informação adicional constante na DE. 

Tabela 5.2 – DITs relativos à carga e ao transporte 

ID DADO DESCRIÇÃO 
30 Código da Via de Transporte 
31 Nome da Via de Transporte 

Código e nome da via de transporte utilizada. 

32 Número total de volumes Quantidade de volumes informada na DE. 

33 Manifesto de Carga 
Referência ao manifesto de carga (número, data e 
emissor do documento) 

34 Marcas e números Marcas e números que identificam uma embalagem. 
35 Código da Embalagem 
36 Descrição da Embalagem 

Código e Descrição da espécie de embalagem 
utilizada.  

37 Quantidade da Espécie de Embalagem Quantidade da espécie de embalagem. 

38 Documento de transporte 
Número do documento de transporte que ampara a 
mercadoria. 

39 Identificação do veículo Identificação do veículo transportador. 
40 Data de embarque Data de embarque da mercadoria. 

41 
Código do tipo de elemento de segurança da 
carga 

42 Nome do tipo de elemento de segurança da carga 

43 
Número de identificação do elemento de 
segurança da carga 

44 Emissor do elemento de segurança 

Código e nome do tipo de elemento de segurança 
aplicado, bem como sua identificação e tipo de 
emissor. 

45 Peso bruto total Peso bruto das mercadorias informado na DE. 
46 Peso líquido total Peso líquido das mercadorias informado na DE. 
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Tabela 5.3 – DITs relativos ao item de exportação 

ID DADO DESCRIÇÃO 
47 Identificação do Importador Número de identificação fiscal. 
48 Nome do Importador Razão social da empresa importadora ou, se pessoa física, nome. 
49 Condição de venda Código da cláusula INCOTERM. 
50 Número de ordem do item Número de referência de um item de mercadoria. 
51 Classificação da Mercadoria Código de Classificação fiscal da mercadoria baseada no NCM. 

52 Descrição da Mercadoria 
Descrição clara da natureza da mercadoria que seja suficiente para 
identificá-la de forma precisa. 

53 Peso líquido do item de mercadoria Peso líquido do item de mercadoria numa unidade de medida. 

54 Quantidade de unidades do item 
Quantidade do item de mercadoria comercializado na unidade de 
medida especificada. 

55 Valor FOB (em dólares) do item Valor do item considerado até o embarque da carga. 
56 Código do estado da mercadoria 
57 Descrição do estado da mercadoria 

Código e descrição do estado da mercadoria. 

58 Código de enquadramento 
59 Descrição do enquadramento 

Código e descrição que caracteriza o tipo de operação e classifica 
as operações quanto à modalidade e regime cambial. 

60 Fatura Comercial (referência) Referência à Fatura Comercial relativa às mercadorias. 
61 Certificado de Origem (referência) Referência ao Certificado de Origem que ampara as mercadorias . 
62 Código do País de Origem 
63 Nome do Pais de Origem 

Informação sobre o país em que a mercadoria foi produzida ou 
fabricada. 

64 Norma de Origem 
Identificação da norma de origem com a qual o item de mercadoria 
cumpriu com o respectivo requisito para se beneficiar de 
tratamento preferencial. 

 

Analisadas as fontes, poderá ser observado que há alguns DITs que apresentam correlação 

semântica. Diante disto, foram procedidas verificações quanto a esta correlação de forma que os 

DITs pudessem ser definidos com minimização de redundâncias e facilitação quanto à 

composição das Entidades de Informação que fazem parte dos documentos de intercâmbio. 

5.4.3 Observações 

Antes de serem relacionadas as entradas no dicionário de dados, algumas observações de natureza 

diversa relativas aos dados devem ser feitas, pois serão, de certa forma, requisitos para definição 

das respectivas entradas. Essas observações foram obtidas principalmente através de contatos 

estabelecidos, como mencionado na seção 5.4.1, com servidores que exercem funções 

relacionadas à área aduaneira. 

Abaixo são listadas as principais observações sobre os dados identificados na seção 

precedente: 

� Uma DE deverá apresentar apenas um exportador, um importador e um país de destino; 

� Itens de exportação (Registro de Exportação, no caso do Brasil) distintos poderão ser 

vinculados a uma DE, contudo estes deverão se referir:  

� ao mesmo exportador; 

� a mercadorias negociadas na mesma moeda e na mesma condição de venda; 

� às mesmas unidades de despacho e de embarque; 
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� Os seguintes itens (ID) têm uma relação de N:1 com a DE: 33; 34 a 37; 38 a 40; 41 a 44; 

e 47 a 64; 

� O item de ID 58 e 59, em conjunto, poderão ocorrer até seis vezes num mesmo item de 

exportação; 

� Poderão ser emitidas várias Faturas Comerciais (FC) relacionadas a uma única DE, ou 

seja, a relação FC - DE é de N:1; 

� Poderão ser emitidos vários Certificados de Origem (CO) relacionados a uma única DE, 

ou seja, a relação CO - DE é de N:1; 

� Cada CO deve estar relacionado à uma FC, ou seja, a relação FC – CO é de 1:1; e 

� No que se refere ao item de ID 47 (Identificação do Importador), atualmente este dado 

não é utilizado no país exportador. Porém, uma vez acordado entre as partes, em 

princípio, não haverá impedimento ou dificuldade quanto a sua obtenção. Será visto no 

capítulo 8 que este dado é importante para obtenção de informação relativa ao 

importador, a qual evitará, por exemplo, a ocorrência da Exportação Fictícia – ver seção 

2.6.3.6.  

A tabela 5.4 apresenta um resumo das relações existentes entre várias entidades (local, parte 

ou documento) de forma que possa subsidiar as definições da seção seguinte. 

Tabela 5.4 – Resumo das relações entre entidades 

ENTIDADE ENTIDADE RELAÇÃO 
DE Importador 1:1 
DE Exportador 1:1 
DE Pais de Destino 1:1 
DE Aduana de Destino 1:1 
DE Item de Exportação 1:N 
DE FC 1:N 
DE CO 1:N 
DE Manifesto N:N 
DE Transportador N:N 
FC Item de Exportação 1:N 
FC Importador N:1 
FC CO 1:1 
CO Item de Exportação 1:N 
CO Importador N:1 

Importador Item de Exportação 1:1 

5.4.4 Entradas no Dicionário de Dados 

Observadas as considerações das seções precedentes e as especificações contidas na seção 4.3, a 

seguir são listadas no dicionário de dados as Entidades de Informação empregadas no XFAM. 

Cabe mencionar que as propriedades de EBs [XCBA05] não são listadas pelo fato de que as 

mesmas não apresentam valor semântico isoladamente e são consideradas, como pode ser visto, 

quando definidas na respectiva EB como propriedade de uma EC. 



Capítulo 5 – XFAM: Contexto e Definição 

 

83

A tabela 5.5 apresenta algumas entradas do dicionário de dados relativas aos componentes 

compostos, bem como, discrimina os tipos de componentes (TC) relativos a sua composição (EC, 

EB ou EA). Esses são os componentes que serão empregados na composição dos documentos de 

intercâmbio (DOC). As informações completas relativas a cada entidade podem ser acessadas em 

[XCCO05] – conforme ilustra a figura 5.1. 

 

Figura 5.1 – Informações sobre a EC Controle Aduaneiro  

Tabela 5.5 – Extrato do Dicionário de Dados: Componentes Compostos 

ID NOME DE ENTRADA NO DICIONÁRIO TC 
1 Assinatura Documento. Detalhes EC 
2 Assinatura Documento. Identificacao Parte EA 

3 Assinatura Documento. Data Assinatura. Data EB 

... ... ... 

... ... ... 
11 Controle Aduaneiro. Detalhes EC 
12 Controle Aduaneiro. Aduana _Registro. Aduana EA 

13 Controle Aduaneiro. Data Registro. Data EB 

14 Controle Aduaneiro. Aduana _Saida. Aduana EA 

15 Controle Aduaneiro. Data Saida. Data EB 

16 Controle Aduaneiro. Aduana _Entrada. Aduana EA 

17 Controle Aduaneiro. Data Entrada. Data EB 

18 Controle Aduaneiro. Aduana _Destino. Aduana EA 

19 Controle Aduaneiro. Data Destino. Data EB 

... ... ... 

... ... ... 
49 Identificacao Volume. Detalhes EC 
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50 Identificacao Volume. Marca Numero. Texto EB 

51 Identificacao Volume. Embalagem EA 

52 Identificacao Volume. Quantidade Especie. Numerico EB 

53 Informacao Carga. Detalhes EC 
54 Informacao Carga. Modo Transporte EA 

55 Informacao Carga. Referencia Manifesto Carga EA 

56 Informacao Carga. Embarque Carga EA 

57 Informacao Carga. Elemento Seguranca Carga EA 

58 Informacao Carga. Identificacao Volume EA 

59 Informacao Carga. Acondicionamento EA 

60 Informacao Carga. Quantidade Total _Volumes. Numerico EB 

61 Informacao Carga. Peso KG Bruto _Total. Medida EB 

62 Informacao Carga. Peso Bruto _Total. Medida EB 

63 Informacao Carga. Peso KG Liquido _Total. Medida EB 

64 Informacao Carga. Peso Liquido _Total. Medida EB 

... ... ... 

... ... ... 
143 Embalagem. Detalhes EC 
144 Embalagem. Identificacao. Codigo EB 

145 Embalagem. Descricao. Texto EB 

... ... ... 
 

A seguir serão apresentadas as tabelas com as entradas no dicionário de dados relativas aos 

documentos definidos neste trabalho. Deve ser observada a definição do tipo de componente 

“DOC”, o qual representará toda instância de um documento (ver seção 5.5). 

Tabela 5.6 – Dicionário de Dados: Fatura Comercial 

ID NOME DE ENTRADA NO DICIONÁRIO TC 
183 Fatura Comercial. Documento DOC 
184 Fatura Comercial. Detalhes EC 
185 Fatura Comercial. Identificador EB 

186 Fatura Comercial. Data Emissao. Data EB 

187 Fatura Comercial. Exportador. Parte EA 

188 Fatura Comercial. Importador. Parte EA 

189 Fatura Comercial. Consignatario. Parte EA 

190 Fatura Comercial. Pais _Destino. Pais EA 

191 Fatura Comercial. Pais _Aquisicao. Pais EA 

192 Fatura Comercial. Pais _Procedencia. Pais EA 

193 Fatura Comercial. Identificacao Volume EA 

194 Fatura Comercial. Peso KG Bruto _Total. Medida EB 

195 Fatura Comercial. Peso KG Liquido _Total. Medida EB 

196 Fatura Comercial. Item Mercadoria EA 

197 Fatura Comercial. Termo Condicao Venda EA 

198 Fatura Comercial. Moeda _Pagamento. Moeda EA 

199 Fatura Comercial. Montante Deducao EA 

200 Fatura Comercial. Valor Total _Frete. Quantia EB 

201 Fatura Comercial. Valor Total _Seguro. Quantia EB 

202 Fatura Comercial. Preco _Total. Quantia EB 

203 Fatura Comercial. Condicao Pagamento EA 

204 Fatura Comercial. Observacao. Texto EB 

205 Fatura Comercial. Assinatura Documento EA 

206 Fatura Comercial. Retificacao Documento EA 
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A tabela 5.6 apresenta as entradas no dicionário de dados referentes à Fatura Comercial. As 

informações completas relativas a cada entidade podem ser acessadas em [XFCO05]. 

A tabela 5.7 apresenta as entradas no dicionário de dados referentes ao Certificado de 

Origem. As informações completas relativas a cada entidade podem ser acessadas em [XCOR05]. 

Tabela 5.7 – Dicionário de Dados: Certificado de Origem 

ID NOME DE ENTRADA NO DICIONÁRIO TC 
207 Certificado Origem. Documento DOC 
208 Certificado Origem. Detalhes EC 
209 Certificado Origem. Identificador EB 

210 Certificado Origem. Data Emissao. Data EB 

211 Certificado Origem. Entidade Certificadora. Parte EA 

212 Certificado Origem. Produtor. Parte EA 

213 Certificado Origem. Exportador. Parte EA 

214 Certificado Origem. Importador. Parte EA 

215 Certificado Origem. Consignatario. Parte EA 

216 Certificado Origem. Local Embarque EA 

217 Certificado Origem. Pais _Destino. Pais EA 

218 Certificado Origem. Modo Transporte EA 

219 Certificado Origem. Referencia Fatura Comercial EA 

220 Certificado Origem. Item Mercadoria EA 

221 Certificado Origem. Observacao. Texto EB 

222 Certificado Origem. Assinatura Documento EA 

223 Certificado Origem. Retificacao Documento EA 

 

A tabela 5.8 apresenta as entradas no dicionário de dados relativas ao DIAE. As 

informações completas relativas a cada entidade podem ser acessadas em [XDIA05]. 

Tabela 5.8 – Dicionário de Dados: DIAE 

ID NOME DE ENTRADA NO DICIONÁRIO TC 
224 DIAE. Documento DOC 
225 DIAE. Detalhes EC 
226 DIAE. Identificador EB 

227 DIAE. Situacao Declaracao EA 

228 DIAE. Exportador. Parte EA 

229 DIAE. Pais _Destino. Pais EA 

230 DIAE. Controle Aduaneiro EA 

231 DIAE. Quantidade _RE. Numerico EB 

232 DIAE. Moeda _Negociada. Moeda EA 

233 DIAE. Termo Condicao Venda EA 

234 DIAE. Valor Condicao Venda EA 

235 DIAE. Valor Dolar _FOB Total. Quantia EB 

236 DIAE. Valor Total _Frete. Quantia EB 

237 DIAE. Valor Total _Seguro. Quantia EB 

238 DIAE. Informacao Carga EA 

239 DIAE. Item Exportacao EA 

240 DIAE. Informacao _Adicional. Texto EB 
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5.4.5 Conversão para XML Schema 

Tendo por base as prescrições da seção 4.4, nesta seção será mostrada, inclusive graficamente, a 

conversão das entradas mencionadas na seção retro empregando XML Schema [XSD04a, 

XSD04b]. Para tal foram utilizadas as funcionalidades de edição e representação gráfica da 

ferramenta XML Spy [XSPY05]. 

Por considerar que a especificação de cada entidade tornaria demasiadamente extensa esta 

seção, será mostrada, a título exemplificativo, a representação gráfica e a respectiva codificação 

em XML Schema de uma EC o que será suficiente para o entendimento da sua composição. O 

esquema completo relacionado aos componentes compostos (XFAM-ComponentesCompostos-

1.0.xsd) pode ser acessado a partir de [XCCO05]. Em [XDIA05a] podem ser vistas as 

representações gráficas e a codificação em XML Schema de todas as entidades. 

 

Figura 5.2 – Representação gráfica: Identificação Volume. Detalhes  

A figura 5.2 ilustra a representação gráfica da entrada Identificacao Volume. Detalhes (ID 

49) da tabela 5.5 que é representada por <IdentificacaoVolumeTipo>. Com relação a esta figura 

cabem alguns comentários: observe-se que a entrada supra se refere aos dados de ID 34 a 37 da 

tabela 5.2; reportando-se à composição da mencionada entrada (ID 50 a 52) pode-se observar que 

ela apresenta uma EA (ID 51) que no caso é representada pelo elemento <Embalagem> constante 

da figura 5.2, a qual está associada à EC Embalagem. Detalhes (ID 143) que, por sua vez, é 

representada por <EmbalagemTipo>; o símbolo “+” que aparece na extremidade direita de cada 

retângulo representa um elemento complexo (xsd:complexType); e os retângulos pontilhados 

indicam que o elemento é opcional;  

A figura 5.3 ilustra a codificação da mesma entidade retromencionada com XML Schema. A 

documentação relativa a cada elemento foi retirada devido a extensão, contudo, como já 

mencionado, o esquema documentado poderá ser acessado a partir de [XCCO05]. 
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Figura 5.3 – Codificação: Identificacao Volume. Detalhes 

5.5 Esquemas-Documentos 

De forma análoga à subseção precedente, inclusive considerando as especificações das seções 4.4 

e 5.4.4, a seguir serão mostradas as representações e codificações relacionadas aos esquemas-

documentos definidos no escopo deste: Fatura Comercial, Certificado de Origem e DIAE. Pelos 

mesmos motivos anteriormente explicitados, a documentação dos esquemas foi extraída, sendo, 

contudo, disponibilizado o acesso aos mesmos através da Web. 

Um ponto a ser considerado com relação aos esquemas-documentos é que em nenhum deles 

foram estabelecidas restrições com relação as suas representações [W3S05], como seria por 

exemplo o caso de restringir a identificação fiscal de uma pessoa física, que no Brasil é designada 

por CPF, como sendo formada por onze caracteres numéricos ou ainda com um “.” (ponto) a cada 

três caracteres e os dois últimos caracteres separados por um “-“ (hífen). 

A não definição de restrições é justificada pelo fato de que não seria uma boa prática impô-

las aos dados neste cenário que envolve, a princípio, o intercâmbio de informações entre quatro 

países, cada qual com seus próprios formatos e representações, pois nada impede que novos países 

venham a compartilhar o mesmo vocabulário e as restrições aplicadas poderão ser um empecilho a 

inclusão do novo membro. Entretanto, tais restrições poderiam ser impostas para o intercâmbio 

realizado internamente num país. 

... 
<xsd:complexType name="IdentificacaoVolumeTipo"> 

<xsd:annotation> 
<xsd:documentation> 

<mco:MetadadosComponente> 
   <mco:TipoComponente>EC</mco:TipoComponente> 
   <mco:NomeDicionario>Identificacao Volume. Detalhes</mco:NomeDicionario> 
   <mco:Descricao> 

<mco:Portugues>Identificação dos volumes por meio de marcas, numerações, números de 
referências, tipo de embalagem e sua quantidade.</mco:Portugues> 
<mco:Ingles>Identification of the volumes by means of marks, numerations, numbers of 
references, type of packing and its quantity.</mco:Ingles> 
<mco:Espanhol>Identificación de los volúmenes por medio de marcas, numeraciones, números 
de referencias, tipo de embalaje e su cantidad.</mco:Espanhol> 

</mco:Descricao> 
<mco:EsquemaXML>XFAM-ComponentesCompostos-1.0.xsd</mco:EsquemaXML> 
<mco:Objeto>Identificacao Volume</mco:Objeto> 

</mco:MetadadosComponente> 
</xsd:documentation> 

</xsd:annotation> 
<xsd:sequence> 

<xsd:element ref="cba:MarcaNumero" minOccurs="0"/> 
<xsd:element ref="Embalagem"/> 
<xsd:element ref="cba:QuantidadeEspecie"/> 

</xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
… 
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5.5.1 Fatura Comercial 

A Fatura Comercial (FC), conforme [RA02] e mencionado na seção 2.6.2.2.1, é um dos 

documentos que instrui o despacho aduaneiro de importação. A FC reflete a operação de compra e 

venda entre o importador e o exportador estrangeiro – que é o seu emissor. Logo, devido a 

natureza das suas informações, a FC é utilizada para batimento com as informações constantes na 

Declaração de Importação. Sendo, portanto, um instrumento muito útil para verificação de 

irregularidades nas operações de comércio exterior. 

O seu principal emprego será no intercâmbio entre empresas e a Aduana Exportação (AE) 

que poderá, a critério desta, ser usada como meio de antecipar os procedimentos relacionados ao 

despacho aduaneiro de exportação, bem como, servir como base à elaboração da Declaração de 

Exportação (DE). Poderá, adicionalmente, ser intercambiada entre as Aduanas de forma a atender 

a solicitação daquela oriunda do país importador – este cenário será abordado no capítulo 8. 

 

Figura 5.4 – Representação gráfica: Fatura Comercial. Documento  
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A figura 5.4 mostra a representação gráfica do DOC Fatura Comercial, cuja entrada no 

dicionário é Fatura Comercial. Documento (ID 183). Tece-se alguns comentários sobre esta 

figura: os símbolos “0..∞” ou “1..∞” apresentado sob alguns retângulos referem-se à cardinalidade 

do elemento: no primeiro caso o elemento poderá ocorrer 0 (zero) ou mais vezes, enquanto no 

segundo ocorrerá pelo menos 1 (uma) vez. Deve-se observar que o elemento <FaturaComercial> 

que identifica o DOC é baseado na EC a que se refere (ID 184) – ver seção 4.4.3.2; a EC 

Identificacao Volume. Detalhes (ID 49), que é representada por <cco:IdentificacaoVolumeTipo>, 

é associada como uma propriedade da EC Fatura Comercial. Detalhes (<FaturaComercialTipo>) 

através da EA Fatura Comercial. Identificacao Volume (ID 193), que é representada por 

<cco:IdentificacaoVolume>. Deve-se observar ainda que a EC Identificacao Volume. Detalhes 

(ID 49) é também associada como uma propriedade da EC Informacao Carga. Detalhes (ID 53) 

(<InformacaoCargaTipo>) por meio da EA Informacao Carga. Identificacao Volume (ID 58). O 

objetivo destes últimos comentários é demonstrar o reuso em operação. 

A figura 5.5 ilustra a codificação parcial do DOC Fatura Comercial com XML Schema. O 

esquema documentado poderá ser acessado em [XFCO05]. Com relação a esta figura cabe 

observar que cada elemento definido através do atributo xsd:ref está sendo reusado diretamente do 

esquema (namespace) onde foi definido (ver seção 4.4.2.1), dessa forma o DOC está sendo 

definido por componentes modulares. Os elementos referenciados com o namespace cba e cco 

foram definidos em [XCBA05] e [XCCO05], respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5 – Codificação: Fatura Comercial. Documento  

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" ...>... 
 <xsd:element name="FaturaComercial" type="FaturaComercialTipo"/> 
 <xsd:complexType name="FaturaComercialTipo"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="ID" type="tda:IdentificadorTipo"/> 
   <xsd:element ref="cba:DataEmissao"/> 
   <xsd:element ref="cco:Exportador"/> 
   <xsd:element ref="cco:Importador"/> 
   <xsd:element ref="cco:Consignatario" minOccurs="0"/> 
   <xsd:element ref="cco:PaisDestino" minOccurs="0"/> 
   <xsd:element ref="cco:PaisAquisicao" minOccurs="0"/> 
   <xsd:element ref="cco:PaisProcedencia" minOccurs="0"/> 
   <xsd:element ref="cco:IdentificacaoVolume" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xsd:element ref="cba:PesoKGBrutoTotal"/> 
   <xsd:element ref="cba:PesoKGLiquidoTotal"/> 
   <xsd:element ref="cco:ItemMercadoria" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xsd:element ref="cco:TermoCondicaoVenda"/> 
   <xsd:element ref="cco:MoedaPagamento" minOccurs="0"/> 
   <xsd:element ref="cco:MontanteDeducao" minOccurs="0"/> 
   <xsd:element ref="cba:ValorTotalFrete" minOccurs="0"/> 
   <xsd:element ref="cba:ValorTotalSeguro" minOccurs="0"/> 
   <xsd:element ref="cba:PrecoTotal"/> 
   <xsd:element ref="cco:CondicaoPagamento" minOccurs="0"/> 
   <xsd:element ref="cba:Observacao" minOccurs="0"/> 
   <xsd:element ref="cco:AssinaturaDocumento" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xsd:element ref="cco:RetificacaoDocumento" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
</xsd:schema> 
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5.5.2 Certificado de Origem 

O Certificado de Origem (CO), mencionado nas seções 2.3.1.2 e 2.6.2.2.1, é um documento que 

também instrui o despacho aduaneiro de importação no caso em que a mercadoria objeto do 

despacho goze de tratamento tributário favorecido em razão de sua origem. O CO é emitido por 

uma Entidade Certificadora devidamente habilitada para tal, no país exportador. Logo, o CO é o 

documento por meio do qual é comprovada a origem de uma mercadoria quando for solicitada 

aplicação de preferência tarifária. 

O seu principal emprego será no intercâmbio entre as Entidades Certificadoras e a Aduana 

Exportação (AE) que poderá, a critério desta, fazer o batimento de informações com a respectiva 

FC enviada pela empresa. Poderá, adicionalmente, ser intercambiado entre as Aduanas de forma a 

atender a solicitação daquela oriunda do país importador – este cenário será abordado no capítulo 

8. 

 

Figura 5.6 – Representação gráfica: Certificado Origem. Documento  
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A figura 5.6 mostra a representação gráfica do DOC Certificado Origem, cuja entrada no 

dicionário é Certificado Origem. Documento (ID 207) da tabela 5.7. E a figura 5.7 ilustra a 

codificação do DOC Certificado Origem com XML Schema. O esquema documentado poderá ser 

acessado a partir de [XCOR05]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.7 – Codificação: Certificado Origem. Documento 

5.5.3 Documento de Intercâmbio Aduaneiro de Exportação 

O Documento de Intercâmbio Aduaneiro de Exportação (DIAE) é o principal documento definido 

no XFAM, pois como pode ser observado o mesmo é composto por várias informações existentes 

tanto na FC quanto no CO, além de outras. A idéia central é a de que estas informações sejam 

antecipadamente verificadas na Aduana Exportação (AE) para posterior intercâmbio com a 

Aduana Importação (AI). A critério desta, o DIAE recebido poderia ser tratado, por exemplo, 

como uma “Declaração Prévia de Importação” de forma que os procedimentos relacionados ao 

despacho aduaneiro de importação já pudessem ser iniciados antes mesmo da chegada da 

mercadoria. Na verdade, parte do controle que atualmente é feito no país de destino já seria 

realizado no país de origem. Este cenário será visto no capítulo 8. 

A figura 5.8 mostra a representação gráfica do DOC DIAE, cuja entrada no dicionário é 

DIAE. Documento (ID 224), que é representado por <DIAE>, da tabela 5.8. Aqui cabem os 

seguintes comentários: a EC Identificacao Volume. Detalhes – representada por 

<cco:IdentificacaoVolumeTipo> - é associada como uma propriedade da EC Informacao Carga. 

Detalhes - <cco:InformacaoCargaTipo> - por meio da EA Informacao Carga. Identificacao 

Volume - <cco:IdentificacaoVolume>; a EC Informacao Carga. Detalhes, por sua vez, é 

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  ... > 
... 
 <xsd:element name="CertificadoOrigem" type="CertificadoOrigemTipo"/> 
 <xsd:complexType name="CertificadoOrigemTipo"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="ID" type="tda:IdentificadorTipo"/> 
   <xsd:element ref="cba:DataEmissao"/> 
   <xsd:element ref="cco:EntidadeCertificadora"/> 
   <xsd:element ref="cco:Produtor" minOccurs="0"/> 
   <xsd:element ref="cco:Exportador" minOccurs="0"/> 
   <xsd:element ref="cco:Importador"/> 
   <xsd:element ref="cco:Consignatario" minOccurs="0"/> 
   <xsd:element ref="cco:LocalEmbarque" minOccurs="0"/> 
   <xsd:element ref="cco:PaisDestino" minOccurs="0"/> 
   <xsd:element ref="cco:ModoTransporte" minOccurs="0"/> 
   <xsd:element ref="cco:ReferenciaFaturaComercial" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xsd:element ref="cco:ItemMercadoria" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xsd:element ref="cba:Observacao" minOccurs="0"/> 
   <xsd:element ref="cco:AssinaturaDocumento" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xsd:element ref="cco:RetificacaoDocumento" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
</xsd:schema> 
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associada como uma propriedade da EC DIAE. Detalhes (ID 225) - <DIAETipo> - através da EA 

DIAE. Informacao Carga (ID 238) - <cco:InformacaoCarga>. 

 

 

Figura 5.8 – Representação gráfica: DIAE. Documento 

A figura 5.9 ilustra a codificação do DOC DIAE com XML Schema. O esquema 

documentado poderá ser acessado a partir de [XDIA05]. 
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Figura 5.9 – Codificação: DIAE. Documento  

5.6 Esquemas Lista de Códigos 

Observando-se as considerações feitas na seção 4.4.4, serão tratadas, nos moldes da seção 

precedente, as listas de códigos (LC) empregadas neste trabalho. Cabe lembrar que cada LC tem 

seu próprio namespace, sendo representada, portanto, por distintos esquemas XML. 

A figura 5.10 exibe, a título exemplificativo, um fragmento da LC País (baseada no padrão 

ISO 3166-1 – código para representação de nomes de países com dois caracteres alfabéticos) no 

qual são descritos os códigos relativos aos países Paraguai (PY) e Uruguai (UY). O conteúdo do 

atributo value de cada elemento <xsd:enumeration> é um código relativo ao país. O elemento 

<mco:MetadadosComponente> (ver seção 4.4.2.5) tem a função de fornecer, conforme o dado 

sendo tratado, várias informações sobre o código ao qual está relacionado. No caso, há sob este 

elemento o “mco:Descricao” que indica o nome a que se refere o código nos idiomas português, 

inglês e espanhol através dos elementos correspondentes. Por exemplo, em <xsd:enumeration 

value=”PY”>, o “PY” é o código ISO 3166-1 relativo ao Paraguai, Logo, consta tal informação 

em cada um dos idiomas. 

Os esquemas relativos a cada LC, inclusive suas documentações, podem ser acessados a 

partir do Identificador de LCs (que também é uma LC) [XILI05]. A figura 5.11 ilustra como os 

dados das LCs são apresentados através do browser. Deve ser observado que dentre as 

informações relacionadas à LC há indicação do respectivo XML Schema. 

 

 

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" ... > ... 
 <xsd:element name="DIAE" type="DIAETipo"/> 
 <xsd:complexType name="DIAETipo"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="ID" type="tda:IdentificadorTipo"/> 
   <xsd:element ref="cco:SituacaoDeclaracao" minOccurs="0"/> 
   <xsd:element ref="cco:Exportador"/> 
   <xsd:element ref="cco:PaisDestino" minOccurs="0"/> 
   <xsd:element ref="cco:ControleAduaneiro" minOccurs="0"/> 
   <xsd:element ref="cba:QuantidadeRE" minOccurs="0"/> 
   <xsd:element ref="cco:MoedaNegociada" minOccurs="0"/> 
   <xsd:element ref="cco:TermoCondicaoVenda"/> 
   <xsd:element ref="cco:ValorCondicaoVenda"/> 
   <xsd:element ref="cba:ValorDolarFOBTotal" minOccurs="0"/> 
   <xsd:element ref="cba:ValorTotalFrete" minOccurs="0"/> 
   <xsd:element ref="cba:ValorTotalSeguro" minOccurs="0"/> 
   <xsd:element ref="cco:InformacaoCarga" minOccurs="0"/> 
   <xsd:element ref="cco:ItemExportacao" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xsd:element ref="cba:InformacaoAdicional" minOccurs="0"/> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
</xsd:schema> 
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Figura 5.10 – Fragmento do esquema da LC País 

 

Figura 5.11 – Exibição parcial dos dados das LCs 

<xsd:schema…> … 
<xsd:simpleType name="CodigoPaisConteudoTipo"> 
 <xsd:restriction base="xsd:normalizedString">   … 
  <xsd:enumeration value="PY"> 
   <xsd:annotation> 
    <xsd:documentation> 
     <mco:MetadadosComponente> 
      <mco:Descricao> 
       <mco:Portugues>PARAGUAI</mco:Portugues> 
       <mco:Ingles>PARAGUAY</mco:Ingles> 
       <mco:Espanhol>PARAGUAY</mco:Espanhol> 
      </mco:Descricao> 
     </mco:MetadadosComponente> 
    </xsd:documentation> 
   </xsd:annotation> 
  </xsd:enumeration>   … 
  <xsd:enumeration value="UY"> 
   <xsd:annotation> 
    <xsd:documentation> 
     <mco:MetadadosComponente> 
      <mco:Descricao> 
       <mco:Portugues>URUGUAI</mco:Portugues> 
       <mco:Ingles>URUGUAY</mco:Ingles> 
       <mco:Espanhol>URUGUAY</mco:Espanhol> 
      </mco:Descricao> 
     </mco:MetadadosComponente> 
    </xsd:documentation> 
   </xsd:annotation> 
  </xsd:enumeration> … 
 </xsd:restriction> 
</xsd:simpleType>... 
</xsd:schema> 



Capítulo 5 – XFAM: Contexto e Definição 

 

95

Abaixo são listados alguns dos padrões e/ou recomendações de códigos utilizados nas LCs 

[UNEC05a]: 

� Código para representação de nomes de países - ISO 3166-1; 

� Abreviações de INCOTERMS; 

� Código alfabético para representação de moedas - ISO 4217;  

� Código para modos de transporte;  

� Código para unidades de medidas usadas no comércio internacional; e 

� Código para tipos de carga, embalagem e material de embalagem. 

5.7 Apresentação dos Esquemas 

Consoante o mencionado na seção 4.4.2.5, os módulos de esquemas que compõem o XFAM são 

devidamente documentados nos próprios módulos, sendo os metadados disponibilizados com 

emprego de um dos módulos [XMCO05]. 

Diante disto, as informações relativas a cada módulo de esquema – que é um arquivo XML 

– são apresentadas em HTML [HTML05] através da transformação com emprego do XSLT 

[XSLT99] – ver seção 3.4.4. No decorrer deste trabalho, várias figuras são ilustradas fazendo uso 

deste recurso, como é o caso, neste capítulo, das figuras 5.1 e 5.11. A lista dos esquemas 

componentes do XFAM, que também faz uso do recurso, pode ser acessada em [XLIS05]. 

5.8 Reestruturação dos Procedimentos Aduaneiros 

Esta seção tem a finalidade de fazer algumas considerações relacionadas ao emprego do 

intercâmbio com os documentos definidos no XFAM (seção 5.5) nos procedimentos aduaneiros 

de forma a nortear, a critério das partes interessadas, uma possível reestruturação dos processos 

até então realizados. 

Deve ser observado o quanto se ganharia em tempo, em economia de recursos humanos e 

em eficiência, seja no âmbito privado ou no público, através do emprego de intercâmbio de 

documentos eletrônicos no despacho aduaneiro. 

Outro ponto a ser considerado é que cada país, no que concerne ao controle aduaneiro, 

poderá adotar, a seu critério, medidas com foco em ações preventivas, que seria o caso, por 

exemplo, a partir da constatação prévia de um possível indício de irregularidade, proceder de 

forma que a irregularidade não se concretize; e/ou medidas com foco em ações repressivas, que 

seria o caso de só agir após a consumação da irregularidade. 

As subseções 5.8.1 e 5.8.2 fazem considerações que são implementáveis e que estão em 

consonância com o objetivo a ser alcançado com o emprego do XFAM. A subseção 5.8.3, 

também alinhada a este objetivo, discorre brevemente sobre uma proposição de Despacho 
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Aduaneiro do Mercosul, na qual é suposta, conforme os processos realizados, uma reestruturação 

nas etapas do despacho aduaneiro em função do intercâmbio de documentos, onde estas etapas 

iniciam-se, de forma integrada, no país exportador e têm o seu final como pré-condição e marco 

do início do despacho da correspondente operação no país importador. Neste contexto, há 

interações entre os países que influenciam no prosseguimento ou não das etapas do despacho uns 

dos outros, o que é óbvio dada a natureza integrada dos procedimentos. 

5.8.1 Intercâmbio da Fatura Comercial e do Certificado de Origem 

Os documentos XML referentes à FC e ao CO serão utilizados nos intercâmbios realizados pelo 

Exportador e pela Entidade Certificadora, respectivamente, através dos respectivos envios à AE. 

Com relação a este intercâmbio cabem as seguintes considerações: 

� Dependendo do tipo de tratamento a ser dado aos documentos recebidos por parte da AE, a 

FC poderia, por exemplo, ser utilizada como uma “Declaração Prévia de Exportação” (DPE), 

a qual daria início ao despacho aduaneiro de exportação e embasaria todos os procedimentos 

que pudessem ser realizados em função da natureza da mercadoria que prescindisse de sua 

presença física, bem como, poderia ser utilizada como base à elaboração do Registro de 

Exportação (seção 2.6.2.1.1), considerando-se a sistemática atual; 

� A inserção de documentos eletrônicos nos procedimentos aduaneiros poderia implicar, no 

caso do Brasil, na modificação da ordem dos procedimentos elencados na seção 2.6.2.1, 

passando a recepção de documentos eletrônicos a ser o primeiro procedimento realizado. E a 

verificação documental informatizada seria realizada sempre, independentemente do canal 

selecionado para conferência. Neste caso, o procedimento fiscal poderia ser iniciado, 

conforme o caso, a partir do registro da Declaração de Exportação (seção 2.6.2.1.2) ou após a 

confirmação da Presença de Carga (seção 2.6.2.1.3), e não mais com a recepção documental 

(seção 2.6.2.1.4). É importante ressaltar que os procedimentos não são excludentes, ou seja, 

pode-se ter uma seqüência de etapas relacionadas ao processo atual e uma outra, 

independente, relacionada ao processo com intercâmbio de documentos eletrônicos, sendo 

estes em operações distintas; 

� O emprego da documentação no formato XML facilita, no caso de necessidade, a verificação 

de forma não automatizada. Seria o caso por exemplo de, subsistindo a documentação em 

papel26, fazer-se uma comparação entre a constante no sistema e a documentação física; 

� A identificação27 do Importador, constante tanto na FC quanto no CO, viabiliza a verificação 

da situação do Importador junto à AI, através de Web Service [WSA04] disponibilizado por 

esta. Tal verificação é fundamental para que sejam evitados problemas futuros quando da 

                                                 
26 Deverá ocorrer de, apesar do envio da documentação eletrônica, a documentação em papel continuar sendo emitida devido, 
principalmente, às prescrições de natureza legislativa. 
27 Apesar de o número de identificação fiscal do importador atualmente não constar na Fatura Comercial, nada impede, s.m.j., 
que ela passe a ser exigida no âmbito do Mercosul. 
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concretização da importação, pois, uma vez que o Importador esteja impossibilitado de 

realizar operações de comércio exterior, o despacho de exportação não seria efetivado ou 

sequer iniciado. Ou seja, o problema já seria detectado no país de origem da operação, 

evitando com isto o desencadeamento de procedimentos sobre uma operação que, em 

princípio, não deveria existir. Secundariamente, já seria possível detectar indícios de 

ocorrência de exportação fictícia (ver seção 2.6.3.6); 

� Outras espécies de verificações, além da situação do Importador, poderiam ser feitas junto à 

AI, desde que definidas previamente. Por exemplo, poderiam estar definidos num BD do país 

importador os NCMs (Nomenclatura Comum do Mercosul) relativos a mercadorias cuja 

importação estivesse proibida, ainda que temporariamente, ou que sobre as quais, uma vez 

acordado entre os países, fossem realizados procedimentos especiais no país exportador, ou 

seja, antes do ingresso das mercadorias no país de destino; 

� Haveria minimização de alguns problemas e irregularidades mencionados nas seções 2.6.2.3 e 

2.6.3, respectivamente. Pois, os documentos seriam emitidos como parte dos processos do 

Exportador e da Entidade Certificadora, com isto, redigitações não seriam necessárias e, em 

caso de ocorrência de erros, estes poderiam ser rapidamente corrigidos. Um outro aspecto é 

que o envio do documento sendo feito diretamente pelo seu emissor reduziria sobremaneira a 

ocorrência de falsificações; 

� Uma vez definido um documento de transporte eletrônico, o Transportador também poderia 

fazer parte do intercâmbio. E, neste caso, o Exportador poderia enviar a FC também para o 

Transportador para servir como base à elaboração do documento de transporte; e 

� Poderia ser definido no XFAM um documento que agregasse, além das informações contidas 

na FC, outros dados de forma que tornasse o sistema de exportação do Exportador 

praticamente integrado ao da AE, fazendo com que não fosse necessária (ou pelo menos 

reduzida) a entrada de informações no sistema de comércio exterior através de processo 

manual, como também ampliaria as possibilidades de verificações. 

5.8.2 Intercâmbio do DIAE 

O DIAE é utilizado no intercâmbio realizado entre a AE e a AI. O envio deste documento XML é 

feito de forma automatizada, sendo o momento de intercâmbio definido conforme acordado entre 

os países partícipes do intercâmbio. Com relação a este intercâmbio cabem, sem prejuízo de 

outras, algumas considerações: 

� Poderia ser definido pelas Aduanas do Mercosul, por exemplo, que toda exportação só seria 

concretizada após o recebimento da Situação do DIAE (confirmação com ou sem pendência 

feita pelo Importador), pois no caso de rejeição, a exportação não seria efetivada; 

� Considerando a movimentação relacionada às operações de comércio realizadas entre os 

países envolvidos e a eficácia pretendida com o intercâmbio, poderiam ser estabelecidos 
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parâmetros para a realização do intercâmbio, dessa forma apenas seriam enviados os DIAEs 

que satisfizessem estes parâmetros, como por exemplo: NCM, id Importador, valor da 

operação, quantidade, etc; 

� O DIAE, a critério da AI, poderia ser tratado como uma “Declaração Prévia de Importação” 

(DPI), desta forma poderia ser usado, após confirmação da operação pelo Importador, como 

base à elaboração definitiva da Declaração de Importação ou poderia ser usado para 

verificação dos dados com relação aos informados na própria Declaração de Importação 

elaborada pelo Importador; 

� Sendo o DIAE tratado como uma DPI e utilizado como base à elaboração da Declaração de 

Importação, os idiomas português e espanhol – idiomas oficiais do Mercosul - seriam 

reciprocamente aceitos nos países do Mercosul, ou seja, não haveria necessidade de 

redigitações de informações com o único intuito de se fazer traduções, como seria o caso da 

descrição da mercadoria, por exemplo; 

� As etapas relacionadas ao despacho aduaneiro de importação (seção 2.6.2.2), no caso do 

Brasil, passariam a contar com uma verificação automatizada dos dados e, considerando que 

os dados constantes no DIAE contemplam a maioria dos dados constantes na FC e CO, a 

seleção parametrizada (seção 2.6.2.2.2) teria mais consistência e seria mais precisa quanto à 

definição do canal de conferência aduaneira atribuído à Declaração de Importação. Dessa 

forma, seriam minimizadas as ocorrências de falsos positivos com relação a indícios de 

irregularidades, o que ensejaria uma alocação de recursos humanos mais apropriada; 

� Várias verificações que normalmente são realizadas no país importador, sem prejuízo destas, 

já seriam feitas de forma automatizada no país exportador ou seriam intrínsecas ao próprio 

intercâmbio do DIAE após a devida confirmação por parte do Importador. Como exemplo, 

neste último caso, seria a minimização da ocorrência da chamada Exportação Fictícia e da 

entrada ilegal de mercadorias no país (ver seção 2.6.3.6); 

� Haveria minimização de alguns problemas e irregularidades mencionados nas seções 2.6.2.3 e 

2.6.3, respectivamente. Pois, boa parte dos procedimentos que eram praticados em função da 

incerteza quanto às informações prestadas pelo Importador na Declaração de Importação e 

aquelas constantes na documentação instrutiva do respectivo despacho deixariam de ser 

praticados (ou pelo menos seriam reduzidos) uma vez que os dados passariam a ser oriundos 

diretamente do país exportador através do DIAE. Assim, considerando o perfil do Importador 

e a critério da AI, aquele já poderia ter conhecimento do tratamento a ser dado à mercadoria 

objeto do despacho antes mesmo de sua entrada no território aduaneiro (dependendo do 

momento definido para intercâmbio do DIAE). Cabe ressaltar que esta previsibilidade é 

apenas mencionada para se ter uma noção do nível de antecipação a que se pode chegar com 

relação ao tratamento dispensado à mercadoria em função do intercâmbio, contudo, s.m.j., não 
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seria interessante passar esta informação ao Importador antes da confirmação da presença de 

carga no país importador; 

� Seriam dificultadas as falsificações de documentos feitas de forma unilateral, e mesmo 

aquelas situações nas quais houvesse acordo para “fabricação” de uma FC, por exemplo, 

poderiam ser detectadas pelos sistemas tanto da AE quanto da AI, pois seria viável a 

implementação de rastreamento, inclusive multilateral, para verificação das operações 

normalmente realizadas tanto pelo Exportador quanto pelo Importador para posterior 

comparação com a FC forjada. Desta forma, seriam minimizadas, dentre outras, as 

irregularidades incidentes sobre o valor aduaneiro da mercadoria, tais como: subfaturamento e 

superfaturamento (seção 2.6.3.1). A base de perfis relacionada aos operadores do comércio 

exterior seria automaticamente consultada nos processos de verificação, como também 

poderia ser alimentada, desta mesma forma, em função das ocorrências e irregularidades 

detectadas; e 

� Sendo o XFAM utilizado no Mercosul, os documentos poderiam ser intercambiados inclusive 

do Exportador para o Importador, sendo assim, o Exportador poderia enviar a FC ao 

Importador e este à AI, assim quando o DIAE fosse recepcionado, imediatamente a AE já 

teria a confirmação ou não da operação de exportação, pois seriam verificados de forma 

automatizada os dados contidos na FC enviada pelo Importador, o que prescindiria da 

confirmação por parte deste (ver seção.8.7). 

5.8.3 Despacho Aduaneiro do Mercosul - Proposição 

Considerando-se, no que couber, o mencionado nas seções precedentes, a inclusão do intercâmbio 

de documentos XML nos processos relacionados ao despacho aduaneiro poderá viabilizar um 

cenário no qual haja integração efetiva dos processos inerentes ao despacho aduaneiro de 

exportação e respectivo despacho de importação. Diante disto, a figura 5.12, que será explanada, 

ilustra um possível fluxo de documentos XML intercambiados entre as partes envolvidas nestes 

processos. Cabe ressaltar que, uma vez estabelecido o novo paradigma com o emprego do XFAM, 

a inclusão de outras partes no processo tornar-se-ia cada vez mais facilitada, fazendo com que as 

possibilidades de verificações sejam ampliadas. 

O ponto principal a ser considerado na discussão a seguir é a definição de um Documento de 

Intercâmbio Aduaneiro do Mercosul (DIAM) que agregaria mais informações do que as relativas 

ao DIAE. O DIAM poderia ser gerado, conforme definido, a partir de qualquer etapa do despacho 

de exportação após a elaboração da Declaração de Exportação. O DIAM, no país importador, 

seria considerado uma Declaração de Importação e daria início ao despacho de importação. Para a 

definição do DIAM será necessária, em princípio, a harmonização legislativa concernente à área 

aduaneira entre os países do Mercosul – isto é o que distingue o suposto DIAM do DIAE, logo 

aquele poderá ser considerado o sucessor deste. 
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Diante dessas considerações, o principal aspecto que fundamenta o Despacho Aduaneiro do 

Mercosul é a possibilidade de uma dada mercadoria, que prescindisse de verificação física, chegar 

a ser desembaraçada no país importador de forma automatizada com base em dados quase que 

exclusivamente informados pelo Exportador (iniciador do processo), ou seja, com a maximização 

do uso das informações através do intercâmbio de documentos XML. Assim, os dados de saída de 

um processo passam a ser a entrada de outro(s). Observe-se que a base para a consecução do 

explicitado é a existência de cooperação e “confiança” entre as partes envolvidas. 

 

Figura 5.12 – Despacho Aduaneiro do Mercosul - Proposição 

Enfim, com relação à figura 5.12, será feita inicialmente uma descrição de sua composição e 

a seguir uma breve discussão dos processos: 

� Regiões - são identificadas quatro regiões que têm a função de isolar os processos 

conforme a parte envolvida na interação: Exportador (Exp), Entidade Certificadora (EC) 

e Transportador (Tr); Aduana Exportação (AE); Aduana Importação (AI); e Importador 

(Imp); 
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� Web Services – meio pelo qual é estabelecida a interoperabilidade entre os processos, 

viabilizando o intercâmbio dos documentos XML;  

� Processos Exportação – são os processos informatizados executados por cada parte com 

relação à exportação; 

� Processos Importação – são os processos informatizados executados pelo Importador 

referentes à importação; 

� Processos Despacho Exportação e Outros Processos – o primeiro refere-se aos processos 

relacionados especificamente à exportação, considerando principalmente as etapas do 

despacho. Podem ser integrantes do respectivo sistema de comércio exterior; e o 

segundo, refere-se a outras interações que possam existir entre a AE e a AI; 

� Processos Despacho Importação e Outros Processos – o primeiro refere-se aos processos 

relacionados especificamente à importação, considerando principalmente as etapas do 

despacho. Podem ser integrantes do respectivo sistema de comércio exterior; e o 

segundo, refere-se a outras interações que possam existir entre a AI e a AE; 

� DOC (XML) – representam, de forma genérica, os documentos utilizados no 

intercâmbio entre as partes, pois poderão ser definidos vários documentos; e 

� DIAM (XML) – como já mencionado, é o Documento de Intercâmbio Aduaneiro do 

Mercosul. 

Deve ser observado que os processos a serem descritos guardam similaridade com o descrito 

no estudo de caso (capítulo 8), contudo, no estudo de caso é considerado um cenário em que há 

viabilidade de implementação como resultado direto do proposto neste trabalho, estando inclusive 

em consonância com as prescrições legais atualmente vigentes no âmbito do Mercosul, enquanto 

que o discorrido nesta seção, apresenta, simplificadamente, a proposição de um Despacho 

Aduaneiro do Mercosul que, de certa forma, pode enfrentar óbices de natureza tanto legislativa 

quanto política a sua consecução. Não obstante, esta proposição é mencionada porque é entendida 

como sendo um objetivo a ser perseguido pelo Mercosul, dada a almejada consolidação de um 

Mercado Comum. 

O processo iniciar-se-ia com o Exportador, como parte integrante dos seus Processos de 

Exportação, enviando a Fatura Comercial (1) ao Importador. Observe-se que processo idêntico 

pode ser feito do Exportador para a Entidade Certificadora e para o Transportador. 

Ao receber a FC, o Importador utilizaria os dados, conforme lhe conviesse, nos seus 

Processos de Importação e depois enviaria a FC à AI (2), a qual servirá para confirmação da 

importação e para batimento das informações. Deve ser observado que o intercâmbio entre o 

Exportador e o Importador já poderia ocorrer em momentos anteriores da negociação com outros 

tipos de documentos, por isso o DOC (1) é definido como genérico. Apesar de não ilustrado na 
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figura, poderia haver também uma camada de Web Services tanto no Importador como no 

Exportador. 

O Exportador em seguida enviaria um documento à AE (3) que poderia ser a própria FC ou 

outro que agregasse informações adicionais de forma que fosse praticamente desnecessário o 

posterior acesso do Exportador ao sistema de comércio exterior para complementação das 

informações, pois somente os dados constantes na FC não são suficientes à elaboração do 

Registro de Exportação. Neste ponto a AE poderia disponibilizar Web Services para permitir, 

dentre outras funções, o preenchimento das informações dentro dos próprios processos do 

Exportador. 

A Entidade Certificadora e também o Transportador enviariam o Certificado de Origem (se 

for o caso) e o(s) documento(s) de transporte (ambos elaborados com base na FC enviada pelo 

Exportador), respectivamente, à AE (3). Após a recepção desses documentos, verificações já 

poderiam ser feitas como parte integrante dos Processos do Despacho de Exportação. 

Considerando que o documento enviado à AE pelo Exportador seja aquele que agregue 

informações adicionais às contidas na FC (os procedimentos com relação à FC são idênticos aos 

mencionados na seção 8.6), o mesmo poderia ser considerado uma Declaração de Exportação 

(processo análogo ao da Declaração de Imposto de Renda). Uma vez definida a Declaração de 

Exportação, dependendo do tipo de controle a ser exercido sobre a operação, já poderia ser gerado 

o DIAM e enviado à AI (4), contudo, talvez seria interessante fazê-lo, pelo menos, após a etapa de 

desembaraço (ver seção 2.6.2.1.6) de forma a dar uma maior certeza à AI sobre a concretização da 

operação visto que o DIAM será considerado pela AI como uma Declaração de Importação. Um 

ponto a destacar é que o momento de intercâmbio do DIAM não precisa necessariamente ser 

único, pois, dentre os dados constantes no DIAM, existe um relativo à Situação da Declaração 

(ver item 26 e 27 da tabela 5.1 da seção 5.4.2) que dá uma posição à AI sobre a fase em que se 

encontra o despacho no país exportador, logo o intercâmbio poderia ocorrer a partir da definição 

da Declaração e depois após a Averbação do Embarque (ver seção 2.6.2.1.8), por exemplo. 

O recebimento do DIAM pela AI insere-se nos Processos do Despacho de Importação e dá 

início ao despacho, sendo este documento, como já mencionado, considerado uma Declaração de 

Importação. Neste momento são feitos os batimentos dos dados constantes no DIAM com o da FC 

recebida anteriormente do Importador (2). Consoante o acordado entre os países, caso haja 

divergências, estas serão informadas à AE para a tomada de providências. As etapas subseqüentes 

do despacho de importação podem permanecer as mesmas (podendo, conforme o caso, ser 

excluída a recepção documental). 

Como mencionado, o supra-exposto torna possível a realização do desembaraço aduaneiro 

automatizado de mercadoria - prescindível de verificação física - que sequer tenha adentrado no 

país, tendo como base, principalmente, os dados originariamente informados pelo Exportador. É 

importante dizer que, considerada a natureza da mercadoria e a legislação aduaneira dos países 
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envolvidos na transação, o cenário exposto também pode ser aplicado ao DIAE. Prescindem de 

comentários adicionais os benefícios oriundos desta proposição. 

Cabe mencionar um outro assunto que diz respeito à deficiência existente em muitos 

procedimentos de verificação pós-despacho no qual sejam necessárias informações obtidas de 

outro país-membro. Atualmente as solicitações são formalizadas por meio de documentos em 

papel e atendidos da mesma forma. Há procedimentos que podem levar meses para serem 

concluídos em função desta sistemática. Este é o principal motivo da inclusão de “Outros 

Processos” (5 e 6) na figura 5.12. Os países-membros poderão definir documentos de intercâmbio 

no XFAM e implementar Web Services com o intuito de atender de forma automatizada (ou semi-

automatizada) solicitações feitas uns aos outros, o que com certeza reduzirá o tempo dispendido 

entre a solicitação e o respectivo atendimento. 

5.9 Considerações Finais 

Originalmente a motivação à concepção de um vocabulário de intercâmbio de informações do 

Mercosul tinha a finalidade precípua, com o seu emprego, de minimizar tão-somente a ocorrência 

de alguns problemas e irregularidades verificados no contexto aduaneiro. Contudo, sem desprezar 

esta finalidade, no desenvolvimento das pesquisas verificou-se que na definição dos dados a 

serem intercambiados poderiam ser contemplados, inclusive, aqueles que permitiriam também a 

confecção de documentos eletrônicos necessários aos trâmites relacionados aos despachos 

aduaneiros. Diante disto, o intercâmbio que fora inicialmente pensado como meramente de 

controle – fiscalização – entre Administrações Aduaneiras (ApA) passou a contemplar o 

intercâmbio – facilitação - entre as Administrações Aduaneiras e as empresas (ApE). A título de 

comentário, é justamente neste contexto que se justifica a dupla designação para a letra “F” de 

XFAM – Fiscalização e Facilitação. 

No que concerne à consecução da principal finalidade do capítulo, os DITs foram definidos 

a partir das fontes mencionadas na seção 5.4.1, mas direcionados aos problemas e irregularidades 

relatados nas seções 2.6.2.3 e 2.6.3, respectivamente. Adicionalmente, o processo de definição do 

XFAM primou pela simplificação e observação dos processos atualmente realizados no despacho 

aduaneiro, principalmente aqueles relacionados ao SISCOMEX (ver seção 2.4), de forma que o 

seu emprego seja viabilizado na prática. Pois não se cogita qualquer alteração no SISCOMEX, 

logo, a intenção é de que o XFAM seja empregado sem que implique modificações substanciais 

naquele sistema. 

O Documento de Intercâmbio Aduaneiro de Exportação (DIAE), principal documento deste, 

foi unicamente definido por ter-se observado que grande parte das informações que são 

importantes para o controle aduaneiro, seja na exportação ou na importação, são comuns. Como 

para cada exportação presume-se a existência de uma correspondente importação em outro país, 

uma vez estabelecido o intercâmbio o DIAE originário do país exportador poderia, a critério da 
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Aduana Importação, ser utilizado como uma DPI, restando ao importador a complementação das 

informações.  

Deve-se observar que este cenário enseja, desde que harmonizadas as legislações aduaneiras 

dos países-membros do Mercosul, a definição de um futuro documento único de intercâmbio 

aduaneiro, ou seja, um documento empregado tanto para a exportação quanto para a importação 

que contemple todos os DITs dos países-membros sem que sejam necessárias complementações 

de informações - o que será feito parcialmente com o emprego do DIAE. 

A inserção do intercâmbio de documentos XML nos procedimentos relacionados ao 

despacho aduaneiro poderá implicar alteração em alguns destes procedimentos, seja na ordem ou 

na forma em que são executados, como também poderá implicar supressão e até mesmo adição de 

etapas com o propósito de conformá-las a nova sistemática. Neste sentido, foram discorridas 

algumas considerações e suposições relacionadas ao intercâmbio destes documentos, de forma a 

subsidiar uma possível reestruturação dos procedimentos aduaneiros, com o intuito de fazer com 

que os controles realizados pela Aduana estejam em sintonia com a celeridade do processo 

atualmente exigido no mundo globalizado. 

XFAM

UY

BR AR

PY

VE

 

Figura 5.13 – Intercâmbio com emprego do XFAM 

O emprego do XFAM resolve a problemática mencionada na seção 3.2 na qual é 

exemplificado um intercâmbio entre os quatro países do Mercosul, conforme figura 3.1 daquela 

seção, pois ao invés de os países estarem preocupados em interpretar os dados uns dos outros – 

motivo das inúmeras interfaces – sempre que novo país viesse a fazer parte do intercâmbio, eles 

passariam a fazer uso do XFAM para, em função deste, convergirem os seus dados – ver figura 

5.13. Logo, poderá ser notado que o ingresso de qualquer país que deseje realizar o intercâmbio 

com base no XFAM seria transparente aos demais, cabendo o ônus da preocupação com relação 
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ao intercâmbio tão-somente ao recém-ingresso. Observe-se que o ingresso de novos países no 

Mercosul é uma iminente realidade e uma forte tendência com relação a alguns países da América 

do Sul, como é o caso do recém ingresso da Venezuela como membro pleno. 

Cabe ressaltar que, para que este cenário seja consumado, far-se-á necessária a maximização 

do emprego de padrões definidos internacionalmente (ou, na inexistência destes, padrões 

intramercosul), como por exemplo os citados na seção 5.6. 

Embora pareça óbvio, deve ser observado que a efetivação do intercâmbio com o emprego 

do XFAM implicará alterações nos procedimentos atualmente realizados pela Aduana, como 

também nos realizados pelas empresas que vierem a integrar o intercâmbio, pois no momento em 

que uma empresa passar a enviar eletronicamente a fatura comercial à Aduana Exportação, por 

exemplo, ambas passarão a integrar um processo informatizado, no qual a saída de dados daquela 

tornar-se-á a entrada desta, considerando-se obviamente a interoperabilidade entre os sistemas – 

esta é a idéia central desta proposta. 

A maior dificuldade com relação ao exposto é a superação do paradigma vigente no 

Mercosul – onde intercâmbio e interoperabilidade informatizados praticamente não existem, 

mesmo no contexto nacional – através do estabelecimento de um novo paradigma. Contudo, uma 

vez rompida esta barreira e os sistemas das partes envolvidas no processo aduaneiro forem 

capazes de “falar a mesma língua” por meio da harmonização gerada pelo emprego de um 

vocabulário, neste caso o XFAM, vários serão os cenários viabilizados com a consecução de 

processos mais elaborados e complexos, e como conseqüência ter-se-á uma Aduana mais eficiente 

e célere. 

O próximo capítulo discorrerá sobre o emprego de vocabulários de intercâmbios em níveis 

de contextos, levando-se em conta o reuso dos dados e a manutenção do intercâmbio considerado 

dentro de uma hierarquia de contextos – a contextualização de vocabulários. 

 



 

 

Capítulo 6 

Contextualização de Vocabulários 

Este capítulo provê uma incipiente visão à concepção de contextualização de Vocabulários 

de Intercâmbio. A seção 6.1 fornece uma introdução sobre o capítulo; a seção 6.2 descreve a 

hierarquia dos níveis de contexto em que são aplicados os vocabulários; a seção 6.3 demonstra 

com a aplicação de fórmula e teoria dos conjuntos como se daria a contextualização; a seção 6.4 

fornece as opções de aplicação da contextualização ao XFAM; e a seção 6.5 faz as considerações 

finais do capítulo. 
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6.1 Introdução 

O capítulo precedente tratou de definir o XFAM que é um Vocabulário de Intercâmbio (VI) no 

contexto aduaneiro, para os fins propostos, entre países do Mercosul. Entretanto, considerando a 

existência de uma organização internacional das Administrações Aduaneiras - a WCO - e a 

publicação, de sua autoria, de uma Estrutura normativa para assegurar e facilitar o comércio 

global [WCO05a], é de se esperar que no futuro tal organização desenvolva um vocabulário 

específico para intercâmbio a nível internacional. A partir deste pressuposto e, conseqüentemente, 

pela possibilidade de existência de mais de um vocabulário relacionado ao contexto aduaneiro – 

semanticamente equivalentes - sendo porém utilizados em níveis de contexto distintos é que o 

presente capítulo foi elaborado. 

Considerando que o objeto do presente trabalho é relacionado ao intercâmbio entre os países 

do Mercosul (contexto de aplicação do VI) e é orientado a um determinado domínio (contexto 

vertical), depreende-se que este último é determinante daquele, uma vez que é ele quem determina 

os termos a serem utilizados num VI. 

Diante do acima exposto, levanta-se a seguinte questão: no caso de efetivamente definido 

um VI pela WCO, será que ele atenderia a contento as necessidades de intercâmbio de 

informações de todos os países membros, considerando-se, inclusive, as reuniões destes em 

blocos econômicos? A resposta, a princípio, é negativa, pois sempre existirão particularidades 

inerentes a um determinado país ou região, como por exemplo, as de caráter legislativo – que 

podem ser modificadas a qualquer tempo. Ademais, a elaboração de um VI que procurasse 

absorver todas essas particularidades o tornaria muito complexo e de difícil manutenção, ou seja, 

praticamente inviável. Logo, um VI a nível internacional deveria primar por definir termos 

estruturais comuns relacionados ao domínio, ou seja, aqueles termos (dados de interesse) que 

usualmente são empregados pelos diversos países. 

A seguir será discorrido sobre este tema, considerando-se a existência de VIs em diversos 

níveis de contexto de aplicação e relativos ao mesmo domínio – no caso, aduaneiro. Cabe ressaltar 

que a discussão é meramente introdutória não tendo por fim exaurir a abordagem do assunto por 

ser considerada extrínseca ao objeto deste trabalho, podendo, no entanto, fomentar trabalhos 

futuros.  

6.2 Hierarquia Contextualizada de Vocabulários 

A Hierarquia Contextualizada de Vocabulários – ver figura 6.1 - é assim denominada porque são 

considerados existentes vários VIs Aduaneiros empregados num determinado nível de contexto 

(Nacional, Blocos e Internacional) e a hierarquia é caracterizada pelo nível de contexto em que o 

VI será empregado – ver parte em destaque na vertical da figura. 
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Figura 6.1 – Hierarquia Contextualizada de Vocabulários 

Com o intuito de alinhar-se o entendimento da nomenclatura usada na formação de algumas 

siglas, no decorrer do texto, relativas ao modelo representado na figura 6.1, as seguintes 

considerações são feitas: as letras maiúsculas (siglas) em subscrito sempre que presentes darão 

uma conotação genérica ao termo a que estiver relacionado; contudo, quando em lugar destas, 

estiverem dispostas letras maiúsculas em escrita normal, elas darão uma conotação específica ao 

termo. Por exemplo, quando for mencionado Vocabulário de Intercâmbio no Contexto Blocos, ele 

será representado por VICB, que estará se referindo a todos os VIs no contexto respectivo: VIM 

(Vocabulário de Intercâmbio do Mercosul); VIUE (Vocabulário de Intercâmbio da União 

Européia); etc. Observa-se que o “M” e o “UE” foram dispostos no lugar de “CB“ em VIM e 

VIUE, respectivamente, pois agora se referem a um VI específico do Contexto Blocos. 

Um ponto chave deste modelo é a concepção, nos diversos níveis de hierarquia, de um 

órgão (ou agência) responsável, principalmente, pelo gerenciamento e manutenção dos dados de 



Capítulo 6 – Contextualização de Vocabulários 

 

109

interesse de um determinado contexto. O órgão representado por Organização Mundial (OM) 

seria responsável pelos dados de interesse no Contexto Internacional (CI) - denominado de 

Vocabulário de Intercâmbio Internacional (VII). O VII – integrante dos VIs do Contexto 

Internacional (VICI) - será considerado, no escopo deste, como um VI específico relativo ao 

contexto de Comércio Exterior (mais especificamente da área aduaneira). Nos níveis de contexto 

inferiores - Contexto Blocos (CB) e Contexto Nacional (CN) -, como mencionado, haverá órgãos 

com idêntica função daquele no primeiro nível. Como por exemplo, seguindo a linha central, 

haveria um órgão no bloco MERCOSUL, que está representado em CI, que faria o gerenciamento 

e manutenção do Vocabulário de Intercâmbio Mercosul (VIM) - integrante dos VIs do Contexto 

Blocos (VICB). Na seqüência, haveria um outro órgão no BRASIL, representado em CB, que faria 

o gerenciamento e manutenção do Vocabulário de Intercâmbio Brasil (VIBR) - integrante dos VIs 

de Contexto Nacional (VICN). O Contexto Blocos foi definido, principalmente, pela tendência do 

mundo globalizado de formação de blocos econômicos, que provavelmente gerará necessidades 

de intercâmbios peculiares.  

Os órgãos de gerenciamento e manutenção dos Vocabulários de Intercâmbio (VI) estão 

dispostos num contexto sempre acima do VI de sua responsabilidade. Isto ocorre porque para que 

sejam definidos os VIs de níveis inferiores, o órgão respectivo deverá ter conhecimento do VI de 

contexto imediatamente superior àquele que será definido. Logo, estes órgãos funcionam também 

como um link entre um contexto e outro. 

Apenas a título de curiosidade, é interessante notar que OM encontra-se representado fora 

de todos os contextos, o que conduz a concepção da possibilidade de existência de mais um nível 

de contexto, superior ao CI (the most top level context), e que de fato o é. Com isto, haveria várias 

OM e conseqüentemente vários VIs no CI. Contudo, isto não será discutido por considerar que tal 

abordagem, além de estender, exorbitaria o escopo deste.  

A representação feita com quatro pontos em azul (....) na figura 6.1 indica que ocorrerá 

situação análoga àquela descrita na linha central. Nota-se que o VIM é parte integrante dos VICB e 

que, no caso, por exemplo, da União Européia, existiria um VIUE e assim por diante com relação 

aos demais blocos existentes. Situação idêntica ao VIBR, pois no CN existiriam, por exemplo, 

VIAR (VI da Argentina), VIPY (VI do Paraguai), VIUY (VI do Uruguai) – as duas letras 

designadoras do país, na sigla, estão em conformidade com o padrão ISO3166-1. 

O fator determinante da diversidade de VI em vários níveis de contexto é o fato de que não 

há como se definir todos os dados de interesse do intercâmbio, de todos os possíveis 

interlocutores, num VICI, por exemplo, pois sempre haverá particularidades, sendo uma delas, 

principalmente, as de caráter legislativo, que determinarão a definição de dados que são inerentes 

a uma determinada parte (país, região, bloco, etc.) e não seria plausível comportar dados num VICI 

que fossem utilizados apenas num determinado país uma vez que eles não seriam, a princípio, 

objeto de intercâmbio no CI. 
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As peculiaridades inerentes a cada nível de contexto é que caracterizam, principalmente, as 

distinções existentes entre os VIs. Cabe salientar que não há restrições, e até haveria a 

possibilidade (ainda que remota), da existência de VIs idênticos, num mesmo nível de contexto. 

A título de comentário, a criação de novos níveis de contextos dentro da hierarquia poderia 

ser definida, contudo não seria considerada, apesar de inexistente avaliação, profícua porque 

tornaria mais difícil o gerenciamento e manutenção dos VIs com a possível necessidade de 

alocação de muitos órgãos para este fim. 

Os órgãos, em cada contexto, poderão definir os dados de intercâmbio (exclusivos, inclusive 

os padrões utilizados) que constituirão os respectivos VIs, considerando aqueles cujo uso seja o 

mais comum possível dentro do respectivo contexto, sendo que os dados porventura definidos 

num VI de nível imediatamente superior serão reusados completamente. O VICI será o VI de 

maior hierarquia concernente a um determinado domínio - o VII, como dito anteriormente, 

cumpre este papel no que concerne ao contexto Aduaneiro. Com isto será evitado que sejam 

definidos novos dados com idêntico valor semântico - o reuso de dados talvez seja a expressão 

melhor aplicável para definir este processo. Conforme a figura 6.1, são definidos conceitualmente 

os seguintes dados: Dados de Intercâmbio Internacional (DII) que incluem, se existentes, os 

padrões internacionais – o DII confunde-se com o VII; Dados de Intercâmbio Mercosul (DIM) 

que incluem, se existentes, os padrões intramercosul; e Dados de Intercâmbio Brasil (DIBR) que 

incluem, se existentes, os padrões intranacionais. 

O VII utilizaria, sempre que possível, os Padrões Internacionais, definidos e manutenidos 

internacionalmente, tais como: ISO, OASIS, etc. (como indicado no círculo em azul) e aqueles 

objeto de recomendações e/ou diretrizes, como o de facilitação do comércio do UNECE 

[UNEC05a]. O VIM utilizaria os Padrões intramercosul, que seriam definidos e manutenidos 

internamente no âmbito do Mercosul, como também poderia utilizar os padrões internacionais – 

desde que fossem distintos daqueles utilizados no VII. Processo análogo deverá ser realizado no 

VICN.  

Cada VI em seu contexto é, de certa forma, um protocolo de intercâmbio entre as partes, 

hierarquicamente subordinadas, que estão no respectivo contexto. Por exemplo, na figura 6.1, para 

que o Brasil realize o intercâmbio (seta pontilhada vermelha fazendo um link) com a Argentina, 

será necessário usar o VIM, pois o Brasil e a Argentina estão subordinados hierarquicamente ao 

Mercosul que estabelece como protocolo de intercâmbio o VIM. Por outro lado, se o Brasil quiser 

fazer intercâmbio com a Alemanha, que pertence à União Européia, trata-se de um intercâmbio 

entre países de blocos distintos (seta pontilhada vermelha fazendo um link entre Mercosul e União 

Européia), logo será necessário usar um protocolo de nível superior, no caso o VII, e assim por 

diante.  

Um detalhe a ser destacado é o fato de que poderá haver país que não pertença a nenhum 

bloco o que permite a ilação de que, pela metodologia do modelo, não existirá CB nesta situação. 
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A hierarquia será representada diretamente de CI (o país ocupará a mesma posição dos blocos) 

para CN. Não obstante, como já deve ter sido notado, este modelo mostra-se bem flexível, pois 

não há impedimento para que qualquer país na situação supra - sem um VICB - negocie a 

utilização de um que melhor satisfaça aos seus interesses. Neste caso específico, tal país, para 

efeito de intercâmbio, estará subordinado ao VI adotado. A única preocupação que deverá existir, 

para manutenção da fidelidade ao modelo, é a de verificar se existem dados, semanticamente 

equivalentes, no seu VICN que já estejam contemplados no VICB adotado. Em caso positivo, 

aqueles deverão, a princípio, ser tratados para conformação ao modelo. 

Um fato interessante que pode ocorrer é que o VII pode não suportar uma nova demanda de 

intercâmbio (dado de interesse de intercâmbio inexistente em VII), por exemplo, entre dois países 

de blocos distintos. Neste caso, os países deverão verificar se o respectivo VICB suporta o 

intercâmbio desejado – possivelmente, com devidos ajustes. Em caso positivo, o intercâmbio 

estará resolvido, pois poderá ser realizado a partir deste VI. Em caso negativo, deverá ser 

verificado o respectivo VICN. Sendo o dado encontrado, o intercâmbio será realizado a partir deste 

VI. Subsistindo a negativa, o dado deverá ser inserido no respectivo VICN para que seja 

viabilizado o intercâmbio. Em situações como esta, os respectivos órgãos responsáveis pelo 

gerenciamento e manutenção dos VIs de nível imediatamente superior devem ser comunicados de 

forma que possam ser capazes de analisar a necessidade ou não de inserir esse novo dado, relativo 

à nova demanda, no VI de sua responsabilidade. 

6.3 Contextualização de Vocabulários de Intercâmbio 

Nas subseções seguintes serão demonstradas como se daria conceitualmente a contextualização de 

VIs através da definição de fórmula simples, explicação com emprego da teoria dos conjuntos e 

suposições de transições de dados de intercâmbio de um nível de contexto para outro.  

6.3.1 Fórmula de contextualização 

Considerando a explanação feita na seção precedente, uma fórmula geral que definiria a 

composição de cada VI seria dada por:  

 

Onde: 

 

 

 

Correlacionando com os níveis de contexto: 

VIC = [VINS] + DIC 

VICI = DICI VICB = VICI + DICB VICN = VICB+ DICN 

VIC - Vocabulário de Intercâmbio num determinado Contexto 
VINS - Vocabulário de Intercâmbio de Nível Superior 
[ ] - Apenas denota que será opcional quando da determinação de VICI 
DIC - Dados de Interesse num determinado Contexto (exclusivos) 
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Onde: 

 

 

 

 

Sendo que VICI no conteúdo do presente será representado unicamente pelo VII que é 

constituído pelos DIIs. Quanto ao VICB poderá ser quaisquer dos VIs relativos a cada bloco: VIM 

- Mercosul; VIUE – União Européia; etc. De forma idêntica, os DICB seriam os respectivos DIM – 

Dados de Intercâmbio do Mercosul, DIUE – Dados de Intercâmbio da União Européia, etc. No 

caso do VICN, considerando o bloco Mercosul, poderá ser quaisquer dos VIs relativos a cada país: 

VIBR, VIAR, VIPY ou VIUY. De forma idêntica, os DICN seriam os respectivos DIBR – Dados 

de Intercâmbio do Brasil; DIAR – Dados de Intercâmbio da Argentina; e assim por diante. 

6.3.2 Explicação Aplicando a Teoria dos Conjuntos 

Complementarmente, será esmiuçado o que já foi explanado até aqui. Para tal será empregada a 

matemática, mais especificamente a teoria dos conjuntos, para tornar mais clara a compreensão 

acerca dos VIs. Será considerada, principalmente, a hierarquia descrita na parte central da figura 

6.1 – em destaque - que abrangerá o bloco Mercosul e, como partícipe do bloco, o país Brasil. A 

aplicação aos demais blocos, bem como aos países, no devido contexto será mera questão de 

analogia. 

Inicialmente, com o intuito de embasar a explicação, algumas inferências serão feitas, as 

quais serão, de certa forma, regras de fidelidade ao modelo, considerando as fórmulas e conteúdo 

da precedente subseção, de forma que seja estabelecida uma ponte para o que virá a seguir. Os 

Dados de Intercâmbio e os VIs são tratados como conjuntos: 

� Uma possível transposição das fórmulas acima seria: 

 

� Os Dados de Intercâmbio, em cada nível de contexto, deverão ser disjuntos entre si 

(minimização de redundâncias e maximização do reuso), logo: 

 

 

� os VINS deverão ser subconjuntos dos VINI, logo:  

 

DII  ∩∩∩∩ DIM  ∩∩∩∩  DIBR = Ø 

VII = DII VIM = VII ∪∪∪∪ DIM VIBR = VIM ∪∪∪∪ DIBR 

VII  ⊂⊂⊂⊂ VIM VII  ⊂⊂⊂⊂ VIBR VIM ⊂⊂⊂⊂ VIBR 

VICI - Vocabulário de Intercâmbio no Contexto Internacional 
VICB - Vocabulário de Intercâmbio no Contexto Blocos 
VICN - Vocabulário de Intercâmbio no Contexto Nacional 
DICI - Dados de Intercâmbio no Contexto Internacional 
DICB - Dados de Intercâmbio no Contexto Blocos 
DICN - Dados de Intercâmbio no Contexto Nacional; 
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A figura 6.2 mostra uma representação gráfica dos VIs e respectivos Dados de Intercâmbio 

(hachuras), com uso do diagrama de Venn-Euler, que condensa o conteúdo supra-explicitado: 

 

VIBR VIM VII

DIBR DIM DII

 

Figura 6.2 – Conjunto dos Vocabulários de Intercâmbio 

6.3.2.1 Considerações sobre a Composição de DOCs 

Um DOC é definido a partir da composição dos dados contidos num VI, contudo, o mesmo não 

necessariamente será composto por todos esses dados, assim, pode-se inferir que a condição 

mínima necessária para a composição de um DOC é a de que os dados usados nesta composição 

sejam subconjuntos do VI respectivo. E, segundo os preceitos da teoria dos conjuntos, o próprio 

VI é um subconjunto não vazio, pois não faz sentido um DOC sem dados. Por conseguinte, um 

DOC teria obrigatoriamente, para sua definição, pelo menos um dado – suficiente para lhe dar 

valor semântico - do VI utilizado na sua composição. 

O fator determinante quanto à obrigatoriedade ou não de certos dados no DOC seria 

estabelecido conforme estes dados o caracterizassem ou não. Ou seja, não faria sentido um DOC 

referente a uma Declaração de Exportação sem a existência de um dado que representasse 

(identificasse) o exportador, não obstante, nesta mesma situação, a Declaração de Exportação não 

deixaria de sê-la se não apresentasse, por exemplo, o endereço do exportador. Donde se conclui 

que haverá DOCs cujos dados, mínimos, determinarão o seu valor semântico e, por conseguinte, 

deverão obrigatoriamente compô-los.  

É interessante notar que qualquer DOC definido a partir de um VINS poderá ser utilizado no 

intercâmbio em qualquer nível de contexto hierarquicamente inferior – observar as figuras 6.1 e 

6.2 – o que possibilitará a adição de dados relacionados ao contexto sem que o DOC seja 

descaracterizado semanticamente. Ou seja, uma Fatura Comercial (DOC), por exemplo, definida a 

partir do VII, em CI, com os dados “a”, “b” e “c” não deixaria de sê-la por ter sido, em CB, 

incluído o dado “d”, ou ainda, o dado “e”, em CN. É importante salientar que isto não implica 

dizer que a inclusão de novos dados não possa designar uma nova conceituação ao DOC. 
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As inferências e considerações antecedentes são basilares para que sejam compreendidas, a 

seguir, ainda com emprego de conjuntos, as formações dos VIs em cada contexto e as devidas 

transições necessárias para que sejam definidos os respectivos protocolos de intercâmbio. 

6.3.2.2 Hipóteses de Transições entre Contextos 

No intuito de tornar mais clara a explicação, será suposta, conforme discriminado na tabela 6.1, a 

existência de alguns dados e padrões que se referem a cada um dos níveis de contexto (CI, CB e 

CN) para composição dos respectivos Dados de Intercâmbio e VIs. Estes serão empregados no 

nível de CN relativos ao Brasil (DIBR e VIBR) e Argentina (DIAR e VIAR). Com relação aos 

demais países do Mercosul, os procedimentos seriam análogos. 

Tabela 6.1 – Dados de Intercâmbio hipotéticos 

NÍVEL DE CONTEXTO DADOS PADRÕES EXISTENTES 
Internacional (CI) a, b, c, d pi1, pi2, pi3, pi4, pi5, pi6, pi7 
Mercosul (CB) i, j, k, l pm1, pm2, pm3, pm4 
Brasil (CN) q, r, s, t, u pb1, pb2, pb3 
Argentina (CN) v, w, x, y, z pa1, pa2 

Tabela 6.2 – Composição de Dados de Intercâmbio e VIs a partir da tabela 6.1 

DII {a, b, c, d, pi1, pi2, pi3} 
CI 

VII {a, b, c, d, pi1, pi2, pi3} 
VII=DII 

DIM {i, j, k, l, pm1, pm2, pm3, pi4, pi5} 
CB 

VIM {a, b, c, d, pi1, pi2, pi3, i, j, k, l, pm1, pm2, pm3, pi4, pi5} 
VIM=VII ∪∪∪∪  DIM 

DIBR {q, r, s, t, u, pb1, pb2, pb3} 

VIBR 
{a, b, c, d, pi1, pi2, pi3, i, j, k, l, pm1, pm2, pm3, pi4, pi5, 

q, r, s, t, u, pb1, pb2, pb3} 

VIBR=VIM ∪∪∪∪  DIBR 

DIAR {v, w, x, y, z, pa1, pa2} 
CN 

VIAR 
{a, b, c, d, pi1, pi2, pi3, i, j, k, l, pm1, pm2, pm3, pi4, pi5, 

v, w, x, y, z, pa1, pa2} 

VIAR=VIM ∪ ∪ ∪ ∪ DIAR 

 

Na tabela 6.2 são definidos os Dados de Intercâmbio e VIs a partir da tabela 6.1. Abaixo são 

feitas algumas observações:  

� a quantidade de elementos contida em cada conjunto, seja nos VIs ou Dados de 

Intercâmbio, é meramente exemplificativa, ou seja, poderia ser qualquer quantidade;  

� cada elemento representado nos conjuntos se refere a um dado de interesse de 

intercâmbio no respectivo contexto; 

� nem todos os padrões especificados no quadro foram utilizados (pi6, pi7 e pm4) para 

demonstrar que poderão existir diversos padrões, contudo apenas os de interesse, 

relacionados ao contexto, serão utilizados; 



Capítulo 6 – Contextualização de Vocabulários 

 

115

� são utilizados como Dados de Intercâmbio do Mercosul (DIM) dois padrões 

internacionais (pi4 e pi5) que não foram utilizados em CI, o que demonstra:  

� a flexibilidade do modelo para definição dos dados, em cada contexto, conforme a 

sua necessidade; e 

� um procedimento ideal, pois ao invés de ser definido um novo dado intramercosul, 

foram utilizados padrões já definidos internacionalmente; 

� os elementos (dados) “r” e “w” especificados, respectivamente, no VIBR e VIAR se 

referem, apesar da representação distinta, a dados semanticamente equivalentes. O 

intuito agora é demonstrar que pode existir dado de idêntico valor semântico e 

representação díspar, nos VIs de CN, uma vez que não há intercâmbio entre países neste 

nível. Isto poderá ocorrer também no nível CB.  

� é facilmente observado o reuso dos dados do contexto de nível superior pelo de nível 

inferior, o que está de acordo com a representação da figura 6.2; 

Feitas as considerações, o próximo passo é demonstrar, a título exemplificativo, a dinâmica 

e o conseqüente ajustamento dos VIs à mutabilidade dos respectivos dados através de algumas 

conjeturas acerca dessas mudanças.  

Nas proposições que se seguem, deverão ser considerados: que os VIs acima servirão como 

modelo para as alterações propostas, logo, cada proposição deverá ser tratada isoladamente e 

relacionando-se tão-somente aos VIs modelos; que os VIs, em seus devidos contextos, estarão 

num único repositório nos respectivos órgãos responsáveis, por conseguinte, serão acessados num 

único local: 

a) inserção de um novo elemento (dado) “e” no VII: 

Anterior {a, b, c, d, pi1, pi2, pi3} 
VII 

Novo {a, b, c, d, e, pi1, pi2, pi3} 

 

Nesta situação, haverá um instante, transitório, em que ocorrerá de o representado na figura 6.2, 

inclusive as fórmulas retrocitadas, não estar condizente com os VIs subordinados, pois haverá a 

necessidade de que os órgãos responsáveis pelos VIs nos respectivos contextos façam a devida 

atualização de forma que estejam em conformidade com o novo VII. Necessária se faz a 

existência de indicação de versão dos VIs em cada contexto, bem como nos DOC, de forma que 

seja possível verificar tanto a necessidade de atualização como a questão de compatibilização dos 

mesmos. Logo, será muito importante o papel de atualização dos VIs por parte dos respectivos 

órgãos responsáveis. 

No processo de atualização dos VIs, o órgão responsável pelo VII sempre que fizesse 

modificações, notificaria os órgãos de nível inferior, ou estes teriam uma rotina para verificação, 

junto aquele, da necessidade de atualização dos VIs. 
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O modelo Hierarquizado de Vocabulários deverá suportar compatibilidade descendente, isto 

significa que a inserção de novo dado não deverá implicar problemas no intercâmbio de qualquer 

DOC que fora definido com o VII antigo (anterior à inserção do dado), pois os dados 

componentes deste continuarão sendo subconjuntos do novo VII (VII anterior ⊂ ⊂ ⊂ ⊂ VII novo). 

Por outro lado, haverá incompatibilidade no intercâmbio – frise-se, não intrínseca ao modelo 

de hierarquia - quando um DOC for definido utilizando o novo dado e o intercâmbio for realizado 

com um país, por exemplo, cujo sistema não tenha sido atualizado de forma a suportar a nova 

versão do DOC. O processo seria análogo, considerados os respectivos níveis de contexto, se o 

novo dado fosse inserido em VIM. 

b) harmonização dos dados “r” e “w” em VIM: 

DIM {i, j, k, l, pm1, pm2, pm3, pi4, pi5} 

VIM {a, b, c, d, pi1, pi2, pi3, i, j, k, l, pm1, pm2, pm3, pi4, pi5} 

DIBR {q, r, s, t, u, pb1, pb2, pb3} 

VIBR {a, b, c, d, pi1, pi2, pi3, i, j, k, l, pm1, pm2, pm3, pi4, pi5, q, r, s, t, u, pb1, pb2, pb3} 

DIAR {v, w, x, y, z, pa1, pa2} 

Anterior 

VIAR {a, b, c, d, pi1, pi2, pi3, i, j, k, l, pm1, pm2, pm3, pi4, pi5, v, w, x, y, z, pa1, pa2} 

DIM {h, i, j, k, l, pm1, pm2, pm3, pi4, pi5} 

VIM {a, b, c, d, pi1, pi2, pi3, h, i, j, k, l, pm1, pm2, pm3, pi4, pi5} 

DIBR {q, r, s, t, u, pb1, pb2, pb3} 

VIBR {a, b, c, d, pi1, pi2, pi3, h, i, j, k, l, pm1, pm2, pm3, pi4, pi5, q, s, t, u, pb1, pb2, pb3} 

DIAR {v, w, x, y, z, pa1, pa2} 

Novo 

VIAR {a, b, c, d, pi1, pi2, pi3, h, i, j, k, l, pm1, pm2, pm3, pi4, pi5, v, w, x, y, z, pa1, pa2} 

 

A harmonização de dados é, de certo modo, uma conseqüência da promoção de dados em 

determinadas situações, pois, para que aquela ocorra, será necessária a ocorrência desta. A 

distinção é que para que a promoção suceda, bastará tão-somente que um dado de nível inferior 

passe a ser um dado de intercâmbio de nível superior, enquanto que na harmonização serão 

necessários que pelo menos dois dados, equivalentes semanticamente e, obviamente, pertencentes 

a Dados de Intercâmbio distintos, sejam promovidos.  

Como mencionado acima, os elementos “r” e “w” têm apenas representações distintas nos 

respectivos Dados de Intercâmbio (DIBR e DIAR, respectivametne), contudo, são 

semanticamente equivalentes. Uma vez verificada a necessidade de intercâmbio desses dados a 

nível de CB pelo respectivo órgão responsável, tornar-se-á necessária a criação de um dado com o 

intuito de convergir àqueles semanticamente equivalentes a nível de CN. Neste caso, o elemento 

“h”, novo componente do DIM, é um dado de harmonização relativo à “r” e “w”, pois, na prática, 

estes dados continuarão existindo em DIBR e DIAR só que, agora, com uma nova representação – 

“r” e “w” foram substituídos por “h” em DIBR e DIAR, respectivamente. Assim, pode-se inferir 
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que todo VINS desempenha originalmente a função de harmonizador de dados com relação aos VIs 

subordinados. 

No que concerne ao intercâmbio a nível de Mercosul (CB), o procedimento seria idêntico ao 

mencionado na proposição de inserção de um novo elemento. Haverá a necessidade de que os 

órgãos responsáveis pelos VIs nos países do Mercosul atualizem os respectivos VIs. Deverá haver 

controle de versão do VIM e dos DOC criados a partir dele para que seja viabilizada a verificação 

de compatibilidade. 

A compatibilidade descendente deverá ser suportada no CB, pois o antigo VIM tornar-se-á 

um subconjunto do novo VIM (VIM anterior ⊂⊂⊂⊂ VIM novo). Logo, qualquer DOC que tenha sido 

definido com aquele será compatível com este. 

Ocorrerá incompatibilidade quando um DOC, baseado no novo VIM, utilizar o novo dado e 

realizar o intercâmbio com um país, por exemplo, cujo sistema não tenha sido atualizado de forma 

a suportar a nova versão do DOC. 

c) promoção do padrão internacional “pi5” utilizado em VIM: 

DII {a, b, c, d, pi1, pi2, pi3} 

VII {a, b, c, d, pi1, pi2, pi3} 

DIM {i, j, k, l, pm1, pm2, pm3, pi4, pi5} 
Anterior 

VIM {a, b, c, d, pi1, pi2, pi3, i, j, k, l, pm1, pm2, pm3, pi4, pi5} 

DII {a, b, c, d, pi1, pi2, pi3, pi5} 

VII {a, b, c, d, pi1, pi2, pi3, pi5} 

DIM {i, j, k, l, pm1, pm2, pm3, pi4} 
Novo 

VIM {a, b, c, d, pi1, pi2, pi3, pi5, i, j, k, l, pm1, pm2, pm3, pi4} 

 

Conforme observado, o VIM emprega como componentes do seu DIM dois padrões 

internacionais (“pi4” e “pi5”). A opção por adoção de padrões internacionais existentes deverá ser 

um procedimento a ser adotado pelos órgãos responsáveis pelos VIs, preferivelmente à definição 

de um novo padrão, no caso, intramercosul. 

Nesta proposição, será suposta a promoção do elemento “pi5” que está sendo empregado no 

DIM. Uma vez verificada pelo órgão responsável pelo VII a necessidade de adoção do padrão 

“pi5” de forma a viabilizar o intercâmbio em CI, o órgão o incluiria no DII que, 

conseqüentemente, faria parte do VII (VII = DII). 

Observa-se que, com a promoção de “pi5”, o intercâmbio deste dado seria viabilizado em CI 

e que o VIM permaneceria com os mesmos elementos componentes anteriores à promoção, sendo 

apenas alterado o DIM respectivo. Em vista disso, o intercâmbio a nível de Mercosul (CB) 

permaneceria inalterado. É importante frisar que o órgão responsável pelos respectivos VIs 

deverão fazer as devidas atualizações e controles de versões. 
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A compatibilidade descendente deverá ser suportada, pois o antigo VII tornar-se-á um 

subconjunto do novo VII (VII anterior ⊂⊂⊂⊂ VII novo). Logo, qualquer DOC que tenha sido definido 

com aquele será compatível com este. 

6.4 Aplicação da Contextualização ao XFAM 

Esta seção tem por objetivo discorrer brevemente sobre como se daria a aplicação da 

contextualização ao XFAM definido, principalmente, no capítulo precedente. Para fins didáticos, 

suponha-se que o XFAM é um VII – nível CI - conforme descrito anteriormente na figura 6.1. Um 

ponto a ser colocado, de antemão, é que além do definido nesta seção, outras possibilidades 

seriam viáveis, as quais apresentariam uma ou outra implicação, conforme a opção, concernente à 

manutenibilidade dos respectivos vocabulários. Serão considerados dois recursos presentes no 

XML Schema – o xsd:include e o xsd:import -, contudo, não foi feito qualquer estudo comparativo 

em relação à aplicação dos dois. 

urn:especificacao:xfam:schema:xsd:FaturaComercial-1.0

...:CertificadoOrigem-1.0

...:DIAE-1.0

...:NovoDocumento-1.0

...:ComponentesBasicos-1.0 ...:ComponentesCompostos-1.0

...:TiposDados-1.0 ...:TiposDadosQualificados-1.0

Tipos Dados
Tipos Dados 
Qualificados

Fatura 
Comercial

Certificado 
de OrigemLegenda

Import

x:y:z urn

Esquema 
documento

Módulo-
Esquema

Esquema 
contexto

Include

Componentes 
Básicos

Componentes 
Compostos

D I A E

Novo 
Documento

Componentes 
Básicos

(Contexto)

Componentes 
Compostos
(Contexto)

Tipos Dados 
Qualificados
(Contexto)

 

Figura 6.3 – Contextualização de Vocabulários com Inclusão  
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Uma das formas de aplicação da contextualização ao XFAM seria com o emprego de 

xsd:include do XML Schema [XSD04b] para inclusão dos esquemas de contexto que seriam 

relacionados aos respectivos níveis de contexto – ver figura 6.3. Estes esquemas seriam 

correspondentes ao xfam:tdq, xfam:cba e xfam:cco já mencionados e neles seriam compostos os 

respectivos Dados de Intercâmbio. A inclusão dos esquemas de contexto seria sempre feita no 

módulo-esquema oriundo do CI. 

O uso do xsd:include [W3S05] implica que um esquema para ser incluído deverá estar no 

mesmo namespace do esquema que o incluirá (xsd:targetNamespace idênticos). A opção por este 

recurso é baseada numa abordagem centrada no domínio – verticalidade do contexto -, com isto, 

todos os elementos definidos, ainda que em níveis de contextos distintos, teriam os mesmos 

namespaces por serem relacionados ao mesmo domínio e, complementarmente, por fazerem parte 

do mesmo VI. 

O relacionamento entre os módulos incluídos em cada nível de contexto, consideradas as 

correspondências, seria idêntico ao descrito na figura 4.14 da seção 4.4.2.4. Os Dados de 

Intercâmbio seriam compostos nos respectivos esquemas de contexto. E as considerações feitas na 

seção 4.4.2, conforme o caso, se aplicariam a estes. O principal ponto com relação aos Dados de 

Intercâmbio definidos nos níveis de contexto inferiores é que estes deveriam ser empregados num 

determinado DOC como termos opcionais, a razão disto seria permitir que este DOC pudesse ser 

intercambiado nos níveis de contextos superiores, bastando para tal que estes termos não 

estivessem presentes no respectivo DOC. 

Caso a abordagem fosse centrada no nível de contexto (contexto de aplicação), a opção seria 

o xsd:import [W3S05] para importação de esquemas e conseqüentemente poderiam existir tantos 

namespaces quantos fossem os módulos importados num dado nível de contexto. Por conseguinte, 

considerando a existência de três níveis de contexto – conforme figura 6.1 – poderiam existir, 

adicionalmente, dois namespaces para cada módulo-esquema descrito na figura 6.3, logo seriam 

ao todo adicionados seis novos namespaces, no caso do CN; e três, no caso de CB. A importação 

dos esquemas de contexto teria que ser feita, para cada namespace, tanto pelos módulos-esquema 

quanto pelos esquemas-documento, com isto, cada módulo que referenciasse um determinado 

namespace obrigatoriamente deveria importar o esquema relacionado. Aplicar-se-ia também a 

regra da opcionalidade dos termos para manter compatibilidade de intercâmbio em níveis 

superiores da hierarquia de níveis de contexto. 

6.5 Considerações Finais 

Como visto, o presente capítulo abordou principalmente sobre a questão de se definir uma forma 

de considerar as necessidades de intercâmbio de informações peculiares a determinadas regiões e 

países no caso de definição de um VI aduaneiro de abrangência internacional (VII) que não 

comportasse tais necessidades. Considerando que este, como boa prática na sua definição, não 
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deveria realmente considerar peculiaridades relacionadas a localizações específicas, pois se assim 

o fizesse estaria fadado ao insucesso uma vez que se tornaria demasiado dependente destas 

particularidades fazendo com que o VII tivesse, extrapolando os novos requisitos inerentes ao 

próprio domínio, uma natureza essencialmente mutável. Logo, tal característica inviabilizaria 

qualquer VI por torná-lo complexo e ingerenciável.  

Diante do exposto, foi discorrido sobre o conceito de Hierarquia Contextualizada de 

Vocabulários – ver figura 6.1 - o qual define vários níveis de contextos sobre os quais operariam 

VIs que fariam o cruzamento entre o domínio aduaneiro (vertical) e o seu contexto de aplicação 

(horizontal), sendo justamente este último que consideraria as particularidades relacionadas ao 

contexto ausentes naquele. Foi também mencionada a necessidade de estabelecimento de órgãos 

responsáveis pela manutenção e gerência dos VIs nos respectivos contextos. Os órgãos de níveis 

de contextos superiores exerceriam uma certa hierarquia sobre os níveis inferiores no que 

concerne à observância da definição dos VIs uma vez que alterações, ainda que demandadas por 

níveis inferiores, seriam propagadas dos níveis superiores para os inferiores. 

Na seção relativa a contextualização de vocabulários foi descrita uma fórmula geral para 

definição de VIs em cada nível de contexto a qual considera, exceto para definição do VII, o VI 

de nível de contexto superior e os dados de interesse relacionados ao nível de contexto. Na 

seqüência foi feita uma explicação aplicando a teoria dos conjuntos como meio didático - ver 

figura 6.2 -, inclusive fazendo uma transposição da fórmula geral para notações de conjuntos e 

definição de hipóteses relacionadas à transição dos Dados de Intercâmbio entre contextos, de 

forma a tornar mais claro o entendimento sobre o tema. 

Na seção 6.4, foi abordado sinteticamente sobre como a contextualização seria aplicada ao 

XFAM, ou seja, como os esquemas de contexto definidos em XML Schema seriam integrados no 

XFAM de forma a definir o VI relacionado ao nível contexto. Para tal foram feitas considerações 

sobre o xsd:include e xsd:import, sendo o primeiro recurso usado numa abordagem centrada no 

domínio enquanto o segundo centrada no nível de contexto. 

É importante notar que o uso do VI viabilizaria um cenário no qual um país interessado em 

intercambiar determinadas informações com outro que compartilhasse o mesmo VI, bastaria que 

aquele definisse o DOC desejado e negociasse o intercâmbio através deste. Isto poderia ocorrer, 

até mesmo, sem a necessidade de as partes realizarem encontros para a definição dos dados - o 

que usualmente ocorre -, pois as partes já teriam conhecimento dos dados definidos no DOC e, 

com isto, teriam condições de correlacioná-los com aqueles usados pelos seus sistemas e 

verificarem a viabilidade ou não do intercâmbio. 

Uma questão a ser discutida é com relação ao idioma a ser utilizado na representação dos 

dados do vocabulário definidos num esquema. Com relação a isto, várias poderão ser as 

divergências, contudo, uma boa prática seria a de manter aquele definido pelo órgão responsável 

pelo VII, que provavelmente será o inglês. Dessa forma, seriam evitadas as definições de novas 
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estruturas, semanticamente equivalentes, com o principal intuito de realizar as traduções do VII 

herdado pelos VIs subordinados. O importante é que, como apresentado neste trabalho, todos os 

esquemas definidos estejam bem documentados de forma a dar valor semântico a cada elemento 

definido – como em [XCCO05] -, contudo, mantendo a representação original definida no VII. A 

Hierarquia mostrada na figura 6.1 comportaria, inclusive, o emprego de idiomas distintos para 

representação dos dados em cada nível de contexto, ou seja, DII em inglês, DIM em espanhol ou 

português, DIBR em português, por exemplo.  

Uma pergunta poderia ficar no ar: se não existe o VII, como poderão ser definidos os VIs de 

contextos inferiores uma vez que eles herdam os dados do VII, como por exemplo, o XFAM? O 

ideal seria que houvesse uma seqüência hierárquica na definição de cada VI, começando com a 

definição do VII seguindo para os demais hierarquicamente subordinados, contudo, devido à 

flexibilidade do modelo, não há imposição quanto à definição dos VIs de níveis inferiores de 

forma seqüencial e dependente. Pode-se estabelecer o VI em qualquer nível e posteriormente, 

conforme for criado o VI de nível superior, aquele ajustar-se-á harmonicamente a este, consoante 

o descrito nas proposições da seção 6.3.2.2. Uma vez estabelecido o novo paradigma, 

subseqüentes alterações se tornariam cada vez mais fáceis de serem implementadas. 



 

 

Capítulo 7 

Protótipo 

Este capítulo trata da definição do protótipo para operacionalização do intercâmbio de 

informações com o emprego do XFAM. A seção 7.1 introduz o capítulo; a seção 7.2 descreve a 

arquitetura básica norteadora do protótipo; a seção 7.3 demonstra o comportamento e interações 

existentes através de casos de uso; a seção 7.4 discorre sobre os aspectos relacionados à 

implementação; a seção 7.5 mostra os módulos de aplicação definidos; a seção 7.6 apresenta a 

interação entre os namespaces e os módulos definidos; e a seção 7.7 faz as considerações finais 

do capítulo. 
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7.1 Introdução 

Este capítulo apresenta uma noção básica de como poderão ser definidos os ambientes de 

aplicação de forma a comportar o intercâmbio de informações baseados nos documentos definidos 

no XFAM através do estabelecimento de um protótipo simples. 

A implementação do protótipo é feita com base numa arquitetura básica definida 

inicialmente e nos casos de uso que contemplam as descrições feitas com relação a esta 

arquitetura. Diversas ferramentas são empregadas, as quais estão baseadas principalmente na 

plataforma .NET da Microsoft [DOTN05]. Os Web Services [WSA04] ocupam o cerne da 

implementação uma vez que todas as interações, direta ou indiretamente, são feitas através do 

consumo dos serviços disponibilizados. 

O protótipo tem como produto a definição de quatro módulos que serão utilizados por cada 

uma das partes envolvidas: o Exportador, a Entidade Certificadora, o Importador e o Supervisor-

Importação. Esses módulos são basicamente interfaces para consumo dos Web Services definidos, 

pois praticamente não possuem processamento local significativo. 

É importante ressaltar que foram abstraídos alguns detalhes por serem considerados 

inerentes aos ambientes envolvidos, como por exemplo, os relacionados às questões de segurança, 

à autenticação de usuários e servidores, dentre outros. 

7.2 Arquitetura Básica 

 

Figura 7.1 – Arquitetura Básica 
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Nesta seção é apresentada a arquitetura básica do protótipo que é ilustrada na figura 7.1. A 

composição e descrição são feitas nas subseções a seguir, considerando inclusive a localização 

dos componentes. 

7.2.1 País Exportador 

7.2.1.1 Servidor da Aduana Exportação 

Trata-se de um servidor web e um provedor de Web Services (ver seção 3.6), cujos serviços serão 

consumidos, conforme o caso, pelo Exportador, Entidade Certificadora e Aduana Importação 

(AI). Cada Web Service [WSA04] disponibiliza uma interface WSDL [WSDL05] que contém a 

descrição do serviço oferecido. Desta forma, as aplicações clientes do Exportador, Entidade 

Certificadora e AI podem ser desenvolvidas em qualquer linguagem de programação ou sistema 

operacional.  

Os seguintes Web Services são disponibilizados: 

� Serviço ao Certificador – utilizado (consumido) pela Entidade Certificadora para envio 

do Certificado de Origem (CO) – ver seção 5.5.2; 

� Serviço ao Exportador – utilizado pelo Exportador para envio da Fatura Comercial (FC) 

– ver seção 5.5.1; e 

� Serviço à Aduana Importação – utilizado pela AI para obtenção da FC e do CO da 

Aduana Exportação (AE), bem como, para envio da situação do DIAE (Documento de 

Intercâmbio Aduaneiro de Exportação), ou seja, se a operação de exportação foi 

confirmada ou rejeitada. 

A AE utiliza o Serviço da AI para obtenção da situação do importador e para envio do 

DIAE (ver seção 5.5.3). O servidor web disponibiliza acesso ao sistema de comércio exterior por 

meio do qual é feita a confirmação da exportação pelo Exportador. 

Uma vez recebidos o CO e a FC, estes são armazenados no Banco de Dados (BD). Serão 

armazenados também no BD os problemas verificados na FC e/ou CO, bem como, aqueles 

relacionados ao cruzamento dos dados dos dois documentos. 

Cabe mencionar que a representação de apenas um servidor é meramente ilustrativa com 

relação ao propósito deste capítulo, pois num ambiente de redes do porte que deve ser o da AE 

normalmente há servidores com funções específicas. 

7.2.1.2 Exportador 

Representa qualquer empresa que realize operações de exportação. Tem a função de, incluído nos 

seus processos, elaborar a FC, que ampara as mercadorias que se deseja exportar, e enviá-la à AE 

através do serviço disponibilizado para isto – Serviço ao Exportador. 
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Num segundo momento, o Exportador procede com a confirmação da exportação acessando, 

via web, o sistema de comércio exterior do respectivo país. 

7.2.1.3 Entidade Certificadora 

Representa qualquer repartição oficial, inclusive de natureza privada, credenciada pelo país 

exportador a emitir o CO (ver seção 2.3.1.2). Tem a função de, incluído nos seus processos, 

elaborar o CO, que ampara as mercadorias que se deseja exportar e sobre as quais se pretende 

obter benefícios tarifários, e enviá-lo à AE através do serviço disponibilizado para tal – Serviço ao 

Certificador. 

7.2.1.4 Supervisor-Exportação  

O Supervisor-Exportação (SE) é o responsável na AE pelo respectivo setor de exportação. No 

escopo do objeto deste capítulo, tem função implícita, pois são feitas apenas notificações (ver 

seção 7.3.1.6) ao mesmo através de correio-eletrônico, enquanto que os procedimentos a serem 

realizados não são descritos por estarem fora do escopo deste. 

7.2.2 País Importador 

7.2.2.1 Servidor da Aduana Importação 

Trata-se, de forma idêntica ao Servidor da Aduana Exportação, de um servidor web e um 

provedor de Web Services, cujos serviços serão consumidos pela AE e, internamente, pelo SI. 

Disponibiliza os seguintes Web Services: 

� Serviço à Aduana Exportação - utilizado para obtenção da situação do Importador e para 

envio do DIAE pela AE. 

� Serviço à Aduana Importação – utilizado pelo SI para obtenção dos documentos FC e CO. 

Após a recepção do DIAE, este é armazenado no Banco de Dados (BD) e é enviada uma 

mensagem, via correio-eletrônico, ao Importador para que seja feita a confirmação (com ou sem 

pendência) ou rejeição da futura operação de importação (correspondente à exportação do outro 

país). O servidor web disponibiliza o acesso ao sistema de comércio exterior para que esta 

operação seja realizada pelo Importador. 

A AI utiliza o Serviço provido por AE para obter a FC e o CO e para enviar a situação do 

DIAE, informando se a correspondente operação de importação foi confirmada ou rejeitada pelo 

Importador. 

Cabe mencionar que os servidores da Aduana Exportação (seção 7.2.1.1) e da Aduana 

Importação podem ter seus serviços logicamente alocados à exportação e à importação, 

respectivamente, conforme a operação realizada, contudo, disponibilizados numa única máquina 

física. 
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7.2.2.2 Importador 

Representa qualquer empresa que realize operações de importação. Tem como função realizar, 

com base nos dados recebidos na mensagem enviada por AI, a confirmação (com ou sem 

pendência) ou a rejeição da operação de importação (correspondente à exportação constante no 

DIAE) através do sistema de comércio exterior do respectivo país. 

7.2.2.3 Supervisor-Importação 

O Supervisor-Importação (SI) é o responsável na AI pelo respectivo setor de importação. O SI é 

sempre notificado, via correio-eletrônico, quando há confirmação com pendência ou rejeição da 

importação pelo Importador. 

Adicionalmente o SI pode utilizar, através de AI, o Serviço à Aduana Importação provido 

por AE para obter a FC e CO que amparam uma determinada operação de importação. Após o 

recebimento dos documentos, eles são armazenados e exibidos no browser. 

7.3 Casos de Uso 

Segundo [Furl98], “um caso de uso é uma interação típica entre um usuário e um sistema, um 

modo específico de utilização a partir de um ponto de vista segmentado de funcionalidade”. De 

acordo com [BRJ00], “os casos de uso podem ser aplicados para captar o comportamento 

pretendido do sistema que está sendo desenvolvido, sem ser necessário especificar como esse 

comportamento é implementado”. Desta forma, um diagrama de casos de uso apresenta a 

interação entre a visão externa de um determinado sistema e o mundo exterior. A representação do 

mundo exterior é feita por atores. Cada ator representa um conjunto de papéis que os usuários de 

casos de uso desempenham quando interagem com os respectivos casos de uso. 

Considerando isto, nesta seção serão elaboradas duas visões de casos de uso concernentes à 

Aduana Exportação e Aduana Importação que descrevem a arquitetura ilustrada na figura 7.1 e 

sobre as quais foi baseada a implementação constante na seção 7.4. Para tal, foi empregada a 

UML (Unified Modeling Language) [UML97] com utilização da ferramenta Microsoft Office 

Visio Professional 2003 [MSV03]. 

7.3.1 Aduana Exportação 

Considerando as definições precedentes, para elaboração da visão de casos de uso tem-se que 

analisar quais os atores que interagem com o mesmo e quais as funcionalidades oferecidas. Neste 

caso, são identificados quatro atores: o Exportador; a Entidade Certificadora; o SE; e AI. Diante 

de tais informações, a figura 7.2 representa a arquitetura descrita na seção 7.2 com relação à 

Aduana Exportação. Cabe mencionar que as interações dos atores com AE em que há envio de 

documento XML são feitas através de Web Services.  
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Figura 7.2 – Casos de Uso - Aduana Exportação 

As subseções a seguir descrevem os processos relativos aos casos de uso em que há 

interação direta com os atores (considerando, quando possível, a seqüência de ocorrência dos 

processos), os subprocessos serão mencionados na explicação do processo do qual faz parte.  

7.3.1.1 Receber FC e Receber CO 

O caso de uso Exportador - Receber FC refere-se ao envio pelo Exportador do documento XML 

relativo à Fatura Comercial (ver seção 5.5.1) – no escopo deste denominado de XML-FC. Este 

documento normalmente é usado para instrução do despacho aduaneiro de importação (seção 

2.6.2.2.1), pois nele constam as características da operação comercial. 

A interação inicia-se quando o Exportador, que é o emissor da FC, gera o XML-FC e o 

envia para AE via Web Service (classe ServicoExportador - ver seção 7.4.2.1). Ao receber o 

XML-FC, o processo Receber XML, descrito a seguir, é executado. 

Com relação ao caso de uso Entidade Certificadora - Receber CO, ele se refere ao envio 

pela Entidade Certificadora do documento XML relativo ao Certificado de Origem (ver seção 

5.5.2) – denominado de XML-CO. Este documento é usado, quando for o caso, para instrução do 
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despacho aduaneiro de importação para comprovação da origem da mercadoria (ver seções 2.3.1.2 

e 2.6.2.2.1). 

A interação inicia-se quando a Entidade Certificadora, que é a emissora do CO, gera o 

XML-CO e a envia para AE via Web Service (classe ServicoCertificador - ver seção 7.4.2.1). Ao 

receber o XML-CO, o processo Receber XML é executado. 

O processo Receber XML tem a função de gerenciar os procedimentos executados sobre os 

documentos XML-FC e XML-CO (classe AduanaExportaImplementa – ver seção 7.4.2.2), que 

são realizados pelos seguintes subprocessos: 

� Validar Documento 

Realiza a validação do documento XML contra o respectivo esquema XML [XSD04] 

que se encontra publicado num repositório compartilhado. Caso o documento seja 

válido, será realizado o processo Verificar Importador (seção 7.3.1.2). Caso contrário, o 

documento é desprezado e é retornada uma mensagem ao responsável pelo envio do 

documento. 

� Armazenar Documento 

Realiza o armazenamento do documento XML na base de dados (BD) de acordo com a 

Situação do Importador retornada pelo processo Verificar Importador. No caso de a 

Situação do Importador ser “inexistente” ou “inapto” (a operar no comércio exterior), o 

armazenamento é feito num BD de problemas para permitir, dentre outras, que AE possa 

avaliar os dados contidos no documento XML. Se a Situação do Importador for “apto”, 

o armazenamento será normal. 

� Gravar Problema 

Realiza a gravação das divergências detectadas num arquivo XML (problemas.xml – ver 

figura 7.13 da seção 7.5.1) e aciona o processo Notificar SE (seção 7.3.1.6) para envio 

de mensagem ao SE relatando estas divergências. As divergências se referem àquelas 

relacionadas à Situação do Importador e, após executado o processo Analisar CO-FC, às 

relacionadas ao batimento (verificações) dos dados constantes no XML-FC e no XML-

CO. 

� Analisar CO-FC 

Realiza o batimento dos dados constantes no XML-FC e XML-CO. As verificações 

realizadas, sem prejuízo de outras possíveis, são: 

� Identificação do Importador; 

� País de destino das mercadorias; 

� Data de emissão da FC deve ser igual à constante no CO; 

� Identificação do emissor da FC no CO deve ser o mesmo do Exportador na FC; 
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� Data de emissão do CO não pode ser anterior a data de emissão da FC; 

� Peso líquido total; 

� Valor FOB total (em dólares); e 

� Item de Mercadoria: NCM; peso líquido; valor FOB (em dólares); e país de origem. 

7.3.1.2 Verificar Importador 

Este processo utiliza um Web Service da AI (classe ServicoAduanaExporta – ver seção 7.4.3.1) e 

através do processo Obter Situação Importador recebe a situação do Importador. Para tal, ele 

consome o serviço disponibilizado à AE passando como parâmetro a identificação do importador. 

7.3.1.3 Confirmar Exportação 

O caso de uso Exportador - Confirmar Exportação, como o próprio nome sugere, é relativo à 

confirmação da operação de exportação pelo Exportador. A interação inicia-se quando o 

Exportador acessa, via web (classe ConfirmaDadosExportacao – ver seção 7.4.2.3), o sistema de 

comércio exterior do respectivo país e realiza a confirmação da operação de exportação. Após a 

confirmação, o processo Enviar DIAE é executado. 

7.3.1.4 Enviar DIAE 

Uma vez realizada a confirmação da exportação, este processo realiza o envio do DIAE (que 

também é um documento XML – ver seção 5.5.3) através do Web Service da AI (classe 

ServicoAduanaExporta) fazendo uso do processo Receber DIAE (seção 7.3.2.2). Após 

confirmação do recebimento, os documentos XML (FC, CO e DIAE) são indicados no BD como 

processados. 

7.3.1.5 Receber Situação DIAE 

O caso de uso AI - Receber Situação DIAE refere-se à confirmação (com ou sem pendência) ou 

rejeição da operação de exportação, via Web Service disponibilizado à AI (classe 

ServicoAduanaImporta – seção 7.4.2.1). Conforme a situação do DIAE, este será classificado 

como confirmado, pendente ou rejeitado (processo Alterar Situação DIAE). As duas últimas 

classificações farão com que seja enviada mensagem ao SE (processo Notificar SE). 

7.3.1.6 Notificar SE 

Este processo tem a função de enviar mensagem de notificação, via correio-eletrônico, ao SE. As 

divergências a serem relatadas são formatadas numa tabela em HTML [HTML05] (ver figura 7.14 

da seção 7.5.1). O SE é notificado em três situações: 

� Quando verificada divergência com relação ao Importador mencionado no XML-FC recebido; 
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� Quando verificada divergência com relação ao Importador mencionado no XML-CO recebido 

e deste com relação à FC; e  

� Quando a situação do DIAE (operação de exportação) for rejeitada ou confirmada com 

pendência pela AI. 

7.3.1.7 Enviar FC e Enviar CO 

Os casos de uso AI - Enviar FC e AI - Enviar CO referem-se ao atendimento de solicitação, feita 

por AI, dos documentos XML-FC e XML-CO, respectivamente. A solicitação é feita via Web 

Service disponibilizado à AI (classe ServicoAduanaImporta). Para obtenção do documento é 

utilizado o processo Obter Documento, o qual, a partir dos parâmetros recebidos, retorna o 

documento XML de acordo com o processo chamador. 

7.3.2 Aduana Importação 

Nos casos de uso concernentes especificamente à AI são identificados três atores: AE, o 

Importador e o SI. A figura 7.3 representa a arquitetura descrita na seção 7.2 com relação à 

Aduana Importação.  

Aduana Importação (AI)

AE

Supervisor Importação

Importador

: DIAE
pendente

ou
rejeitado

Armazenar Documento

Obter Situação
Importador

Receber DIAE
Validar Documento

Notificar
Importador

Confirmar DIAE
(importação)

Enviar Situação
DIAE

Notificar SI

Alterar Situação
DIAE

Solicitar/Receber
Documento

: AI solicita/
recebe a

FC ou CO
(XML)

: Correio
Eletrônico

(HTML)

: exibição
no

browser

Receber XML

Receber FC

Receber CO

Armazenar Documento

 

Figura 7.3 – Casos de Uso - Aduana Importação 

As subseções a seguir descrevem, nos moldes da seção precedente, os processos relativos 

aos casos de uso ilustrados na figura acima.  

7.3.2.1 Obter Situação Importador 

O caso de uso AE - Obter Situação Importador refere-se ao atendimento de solicitação feita por 

AE para verificação quanto à situação do Importador. A solicitação é feita via Web Service 
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disponibilizado à AE (classe ServicoAduanaExporta – seção 7.4.3.1). Este processo é acionado 

pelo processo Verificar Importador da AE (seção 7.3.1.2). As possíveis situações do Importador 

são: inexistente (Importador não cadastrado na base da AI); inapto (apesar de cadastrado, não 

pode operar no comércio exterior) e apto. 

7.3.2.2 Receber DIAE 

O caso de uso AE - Receber DIAE refere-se ao envio por AE do documento XML relativo ao 

DIAE. O DIAE é recebido através de Web Service disponibilizado à AE. O serviço é consumido 

por AE através do processo Enviar DIAE (seção 7.3.1.4).  

Após o recebimento do DIAE, o processo Receber XML é executado. Este tem a função de 

gerenciar os procedimentos executados sobre o DIAE que são realizados pelos subprocessos: 

Validar Documento e Armazenar Documento. O primeiro faz a validação do XML contra o 

respectivo esquema e o segundo, desde que o documento seja válido, o armazenamento do 

documento no BD, o qual fica aguardando a confirmação ou rejeição do Importador. Após a 

execução destes é acionado o processo Notificar Importador.  

7.3.2.3 Notificar Importador 

Este processo tem a função de enviar mensagem de notificação, via correio-eletrônico, ao 

Importador. A mensagem é formatada numa tabela em HTML [HTML05] na qual constam: 

solicitação ao Importador para que faça a confirmação da operação de importação (correspondente 

à exportação sendo pleiteada no país exportador); prazo para que seja feita a confirmação; link de 

acesso ao sistema para a confirmação; e número de referência do DIAE. 

7.3.2.4 Confirmar DIAE 

O caso de uso Importador - Confirmar DIAE refere-se na verdade à confirmação da (futura) 

operação de importação pelo Importador. A interação inicia-se quando o Importador acessa, via 

web (classe ConfirmaDadosImportacao – ver seção 7.4.3.3.), o sistema de comércio exterior do 

respectivo país e realiza a confirmação ou rejeição dos dados que são provenientes do DIAE 

recebido.  

Após a ação do Importador, se houver confirmação com pendência ou rejeição, será 

executado o processo Notificar SI. Em quaisquer casos são executados os processos Alterar 

Situação DIAE, que é condicionado à ação do Importador (indica se o DIAE está pendente, 

confirmado ou rejeitado), e Enviar Situação DIAE. 
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7.3.2.5 Enviar Situação DIAE 

Independentemente de o DIAE ter sido confirmado ou rejeitado, este processo realiza o envio da 

Situação do DIAE através do Web Service da AE (classe ServicoAduanaImporta – seção 7.4.2.1) 

fazendo uso do processo Receber Situação DIAE (seção 7.3.1.5). 

As seguintes informações constam na Situação do DIAE: se foi confirmado (com ou sem 

pendência) ou rejeitado; o motivo da rejeição (opcional) ou pendência; e o número identificador 

do DIAE. 

7.3.2.6 Notificar SI 

Este processo tem a função de enviar mensagem de notificação, via correio-eletrônico, ao SI, 

somente nos casos de confirmação com pendência ou rejeição do DIAE, relatando tal situação. 

7.3.2.7 Solicitar/Receber Documento 

O caso de uso SI - Solicitar/Receber Documento refere-se à solicitação feita pelo SI, via Web 

Service disponibilizado pela AI (classe ServicoAduanaImporta), para obtenção, individualmente, 

dos documentos XML-FC ou XML-CO. A solicitação é feita através dos processos Receber FC e 

Receber CO que utilizam o Web Service disponibilizado pela AE, cujos processos Enviar FC e 

Enviar CO retornam o documento solicitado. Após o recebimento do documento, o processo 

Armazenar Documento é acionado para salvar o documento no BD. 

7.4 Implementação 

Nesta seção são abordadas especificamente as questões relacionadas à implementação do 

protótipo que têm como base o explanado nas seções precedentes. O desenvolvimento foi 

realizado sobre a plataforma .NET da Microsoft [DOTN05] com emprego do Visual Studio 2003 

[MSVS03] como ferramenta de desenvolvimento. Na camada de negócio foi utilizada a 

linguagem Visual C# (Sharp) [VCS05]. Na camada de apresentação foram utilizadas as 

tecnologias ASP.NET [ASPN05] e HTML [HTML05] nas interfaces gráficas web (seções 7.5.2 e 

7.5.3) e Windows Forms [FORM05] nas aplicações (seções 7.5.1 e 7.5.4). O servidor web e Web 

Services foram configurados sobre o Internet Information Service 5.0 [IIS99]. Na camada de 

dados a persistência foi baseada em arquivos XML. Foi ainda utilizada a geração automatizada de 

classes na linguagem C# feita pela ferramenta XML Spy [XSPY05] a partir dos esquemas 

definidos nos capítulos 4 e 5. 

É importante ressaltar que a implementação poderia ter sido feita em qualquer plataforma, 

principalmente no que concerne aos Web Services, pois esta é uma de suas premissas básicas. 

Contudo, considerando-se o objetivo deste trabalho, justifica-se o emprego massivo das 

tecnologias Microsoft devido às infra-estruturas tecnológicas das Aduanas dos principais países 



Capítulo 7 – Protótipo 

 

133

do Mercosul, no caso Brasil e Argentina, estarem baseadas principalmente nesta plataforma e, 

adicionalmente, à obtenção de conhecimento de novas ferramentas e tecnologias por parte do 

autor deste. 

Um outro ponto a ser considerado é que a explanação a seguir não consistirá de pesadas 

descrições de códigos, mas tão-somente da especificação em alto-nível de forma que se possa ter 

uma noção da composição dos módulos, das suas interações, das respectivas correlações com os 

módulos de esquemas definidos na seção 4.4 e capítulo 5 e, finalmente, a concretização do 

especificado na seção 7.3. 

7.4.1 Namespace XFAM 

Os programas implementados com a linguagem C# são organizados usando namespaces 

(semelhante a pacotes na linguagem Java). Os namespaces são usados como um sistema de 

organização: interno para um programa; e externo como forma de apresentação dos elementos do 

programa que são expostos para outros programas. 

FaturaComercialTipo

XFAM

diae

fco

DIAETipo

cor

CertificadoOrigemTipo

cco

AcondicionamentoTipo

cba

ItemExportacaoTipo ...

tco tda

tdq

aco

XmlSchemaValidador XFAMDocumento

 

Figura 7.4 – Namespace XFAM 

A figura 7.4 ilustra o namespace XFAM que é composto pelos correspondentes 

componentes definidos na seção 4.4.2.4. As siglas referem-se aos namespaces definidos na 

implementação e têm correlação com os módulos (XML Schemas) do XFAM: XFAM.tco refere-



Capítulo 7 – Protótipo 

 

134

se ao módulo XFAM-TiposComponentes-1.0.xsd; XFAM.tda refere-se ao XFAM-TiposDados-

1.0.xsd; XFAM.tdq refere-se ao XFAM-TiposDadosQualificados-1.0.xsd; XFAM.cba refere-se ao 

XFAM-ComponentesBásicos-1.0.xsd; XFAM.cco refere-se ao XFAM-ComponentesCompostos-

1.0.xsd; XFAM.cor refere-se ao esquema-documento XFAM-CertificadoOrigem-1.0.xsd; 

XFAM.fco refere-se ao esquema-documento XFAM-FaturaComercial-1.0.xsd; XFAM.diae 

refere-se ao XFAM-DIAE-1.0.xsd; e XFAM.aco, que é representativa de uma Lista de Códigos 

(LC), refere-se ao módulo XFAM-CodigoLista-Acondicionamento-1.0.xsd. Cabe mencionar que 

além do XFAM.aco existem outros namespaces relativos a LCs [XILI05], como XFAM.moe 

(XFAM-CodigoLista-Moeda-1.0.xsd), XFAM.pai (XFAM-CodigoLista-Pais-1.0.xsd), etc. 

A figura 7.4 não apresenta todas as classes que compõem cada namespace, na verdade, em 

alguns sequer há menção a classes. Contudo, cabe mencionar que todo xsd:simpleType e 

xsd:complexType definido nos módulos de esquema é implementado como uma classe no 

respectivo namespace (ver seção 4.4.2.2), como por exemplo: para o xsd:complexType 

FaturaComercialTipo tem-se a classe FaturaComercialTipo que se encontra no namespace 

XFAM.fco (correspondente ao namespace urn:especificacao:xfam:schema:xsd:FaturaComercial-

1.0); para o xsd:complexType ItemExportacaoTipo tem-se a classe ItemExportacaoTipo que se 

encontra no namespace XFAM.cco (correspondente ao namespace 

urn:especificacao:xfam:schema:xsd:ComponentesCompostos-1.0); e para o xsd:simpleType 

DataTipo tem-se a classe DataTipo que faz parte do namespace XFAM.tda (correspondente ao 

namespace urn:especificacao:xfam:schema:xsd:TiposDados-1.0). 

A classe XmlSchemaValidador é utilizada para validação de todos os documentos XML 

manipulados pelas demais classes. A classe XFAMDocumento dispõe de métodos para 

manipulação de documentos independentemente da instância a que se refere, como por exemplo 

para carregar o arquivo XML relativo a uma FC para posterior criação de um objeto da classe 

FaturaComercialTipo. 

O namespace XFAM é utilizado para manipulação dos dados (elementos) das instâncias de 

documentos XML definidos no escopo deste trabalho. Para tal são instanciados os objetos 

relativos às classes definidas nos namespaces dos correspondentes documentos, ou seja, 

XFAM.diae, XFAM.fco e XFAM.cor que correspondem ao DIAE, à Fatura Comercial e ao 

Certificado de Origem, respectivamente. 

7.4.2 Namespace AduanaExporta 

O namespace AduanaExporta abrange todos os aspectos de implementação feitos na Aduana 

Exportação. Conforme ilustra a figura 7.5, o namespace define: os Web Services os quais são 

implementados individualmente nas classes ServicoCertificador, ServicoExportador e 

ServicoAduanaImporta; a classe AduanaExportaImplementa que é responsável pela 

implementação de todos os processos relacionados aos Web Services; a classe 
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ConfirmaDadosExportacao que provê uma interface web para que os dados da exportação sejam 

confirmados pelo Exportador. Observe-se que o namespace XFAM é utilizado pelas duas últimas 

classes retro mencionadas, o que indica que apenas elas manipulam elementos dos documentos 

XML.  

AduanaExporta

WebService
ConfirmaDadosExportacao

ServicoCertificador

ServicoExportador

ServicoAduanaImporta

AduanaExportaImplementa

XFAM

 

Figura 7.5 – Namespace AduanaExporta 

7.4.2.1 Web Services 

Esta seção aborda especificamente sobre os Web Services disponibilizados pela AE, os quais estão 

relacionados ao Exportador, à Entidade Certificadora e à AI. A figura 7.6 ilustra os Web Services 

com respectivas interfaces (Web Methods) que são utilizados pelos respectivos consumidores dos 

serviços. Abaixo é feita uma descrição dos serviços: 

� Classe ServicoExportador – como o próprio nome sugere, este Web Service é disponibilizado 

ao Exportador para envio da Fatura Comercial (FC). A classe implementa o método 

EnviarFaturaComercial o qual tem o parâmetro FaturaComercial que é uma string em formato 

XML que se refere a uma instância do XML-FC [XFCO05]. O retorno é meramente 

informativo quanto ao recebimento do documento; 

� Classe ServicoCertificador – este Web Service é disponibilizado à Entidade Certificadora para 

envio do Certificado de Origem (CO). A classe implementa o método 

EnviarCertificadoOrigem o qual tem o parâmetro CertificadoOrigem que é uma string em 

formato XML que se refere a uma instância do XML-CO [XFCO05]; O retorno é meramente 

informativo quanto ao recebimento do documento; 

� Classe ServicoAduanaImporta – esta classe tem a função de estabelecer a interface com a AI. 

O Web Service é disponibilizado à AI e possui as seguintes interfaces (Web Methods):  

� EnviarSituacaoDIAE – utilizada para confirmação ou rejeição, junto à AE, da operação de 

exportação (dados contidos no DIAE). Tem como parâmetros: tipoSituacao que indica: 
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1=confirmado, 2=confirmado com pendência e 3=rejeitado; situacaoDIAE que contém o 

motivo da rejeição ou pendência; e idDIAE que contém o identificador do DIAE; 

� ObterFaturaComercial – utilizada para obtenção do XML-FC. Tem como parâmetros: 

idFaturaComercial, que contém o identificador da FC, e idExportador, que contém o 

identificador do Exportador; 

� ObterCertificadoOrigem – utilizada para obtenção do XML-CO. Tem como parâmetros: 

idCertificadoOrigem, que contém o identificador do CO, e idExportador, que contém o 

identificador do Exportador. 

WebService

ServicoAduanaImporta()
ObterFaturaComercial(in idFaturaComercial : string, in idExportador : string) : string
ObterCertificadoOrigem(in idCertificadoOrigem : string, in idExportador : string) : string
EnviarSituacaoDIAE(in tipoSituacao : byte, in situacaoDIAE : string, in idDIAE : string)

AduanaExporta::ServicoAduanaImporta

ServicoExportador()
EnviarFaturaComercial(in FaturaComercial : string) : string

AduanaExporta::ServicoExportador
ServicoCertificador()
EnviarCertificadoOrigem(in CertificadoOrigem : string) : string

AduanaExporta::ServicoCertificador

 

Figura 7.6 – Web Services da Aduana Exportação 

7.4.2.2 Classe AduanaExportaImplementa 

As classes relacionadas aos Web Services provêem uma camada meramente de interface para os 

seus consumidores, sendo todo o processamento passado para a Classe 

AduanaExportaImplementa, que é responsável por toda implementação dos Web Services. 

Considerando que será esta classe que executará todos os processos sobre os documentos XML 

intercambiados, observe-se que a mesma utiliza o namespace XFAM.  

A figura 7.7 ilustra um exemplo de código da classe ServicoAduanaImporta para 

demonstrar como é feita a invocação da classe de implementação. É importante observar que o 

método disponibilizado pelo serviço tem apenas a função de invocar um método daquela classe.  

 

 

 

 

 

Figura 7.7 – Exemplo de código: método EnviarSituacaoDIAE 

A figura 7.8 apresenta os membros da classe AduanaExportaImplementa (atributos e 

assinatura dos métodos). Apenas os membros com o símbolo “+” são visíveis às classes de Web 

Services. As tabelas 7.1 e 7.2 provêem breve descrição sobre cada um dos membros da classe.  

[WebMethod] 
public void EnviarSituacaoDIAE(byte tipoSituacao, string situacaoDIAE, string idDIAE) 
{ 
 AduanaExportaImplementa aduanaexp = new AduanaExportaImplementa(); 
 aduanaexp.RecebeSituacaoDIAE(tipoSituacao, situacaoDIAE, idDIAE); 
}  
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+AduanaExportaImplementa()
-PreparaMailNotificaSupervisor(in tipoMail : byte, in strPendencia : string, in idDIAE : string)
+RecebeSituacaoDIAE(in tipoSituacao : byte, in msgSituacaoDIAE : string, in idDIAE : string)
+ObterDocumento(in numeroDoc : string, in idExportador : string, in qualDoc : byte) : string
-MatchImportador(in fco : FaturaComercialTipo)
-MatchPaisDestino(in fco : FaturaComercialTipo, in cor : CertificadoOrigemTipo)
-MatchReferenciaFC_CO(in fco : FaturaComercialTipo, in cor : CertificadoOrigemTipo)
-ArmazenaInfoMail(in info : string, in infoFC : string, in infoCO : string)
-ArmazenaInfoProblema(in tagXml : string, in info : string)
-MatchItemMercadoria(in fco : FaturaComercialTipo, in cor : CertificadoOrigemTipo)
-GeraFormatoProblemaBatimentoCO(in datahora : string, in tipo : byte) : string
-BatimentoCO_FC() : bool
-VerificaImportador(in idImportador : string) : byte
-MailNotificacaoSupervisor(in assunto : string, in body : string, in to : string)
-GravaProblemaXml(in tipoXmlProblema : byte)
-SaveXmlDoc(in baseProblema : bool)
-GetIDsDocumento()
+RecebeXml(in xmlDocIn : string, in qualXmlDoc : byte) : string

-msg : string
-qualDoc : byte
-idExportador : string
-idImportador : string
-idDocumento : string
-xmlDOC : string
-idFCemCO : string
-alDivergenciaCO_FC_Problema : ArrayList
-alDivergenciaCO_FC_Mail : ArrayList

AduanaExporta::AduanaExportaImplementa

 

Figura 7.8 – Classe de Implementação dos Web Services da AE 

Tabela 7.1 – Atributos da Classe AduanaExportaImplementa 

ATRIBUTOS DESCRIÇÃO 

alDivergenciaCO_FC_Mail 
Armazena as informações relativas as divergências entre o CO e a FC - 
para envio de e-mail ao Supervisor-Exportação (SE).  

alDivergenciaCO_FC_Problema 
Armazena as informações relativas as divergências entre o CO e a FC - 
para gravação base problemas.xml. O armazenamento é feito aos pares 
(primeiro=tag xml; segundo=mensagem).  

idDocumento Identificador do documento corrente (número do documento).  
idExportador Identificador do Exportador constante no documento (FC ou CO).  
idFCemCO Identificador da FC constante no CO  
idImportador Identificador do Importador constante no documento (FC ou CO).  
msg Armazena as mensagens a serem emitidas pela classe.  

qualDoc 
Indica o tipo de documento recebido do consumidor do serviço 
(Exportador ou Entidade Certificadora) � 1= FC; 2= CO.  

xmlDOC Documento XML a ser processado.  

Tabela 7.2 – Métodos da Classe AduanaExportaImplementa 

MÉTODOS DESCRIÇÃO 
AduanaExportaImplementa Construtor da classe de implementação dos serviços. 

ArmazenaInfoMail 
Armazena as informações a serem enviadas via mail para o 
Supervisor-Exportação relativas as divergências dos documentos 
(FC e CO) ou entre a FC e o CO (batimento de informações).  

ArmazenaInfoProblema 
Armazena as informações a serem gravadas num arquivo xml 
(problemas.xml) onde consta as informações relativas aos 
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problemas detectados nos documentos (FC e CO).  

BatimentoCO_FC 

Faz o batimento das informações entre a FC e o CO. Este 
método só é executado quando o documento corrente for um 
CO. É invocado a partir do método RecebeXml quando a 
situação do Importador for APTO(=1).  

GeraFormatoProblemaBatimentoCO 
Formata os problemas relacionados ao batimento entre o CO e a 
FC para gravação no arquivo problemas.xml e para envio de 
mail de notificação dos problemas (formato html).  

GetIDsDocumento 
Método que tem a função de obter os IDs do Exportador, 
Importador e do documento e armazená-lo nos atributos da 
classe.  

GravaProblemaXml 

Grava os problemas, que devem ser analisados pela Aduana, 
num arquivo xml (problemas.xml). Depois invoca o método 
MailNotificacaoSupervisor que envia uma mensagem para um 
determinado e-mail (que poderia ser de uma caixa de correio 
corporativa, p. exemplo).  

MailNotificacaoSupervisor 

Envia as seguintes mensagens: 1. relatando o problema ocorrido 
na recepção de um documento (FC ou CO) com algumas 
informações sobre o documento e um link para acessar o 
documento. 2. relatando as divergências entre o CO e a FC e 
exibe dois links para acesso à FC e CO. 3. relativa a 
confirmação com pendência do DIAE pelo importador via 
Aduana Importação. 4. relativa a rejeição do DIAE pelo 
importador via Aduana Importação. É invocado pelo método 
GravaProblemaXml (1 e 2) e PreparaMailNotificaSupervisor (3 
e 4).  

MatchImportador Compara o ID Importador entre o CO e a FC.  
MatchItemMercadoria Faz o batimento entre os itens de mercadoria da FC e do CO  
MatchPaisDestino Compara o País de Destino entre o CO e a FC.  

MatchReferenciaFC_CO 

Realiza as seguintes verificações: 1. se a data de emissão da FC 
constante em CO coincide com a da FC; 2. se Data Emissão CO 
maior ou igual à Data Emissão FC; 3. se ID do emissor da FC 
constante em CO coincide com o ID Exportador FC; e  

ObterDocumento 
Obtém o documento (FC ou CO) solicitado pela Aduana 
Importação.  

PreparaMailNotificaSupervisor 

Tem a função de preparar (formatar em HTML) a mensagem 
para envio ao Supervisor quando a situação do DIAE for 
CONFIRMADO com pendência ou REJEITADO. É invocado 
por RecebeSituacaoDIAE.  

RecebeSituacaoDIAE 

Tem a função de receber a situação do DIAE junto à Aduana 
Importação. As situações podem ser as seguintes: 1. Confirmado 
- Importador confirma a importação especificada; 2. Confirmado 
com pendência - Importador confirma a importação, contudo 
descreve alguma pendência; 3. Rejeitado - Importador rejeita a 
importação (com ou sem motivo).  

RecebeXml 
Recebe string xml referente à Fatura Comercial ou Certificado 
de Origem. Este método é a interface entre a classe de serviço e 
esta classe.  

SaveXmlDoc 

Salva o xml em arquivo. No caso da FC, o nome do arquivo será 
formado pelo ID do exportador + o ID da FC, concatenados com 
hífen. No caso do CO, o nome do arquivo será formado pelo ID 
do exportador + o ID do CO, concatenados com hífen.  

VerificaImportador 
Usa o serviço fornecido pela Aduana Importação para verificar 
se o importador está apto ou não a realizar operações de 
Comércio Exterior, bem como, se o mesmo existe na base.  
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7.4.2.3 Classe ConfirmaDadosExportacao 

Esta classe refere-se à implementação de uma aplicação web que tem a função de simular o 

acesso, pelo Exportador, ao sistema de comércio exterior do respectivo país para confirmação dos 

dados da operação de exportação pretendida. Estes dados, a critério da AE, tanto poderiam estar 

baseados diretamente naqueles constantes no documento XML-FC como poderiam ser 

complementados pelo Exportador. 

Uma vez confirmada a exportação, o Web Service disponibilizado à AE por AI é consumido 

para envio do DIAE (interface EnviarDIAE da classe ServicoAduanaExporta). 

7.4.3 Namespace AduanaImporta 

O namespace AduanaImporta abrange todos os aspectos de implementação feitos na Aduana 

Importação. Conforme ilustra a figura 7.9, o namespace define: os Web Services os quais são 

implementados individualmente nas classes ServicoAduanaExporta e ServicoAduanaImporta; a 

classe AduanaImportaImplementa que é responsável pela implementação de todos os processos 

relacionados aos Web Services; a classe ConfirmaDadosImportacao que provê uma interface web 

para que os dados da importação sejam confirmados pelo Importador. Observe-se que o 

namespace XFAM é utilizado pelas duas últimas classes retro mencionadas.  

AduanaImporta

ServicoAduanaExporta

ServicoAduanaImporta

ConfirmaDadosImportacao

AduanaImportaImplementa

XFAM

WebService

 

Figura 7.9 – Namespace AduanaImporta 

7.4.3.1 Web Services 

Esta seção aborda sobre os Web Services disponibilizados pela AI, os quais estão relacionados ao 

Importador e ao SI. A figura 7.10 mostra os Web Services com respectivas interfaces (Web 

Methods) que são utilizados pelos respectivos consumidores dos serviços. Abaixo é feita uma 

descrição de cada serviço: 
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� Classe ServicoAduanaExporta – esta classe tem a função de estabelecer a interface com a AE. 

O Web Service é disponibilizado à AE e possui as seguintes interfaces (Web Methods):  

� ObterSituacaoImportador – utilizada para verificação da situação do Importador. Para tal, 

a base de dados de importadores da AI (que é representado pelo arquivo importadores.xml 

o qual contém as informações do Importador) será acessada na classe de implementação 

para verificar se o Importador está em condições de realizar operações de comércio 

exterior. Tem como parâmetro idImportador que contém a identificação do Importador. 

Tem como retorno: 0 = Importador INEXISTENTE (não cadastrado na base); 1 = 

Importador APTO a importar; 2 = Importador INAPTO; 

� EnviarDIAE – utilizado para envio do documento XML DIAE. Tem como parâmetro 

DIAE que é uma string em formato XML que se refere a uma instância do documento 

XML DIAE [XDIA05]; 

� Classe ServicoAduanaImporta – esta classe tem a função de estabelecer uma interface com 

consumidores locais de Web Services. Neste caso, o Web Service é disponibilizado ao SI e 

possui duas interfaces com funções idênticas, diferindo apenas com relação aos documentos 

objeto da solicitação: 

� ReceberFaturaComercial – utilizado para obtenção do documento XML-FC na AE. A 

implementação deste método faz conexão direta com o método ObterFaturaComercial da 

classe ServicoAduanaImporta do namespace AduanaExporta. Tem como parâmetros: 

idFaturaComercial que se refere à identificação da FC; e idExportador que se refere à 

identificação do Exportador. O retorno é uma string que contém o documento XML-FC 

ou indicação de que o documento não foi encontrado. O método da classe de 

implementação só será invocado se o documento solicitado for encontrado, caso contrário, 

será retornada uma mensagem de documento não encontrado ao SI; 

� ReceberCertificadoOrigem – utilizado para obtenção do documento XML-CO na AE. A 

implementação deste método faz conexão direta com o método ObterCertificadoOrigem 

da classe ServicoAduanaImporta do namespace AduanaExporta. Tem como parâmetros: 

idCertificadoOrigem que se refere à identificação do CO; e idExportador que se refere à 

identificação do Exportador. O retorno é uma string que contém o documento XML-CO 

ou indicação de que o documento não foi encontrado. O método da classe de 

implementação só será invocado se o documento solicitado for encontrado, caso contrário, 

será retornada mensagem de documento não encontrado ao SI. 
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WebService

ServicoAduanaExporta()
ObterSituacaoImportador(in idImportador : string) : byte
EnviarDIAE(in DIAE : string) : string

AduanaImporta::ServicoAduanaExporta

ServicoAduanaImporta()
ReceberFaturaComercial(in idFaturaComercial : string, in idExportador : string) : string
ReceberCertificadoOrigem(in idCertificadoOrigem : string, in idExportador : string) : string

AduanaImporta::ServicoAduanaImporta

 

Figura 7.10 – Web Services da Aduana Importação 

7.4.3.2 Classe AduanaImportaImplementa 

As considerações com relação a esta classe são similares às mencionadas na seção 7.4.2.2, logo 

esta tem a função de implementar os Web Services da AI e utiliza o namespace XFAM uma vez 

que será responsável por manipular os documentos XML.  

A figura 7.11 apresenta os membros da classe AduanaImportaImplementa (atributos e 

assinatura dos métodos). Apenas os membros com o símbolo “+” são visíveis às classes de Web 

Services. A tabela 7.3 provê uma breve descrição sobre cada um dos membros da classe.  

+AduanaImportaImplementa()
+ObterSituacaoImportador(in idImportador : string) : byte
-SaveXmlDoc(in xmlDoc : string, in pathfile : string)
-GetEMailImportador(in idImportador : string) : string
-PreparaMailNotificaImportador()
-EnviaMail(in assunto : string, in body : string, in to : string)
-GetDIAE() : DIAETipo
+RecebeDIAE(in xmlDocIn : string) : string
+RecebeDoc(in xmlDoc : string, in idDoc : string, in idExportador : string, in qualDoc : byte)

-xmlDIAE : string
-diae : DIAETipo

AduanaImporta::AduanaImportaImplementa

 

Figura 7.11 – Classe de Implementação dos Web Services da AI 

Tabela 7.3 – Membros da Classe AduanaImportaImplementa 

MEMBROS DESCRIÇÃO 

diae 
Instância da classe DIAETipo (namespace XFAM.diae) que representa o 
DIAE recebido. É utilizada para manipulação dos dados do DIAE.  

xmlDIAE String em formato xml que contém o DIAE.  

AduanaImportaImplementa Construtor da classe de implementação.  

EnviaMail 

Tem as seguintes funções (em momentos distintos): - Enviar uma 
mensagem de notificação ao Importador para confirmação/rejeição da 
importação; e - Enviar mensagem ao SI caso a importação seja rejeitada 
ou confirmada com pendência.  

GetDIAE 
Método que tem a função de instanciar um objeto da classe DIAETipo 
(namespace XFAM.diae) a partir do DIAE recebido da AE e atribuí-lo ao 
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atributo da classe (diae).  

GetEMailImportador 

Acessa a base de importadores (Importadores.xml) para obter o e-mail do 
Importador para que seja enviada a mensagem de notificação ao mesmo 
para que confirme ou rejeite a operação de importação, conforme o DIAE 
recebido.  

ObterSituacaoImportador 

Método utilizado como interface pela Aduana Exportação para 
verificação da situação do Importador, se apto ou não para realizar 
operações de Comércio Exterior. Para tal, é acessada a base de 
importadores (Importadores.xml) na qual constam as informações 
relativas ao Importador. Retorna: 0=se importador não existe (não 
cadastrado); 1=se importador APTO a importar; 2=se importador 
INAPTO.  

PreparaMailNotificaImportador 
Tem a função de preparar (formatar em HTML) a mensagem a ser 
enviada ao Importador para que ele confirme ou rejeite a importação.  

RecebeDIAE 

Este método faz uma interface com a classe ServicoAduanaExporta para 
recebimento do DIAE (string XML) proveniente da AE. Após o 
recebimento o DIAE é validado contra o respectivo esquema. Ele invoca 
os métodos para salvar o documento e para preparar a mensagem a ser 
enviada ao Importador.  

RecebeDoc 
Este método faz uma interface com a classe ServicoAduanaImporta para 
recebimento da FC e do CO obtido da AE. Após o recebimento, os 
documentos são validados contra os respectivos esquemas e são salvos.  

SaveXmlDoc 
Tem a função de salvar todos os documentos recebidos pela AI (formato 
XML).  

7.4.3.3 Classe ConfirmaDadosImportacao 

Esta classe refere-se à implementação de uma aplicação web que tem a função de simular o 

acesso, pelo Importador, ao sistema de comércio exterior do respectivo país para confirmação dos 

dados da (futura) operação de importação (correspondente à operação de exportação no outro 

país). Os dados apresentados ao Importador são os constantes no DIAE recebido da AE. Estes 

dados, inclusive, poderiam, a critério da AI, ser utilizados como base para a Declaração de 

Importação a ser feita pelo Importador. 

Uma vez confirmada a importação, o Web Service disponibilizado à AI por AE é consumido 

para envio da situação do DIAE (interface EnviarSituacaoDIAE da classe 

ServicoAduanaImporta). 

7.5 Módulos 

Nesta seção são apresentados os módulos definidos neste trabalho. Estes módulos são brevemente 

explanados nas subseções a seguir, as quais são designadas com base na função executada por 

cada um dos módulos. 

Cabe mencionar que, excetuando-se os módulos mencionados nas subseções 7.5.2 e 7.5.3 

cujas implementações estão ligadas às classes mencionadas nas seções 7.4.2.3 e 7.4.3.3, 

respectivamente, os demais módulos, discorridos abaixo nas subseções 7.5.1 e 7.5.4, não foram 

considerados na seção precedente por terem basicamente a função de consumir os Web Services 

disponibilizados para enviar ou solicitar documentos, conforme o caso. 
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7.5.1 Transmissão de Documentos 

Este módulo tem a finalidade de fazer o envio à AE dos documentos XML-FC e XML-CO 

(definidos no XFAM) pelo Exportador e Entidade Certificadora, respectivamente, como se estes o 

estivessem fazendo a partir dos seus próprios sistemas (sem considerar os seus processos). 

As funcionalidades do módulo se resumem: à “elaboração” do documento a ser enviado, à 

sua validação contra o respectivo esquema, ao envio, através dos Web Services, do documento à 

AE, e acesso ao módulo de Confirmação da Exportação. No envio do XML-FC é consumido o 

Web Service ServicoExportador através da interface EnviarFaturaComercial. No caso do XML-

CO, é consumido o Web Service ServicoCertificador através da interface 

EnviarCertificadoOrigem (seção 7.4.2.1). 

 

 

Figura 7.12 – Módulo de Transmissão de Documento 

A figura 7.12 ilustra a interface gráfica deste módulo. Um detalhe a mencionar é que as 

informações estão definidas no idioma espanhol devido ao emprego no capítulo 8 onde serão 

aplicados os módulos aqui descritos num estudo de caso com a aplicação do XFAM, considerando 

uma operação de comércio exterior entre um país exportador e um país importador. Os botões têm 

as seguintes funções: 

� Abrir – utilizado para abrir um documento XML, o qual será exibido no browser; 

� Enviar FC – faz o envio do documento selecionado; 

� Confirmar Datos – provê o acesso ao sistema de exportação através da web (ver figura 

7.16) para que seja confirmada a operação de exportação; e 

� Cerrar – fecha o programa. 

A título ilustrativo, abaixo são apresentadas as seguintes figuras: 7.13, que mostra o registro 

de uma divergência em arquivo XML relacionada à verificação do Importador feita em AI quando 

do recebimento do XML-FC; 7.14, que mostra a formatação em HTML da mesma divergência 

para posterior envio de mensagem ao SE; e 7.15, que mostra o corpo da mensagem de divergência 
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que é exibida ao SE. Todos os processos relacionados às figuras supracitadas são executados pela 

classe AduanaExportaImplementa do namespace AduanaExporta (seção 7.4.2.2). 

Observe-se a disponibilização de um link para acesso direto ao documento na figura 7.15. 

Em todas as mensagens enviadas aos supervisores, seja de exportação ou de importação, por 

padrão haverá um ou mais links para acesso aos documentos sobre os quais as mensagens estão 

relacionadas.  

 

 

 

 

 

 

Figura 7.13 – Registro de Divergência (problemas.xml) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.14 – Formatação em HTML de Divergência 

 

 

 

 

 

Figura 7.15 – Corpo da mensagem enviada ao SE 

<HTML><BODY><TABLE BORDER="4"> 
<TR><TH BGCOLOR="#E1FFD9" COLSPAN="2">Factura Comercial</TH></TR> 
<TR><TD><B>Número</B></TD><TD>FC-UY-2005-001</TD></TR> 
<TR><TD><B>ID Exportador</B></TD><TD>EXP-UY-001</TD></TR> 
<TR><TD><B>ID Importador</B></TD><TD>23456789000169</TD></TR> 
<TR><TD><B>Mensaje</B></TD><TD BGCOLOR="#00FF00"><I> 
<B>El Importador encontrase INEPTO en la base de importadores.</B></I></TD></TR> 
<TR><TD><B>Recepción</B></TD><TD>9/11/2005 16:23:51</TD></TR> 
<TR BGCOLOR="YELLOW"><TD COLSPAN="2" ALIGN="CENTER"><a 
href="http://srrf04159a/AduanaExportacao/BDTemp/problema/EXP-UY-001-FC-UY-2005-
001.xml">Clic aqui para accesar la Factura Comercial</a></TD></TR> 
</TABLE></BODY></HTML> 

Factura Comercial 

Número FC-UY-2005-001 

ID Exportador  EXP-UY-001 

ID Importador  23456789000169 

Mensaje  El Importador encontrase INEPTO en la base de importadores. 

Recepción  9/11/2005 16:23:51 

Clic aquí para accesar la Factura Comercial 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<PROBLEMAS> 

<PROBLEMA> 
 <DOC>Factura Comercial</DOC>  
 <ID_DOC>FC-UY-2005-001</ID_DOC>  
 <ID_EXPORTADOR>EXP-UY-001</ID_EXPORTADOR>  
 <ID_IMPORTADOR>23456789000169</ID_IMPORTADOR>  
 <DATAHORA_RECEPCION>9/11/2005 16:23:51</DATAHORA_RECEPCION>  
 <DIVERGENCIA>El Importador encontrase INEPTO en la base de importadores</DIVERGENCIA>  
 <URL_DOC>http://srrf04159a/AduanaExportacao/BDTemp/problema/EXP-UY-001-FC-

UY-2005-001.xml</URL_DOC>  
</PROBLEMA> 

</PROBLEMAS> 
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7.5.2 Confirmação da Exportação 

Este módulo tem a finalidade de simular o acesso do Exportador ao sistema de comércio exterior 

relativo à exportação do respectivo país para confirmação da exportação. Os dados são 

visualizados pelo Exportador para que sejam verificadas as informações que foram baseadas, 

entre outras, nos dados contidos nos documentos previamente enviados. 

A figura 7.16 ilustra a página web relativa ao sistema de exportação para verificação e 

confirmação da exportação por parte do Exportador. O módulo apresenta um campo para que seja 

informado o número da declaração de exportação e quatro botões que têm as seguintes funções:  

� Acceso DE - para acesso aos dados de exportação;  

� Anterior e Próximo - para navegação entre os itens de exportação; e 

� Confirmar - para efetivamente confirmar a exportação. 

 

Figura 7.16 – Módulo para Confirmação da Exportação 
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7.5.3 Confirmação da Importação 

Este módulo tem a finalidade de simular o acesso do Importador ao sistema de comércio exterior 

relativo à importação do respectivo país para confirmação da (futura) importação. O Importador 

realiza o acesso após receber a mensagem eletrônica na qual consta a identificação do documento 

DIAE recebido pela AI. Os dados são visualizados pelo Importador para que sejam verificadas as 

informações, que são baseadas no DIAE, de forma que o mesmo possa confirmar ou rejeitar a 

operação. 

A figura 7.17 ilustra a página web relativa ao sistema de importação para verificação e 

confirmação da importação por parte do Importador. O módulo apresenta, além dos botões 

mencionados na seção precedente cujas funções são idênticas, um botão para rejeição da 

importação e uma área para descrição da pendência, no caso de confirmação com pendência, ou 

do motivo da rejeição. 

 

Figura 7.17 – Módulo para Confirmação da Importação 
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7.5.4 Obtenção de Documentos 

Este módulo tem a finalidade de obter os documentos XML-FC ou XML-CO na AE através do 

Web Service disponibilizado por AI o qual consome o Web Service disponibilizado pela AE – 

caso típico de serviço sendo consumido por serviço. 

O módulo é utilizado pelo SI quando este julgar necessária a obtenção de tais documentos. 

Cabe mencionar que estes documentos também já poderiam ser enviados, assim como o DIAE, 

automaticamente à AI como procedimento padrão. Neste caso, o módulo perderia a razão de sua 

existência. 

A utilização do módulo é bem simples e se resume na informação do número identificador 

do documento, na seleção do documento que se deseja obter e na identificação do Exportador. 

Após isto, bastará clicar no botão para iniciar o processo de obtenção do documento. A partir 

deste momento, o Web Service da AI (através das interfaces ReceberFaturaComercial e 

ReceberCertificadoOrigem) consome o Web Service da AE (através das interfaces 

ObterFaturaComercial e ObterCertificadoOrigem) que retorna o documento XML solicitado. Uma 

vez recebido o XML, a classe de implementação dos Web Services da AI é acionada através da 

interface RecebeDoc, a qual tem a função de validar e salvar o documento recebido. Não havendo 

erro no processo, o módulo acessa o documento recebido através do browser para exibição ao SI. 

A figura 7.18 mostra a interface do módulo, no qual constam os dados de entrada referentes 

a um CO. A figura 7.19 ilustra o documento XML-CO solicitado (formatado com XSLT – ver 

seção 3.4.4) exibido no browser. 

 

 

Figura 7.18 – Módulo para Obtenção de Documentos 
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Figura 7.19 – Certificado de Origem visualizado no browser 

7.6 Interações entre Namespaces e Módulos 

Considerando os namespaces e módulos mencionados nas seções antecedentes, a figura 7.20 

ilustra as interações existentes entre os mesmos de forma a tornar mais claro o entendimento do 

que foi explanado teoricamente. As tabelas 7.4, 7.5 e 7.6 fazem, respectivamente, as 

identificações das siglas relacionadas aos módulos, namespace AduanaExporta e namespace 

AduanaImporta constantes na figura 7.20.  
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Tabela 7.4 – Identificação das Siglas dos Módulos 

 SIGLA NOME 

MTD Módulo de Transmissão de Documentos 

MCE Módulo de Confirmação da Exportação (browser) 

MCI Módulo de Confirmação da Importação (browser) 

M
Ó

D
U

L
O

S 
MOD Módulo de Obtenção de Documentos 

 

Tabela 7.5 – Identificação das Siglas do Namespace AduanaExporta 

SIGLA CLASSE/INTERFACE 

CSE Classe ServicoExportador 

EFC EnviarFaturaComercial 

CSC Classe ServicoCertificador 

ECO EnviarCertificadoOrigem 

CSAI Classe ServicoAduanaImporta 

OCO ObterCertificadoOrigem 

OFC ObterFaturaComercial 

ESD EnviarSituacaoDIAE 

CAEI Classe AduanaExportaImplementa 

RXML RecebeXML 

OD ObterDocumento 

RSD RecebeSituacaoDIAE N
A

M
E

SP
A

C
E

 A
D

U
A

N
A

E
X

P
O

R
T

A
 

CDE Classe ConfirmaDadosExportacao 

 

Tabela 7.6 – Identificação das Siglas do Namespace AduanaImporta 

CSAE Classe ServicoAduanaExporta 

OSI ObterSituacaoImportador 

ED EnviarDIAE 

CSAI Classe ServicoAduanaImporta 

RFC ReceberFaturaComercial 

RCO ReceberCertificadoOrigem 

CAII Classe AduanaImportaImplementa 

RD RecebeDIAE 

OSI ObterSituacaoImportador 

RDOC RecebeDoc 

N
A

M
E

SP
A

C
E

 A
D

U
A

N
A

IM
P

O
R

T
A

 

CDI Classe ConfirmaDadosImportacao 

 

 

SIGLA CLASSE/INTERFACE 
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Figura 7.20 – Interações entre Namespaces e Módulos 

7.7 Considerações Finais 

Para a consecução deste capítulo foi inicialmente estabelecida uma arquitetura básica na qual 

constam os principais componentes integrantes do processo e respectivas interações considerando 

dois espaços geográficos distintos – País Exportador e País Importador. Como designado pelo 

nome, a arquitetura é básica porque foi definida tendo como base um cenário mínimo para que 

fosse possível atingir os objetivos pretendidos com o emprego dos documentos definidos no 

XFAM. Contudo, a sua estrutura permite extensão para inserção de novos componentes (como 

transportador e demais órgãos intervenientes do comércio exterior) e interações de forma a 

comportar novos e mais complexos cenários, o que poderá ser obtido consoante a assimilação 

progressiva do “novo paradigma”. 

Com o intuito de dar uma noção em alto nível do comportamento do protótipo, foram 

definidos os casos de uso centrados em duas visões que contemplam o descrito na arquitetura 

básica: Aduana Exportação e Aduana Importação. Tendo-se como base essas definições, foram 
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explanados os aspectos relacionados à implementação do protótipo, sendo optado por um 

particionamento técnico em namespaces em função da plataforma de desenvolvimento adotada. 

Assim, foram definidos os namespaces: XFAM que engloba todos os namespaces e classes 

utilizados para manipulação dos componentes definidos no vocabulário XFAM, inclusive os 

documentos - este namespace é usado pelos demais; AduanaExporta que tem correlação com os 

casos de uso da Aduana Exportação e disponibiliza os Web Services para o Exportador, para a 

Entidade Certificadora e para a Aduana Importação; e AduanaImporta que tem correlação com os 

casos de uso da Aduana Importação e disponibiliza os Web Services para a Aduana Exportação e, 

localmente, para o Supervisor-Importação.  

Finalmente, foram definidos os módulos que se utilizam basicamente dos namespaces 

AduanaExporta e AduanaImporta para desempenharem suas funcionalidades, as quais se baseiam 

principalmente no consumo dos Web Services disponibilizados. 

É importante mencionar que os papéis desempenhados pela Aduana Exportação e Aduana 

Importação, embora a arquitetura os defina de forma separada com relação ao espaço geográfico, 

se referem a um mesmo país de acordo com a operação de comércio exterior sendo realizado, ou 

seja, numa operação o país é exportador, noutra, é importador. Logo, a arquitetura foi definida 

didaticamente para que se tivesse uma noção clara dos papéis relacionados a cada uma das 

Aduanas. 

O capítulo subseqüente apresentará um estudo de caso, detalhando um possível cenário de 

emprego do XFAM no qual é demonstrada uma operação de comércio exterior entre dois países - 

exportador e importador - fazendo uso dos módulos definidos neste capítulo. 



 

 

Capítulo 8 

Estudo de Caso 

Este capítulo apresenta um estudo de caso considerando um cenário no qual são 

empregados os documentos XML definidos com o Vocabulário XFAM nos intercâmbios 

operacionalizados com a utilização dos módulos definidos na seção 7.5. A seção 8.1 faz uma 

breve introdução ao capítulo; a seção 8.2 faz algumas considerações sobre o cenário; as seções 

8.3 e 8.4 discorrem, respectivamente, sobre o intercâmbio da Fatura Comercial e do Certificado 

de Origem com a Aduana Exportação; a seção 8.5 fala sobre o batimento dos dados da Fatura 

Comercial e do Certificado de Origem; a seção 8.6 discorre sobre a Confirmação da Exportação 

e Intercâmbio do DIAE entre a Aduana Exportação e a Aduana Importação; a seção 8.7 descreve 

os procedimentos relacionados ao Recebimento do DIAE e à Confirmação da Importação; a 

seção 8.8 discorre sobre a Solicitação da Fatura Comercial e do Certificado de Origem feita pelo 

Supervisor-Importação; e a seção 8.9 faz as considerações finais. 
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8.1 Introdução  

Neste capítulo apresenta-se um possível cenário no qual o XFAM poderia ser empregado. Para tal 

é descrito resumidamente como se dariam os intercâmbios entre as partes envolvidas num 

processo de exportação e respectiva importação (país importador), considerando o emprego dos 

módulos definidos na seção 7.5, de forma que se possa dar uma noção dos benefícios oriundos do 

intercâmbio de informações que estão, dentre outros, de acordo com os mencionados na seção 2.7. 

Deve ser observado que o cenário para este estudo de caso foi definido primando-se pela 

simplificação e considerando, onde possível, os processos atualmente realizados no despacho 

aduaneiro, principalmente aqueles relacionados ao SISCOMEX (ver seção 2.4). Logo, a intenção 

é que o XFAM seja empregado de forma que seja flexível o suficiente para permitir a 

complementaridade dos processos do sistema supracitado. 

Inicialmente são feitas considerações sobre o cenário de aplicação e em seguida é abordada 

cada uma das interações existentes as quais centram-se principalmente nos intercâmbios 

realizados pelas partes envolvidas no processo. 

8.2 Contextualização 

Nas seções seguintes serão demonstradas as interações e intercâmbios com emprego dos 

documentos definidos no XFAM numa possível operação de comércio exterior entre um país 

exportador – o Uruguai – e um país importador – o Brasil. A operação será centrada nos aspectos 

específicos da área aduaneira, ou seja, os demais controles relacionados ao comércio internacional 

não são tratados, como por exemplo, os de natureza cambial (que poderá ser incluído no futuro). 

Diante disto, cabem algumas considerações sobre este cenário: 

� A internet é o principal meio de comunicação empregado; 

� Os aspectos relacionados à autenticação de usuário e/ou servidores (máquinas) não são 

mencionados por já serem considerados intrínsecos ao ambiente das Aduanas; 

� A Aduana Exportação (AE) e a Aduana Importação (AI) disponibilizam Web Services 

[WSA04] para intercâmbio de documentos XML [XML04] definidos através do XFAM; 

� Os documentos XML-FC28, XML-CO e DIAE, como já mencionado, utilizados no 

intercâmbio são documentos XML definidos no XFAM, os quais se referem, respectivamente, 

à Fatura Comercial, ao Certificado de Origem e, de certa forma, à Declaração de Exportação; 

� Presume-se que o vocabulário XFAM esteja num repositório compartilhado definido pelo 

Gestor do XFAM no Mercosul (ver seção 5.3), por exemplo, com disponibilidade de acesso às 

partes envolvidas no processo; 

                                                 
28 Tanto o XML-FC quanto o XML-CO poderão ser gerados sem detrimento dos respectivos documentos em papel, conforme 
atendimento às prescrições legais de cada país. 



Capítulo 8 – Estudo de Caso 

 

154

� Os procedimentos de verificação física e documental relativos à mercadoria objeto da 

operação comercial poderão, a critério das Aduanas, ser desvinculados; 

� É considerada a existência de uma base de dados na qual constam os perfis dos operadores do 

comércio internacional de forma que as Aduanas possam, em função dos perfis, ser 

subsidiadas na definição dos procedimentos a serem realizados sobre uma determinada 

mercadoria de um determinado Exportador/Importador; 

� As entidades envolvidas são aquelas já mencionadas no capítulo anterior: o Exportador, a 

Entidade Certificadora, a AE, a AI, o Supervisor-Exportação (SE), o Supervisor-Importação 

(SI) e o Importador. O Transportador, que também poderia estar incluso no processo de 

intercâmbio, é mencionado como uma parte envolvida, contudo, é apenas referenciado na 

documentação; 

� Os passos relativos à operação de exportação iniciar-se-ão a partir do momento em que o 

Exportador elabora a Fatura Comercial, ou seja, os passos antecedentes, como a negociação 

com o Importador, não são considerados. Não serão discorridos todos os passos envolvidos no 

processo, mas tão-somente aqueles relacionados ao escopo deste trabalho; e 

� Algumas considerações poderão ser feitas de forma a dar uma noção das verificações que 

poderão ser realizadas no decurso das interações e intercâmbios realizados, principalmente 

relacionadas às seções 2.6.2.3 e 2.6.3. 

As tabelas 8.1 a 8.5 referem-se aos dados que compõem, conforme o caso, os documentos 

XML usados no intercâmbio mencionados nas próximas seções. A tabela 8.1 contém os dados que 

identificam as partes envolvidas no processo de exportação. A tabela 8.2 apresenta as informações 

gerais relacionadas à transação. A tabela 8.3 contém os dados que identificam cada um dos 

documentos utilizados no intercâmbio. A tabela 8.4 apresenta os dados das mercadorias a serem 

exportadas. E a tabela 8.5 apresenta os dados relacionados ao Controle Aduaneiro, ao transporte e 

à carga. Cabe mencionar que alguns dados são utilizados em mais de um documento, sendo que os 

dados da tabela 8.5 são utilizados apenas no DIAE. Os termos entre parênteses são códigos que 

representam os dados a que se referem (ver seção 5.6). 

Tabela 8.1 – Partes Envolvidas 

PARTES ENVOLVIDAS 
Nome Exportador Exportadora de Alimentos Hermanos Uruguayos 
ID Exportador (UY) EXP-UY-001 
Nome Entidade Certificadota Camara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay 
ID Entidade Certificadora (UY) UY-EPR-03 
Nome Transportador Transportadora Internacional Uruguaya 
ID Transportador (UY) TR-UY-001 
Nome Importador Empresa Importadora de Alimentos 
ID Importador (BR) (CNPJ) 23.476.589/0001-32 
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Tabela 8.2 – Informações Gerais 

INFORMAÇÕES GERAIS 
País Destino Brasil (BR) 
País Aquisição Uruguai (UY) 
Condição de Venda Cost, Insurance and Freight (CIF) 
Via transporte Marítimo (01) 
Moeda Pagamento Dólar Americano (USD) 
Local Embarque Montevidéu (UY001) 
Enquadramento Exportação Normal (80000) 
Peso Bruto Total (Kg) 21000 
Peso Líquido Total (Kg) 20000 
Valor Total Frete (US$) 500,00 
Valor Total Seguro (US$) 500,00 
Preço Total (US$) 43500,00 
Total FOB (US$) 42500,00 

Tabela 8.3 – Identificação: Fatura, Certificado de Origem e DIAE 

FATURA COMERCIAL (XML-FC) 
ID FC-UY-2005-001 
Data Emissão 20-01-2005 

CERTIFICADO DE ORIGEM (XML-CO) 
ID  CO-UY-2005-001 
Data Emissão 22-01-2005 

DIAE 
ID DIAE-UY-2005-001 
Situação Despacho Carga Embarcada (60) 
Data 27-01-2005 

Tabela 8.4 – Dados das Mercadorias 

MERCADORIA - 001 
NCM 0204.50.00 
Descrição Carne de caprinos de raça holandesa - tipo II 
Peso Líquido (Kg) 10000 
País Origem Paraguay (PY) 
Quantidade (unid.) 5 
Preço Unitário (US$) 4000,00 
Total (US$) 20000,00 

IDENTIFICAÇÃO 
Marcas e Números marca de identificação IIU-I 
Tipo Embalagem Caixa, Alumínio (4B) 
Quantidade 5 

MERCADORIA – 002 
NCM 0204.43.00 
Descrição Peças de ovinos de raça belga de primeira - tipo IV 
Peso Líquido (Kg) 10000 
País Origem Argentina (AR) 
Quantidade (unid.) 5 
Preço Unitário (US$) 4500,00 
Total (US$) 22500,00 

IDENTIFICAÇÃO 
Marcas e Números marca de identificação IIU-II 
Tipo Embalagem Caixa, Aço (4A) 
Quantidade 5 
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Tabela 8.5 – Dados do Controle Aduaneiro, Transporte e Carga 

CONTROLE ADUANEIRO 
Aduana Registro/Data Montevidéu(UY001)/24-01-2005 
Aduana Saída/Data Montevidéu(UY001)/27-01-2005 
Aduana Entrada/Data Porto do Rio de Janeiro(BR0717600)/29-01-2005 
Aduana Destino/Data São Paulo-Leste(BR0811500)/30-01-2005 

TRANSPORTE 
Manifesto/Emissor MC-UY-2005-001/TR-UY-001 
Conhecimento/Emissor CT-UY-2005-001/TR-UY-001 
ID Veículo Transportador Titanic II 
Data Embarque 27-01-2005 

CARGA 
Acondicionamento Container(1) 
Quantidade Volumes 1 
ID Elemento Segurança 1 ES-0001 
Tipo/Estado Elem. Seg. 1 Lacre(1)/Novo 
ID Elemento Segurança 2 ES-0002 
Tipo/Estado Elem. Seg. 2 Lacre(1)/Novo 
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Figura 8.1 – Cenário do Estudo de Caso 
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A figura 8.1 ilustra um cenário de aplicação do XFAM, o qual está em conformidade com a 

arquitetura descrita na seção 7.2. Nela constam as partes envolvidas, suas interações e respectivos 

intercâmbios de documentos. 

As seções seguintes referem-se aos principais processos e abordam descritivamente os 

indicadores numerados na figura 8.1. Esses indicadores serão referenciados entre parênteses no 

decorrer da explicação. 

8.3 Intercâmbio da Fatura Comercial 

Considerando a exposição precedente, numa operação de exportação normal, uma vez que o 

Exportador Uruguaio tivesse elaborado a Fatura Comercial, o próximo passo, no que concerne aos 

trâmites aduaneiros, seria fazer o Registro da Exportação (no caso do Brasil, ver seção 2.6.2.1.1) 

no respectivo Sistema de Comércio Exterior. Este é o procedimento padrão. 

A partir deste ponto, com a inclusão do proposto neste, os procedimentos poderiam ser 

modificados (ver seção 5.8.1). O Exportador geraria o XML-FC (1) como parte integrante de seus 

processos e o enviaria à Aduana Exportação (AE) (2). O procedimento de envio do XML-FC é 

simulado com a utilização do módulo de Transmissão de Documentos (seção 7.5.1).  

A figura 8.2 mostra um fragmento do XML-FC (esquema apresentado na seção 5.5.1) 

intercambiado entre o Exportador e a AE, onde constam alguns dos dados constantes nas tabelas 

anteriormente mencionadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.2 – Fragmento do XML-FC 

<FaturaComercial xmlns="urn:especificacao:xfam:schema:xsd:FaturaComercial-1.0" ...> 
 <ID>FC-UY-2005-001</ID> 
 <cba:DataEmissao>2005-01-20</cba:DataEmissao> 
 <cco:Exportador> 
  <cco:IdentificacaoParte> 
   <cco:ID>EXP-UY-001</cco:ID> 
   <cco:NomeParte> 
    <cba:Nome>Exportadora de Alimentos Hermanos Uruguayos</cba:Nome> 
   </cco:NomeParte> 
  </cco:IdentificacaoParte> ... 
 </cco:Exportador> 

<cco:Importador>...</cco:Importador> 
<cco:PaisDestino> 

  <cco:IdentificacaoCodigo>BR</cco:IdentificacaoCodigo> 
  <cba:Nome>Brasil</cba:Nome> 

</cco:PaisDestino> ... 
 <cba:PesoKGBrutoTotal medidaUnidadeCodigo="KGM">21000</cba:PesoKGBrutoTotal> 
 <cba:PesoKGLiquidoTotal medidaUnidadeCodigo="KGM">20000</cba:PesoKGLiquidoTotal> ... 
 <cco:TermoCondicaoVenda> 
  <cco:IdentificacaoCodigo>CIF</cco:IdentificacaoCodigo> 
 </cco:TermoCondicaoVenda> ... 
 <cba:ValorTotalFrete quantiaMoedaID="USD">500.00</cba:ValorTotalFrete> 
 <cba:ValorTotalSeguro quantiaMoedaID="USD">500.00</cba:ValorTotalSeguro> 
 <cba:PrecoTotal quantiaMoedaID="USD">43500.00</cba:PrecoTotal> ... 
</FaturaComercial> 
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Após o recebimento do XML-FC pela AE, esta procede a verificação da situação do 

Importador constante no XML-FC junto à AI (2a), via Web Service, armazena o XML-FC em 

função desta situação e poderia ainda realizar outras verificações automatizadas, como por 

exemplo, relacionadas à natureza da mercadoria, se assim acordado. 

Caso o Importador tenha impedimento de realizar a operação, esta informação é armazenada 

em um banco de dados (BD) e passada ao SE através de correio-eletrônico para que sejam 

tomadas as providências pertinentes. Um exemplo de mensagem enviada ao SE é ilustrado na 

figura 7.15 da seção 7.5.1, na qual é mencionado que o Importador encontra-se INAPTO a operar 

no comércio exterior. Observe-se que no corpo da mensagem consta um link para acesso ao 

documento recebido (ver exemplo na figura 8.10), o que agiliza o trabalho de verificação por 

parte do SE, principalmente se comparado ao processo atual, no qual seria necessário localizar a 

documentação relativa ao despacho. 

Cabe mencionar que a Fatura Comercial, embora seja um documento elaborado no processo 

de exportação, normalmente é um documento instrutivo do despacho de importação (ver seção 

2.6.2.2.1). Contudo, o mesmo pode passar a ser recepcionado pela AE para que os seus dados 

sejam utilizados como base à elaboração do Registro de Exportação (ou, diretamente, à 

elaboração da Declaração de Exportação, conforme for o processo realizado pelo sistema de 

comércio exterior do país). Desta forma seriam minimizados os erros provenientes de redigitações 

e o XML-FC poderá ser enviado à AI por solicitação ou como procedimento usual no processo. 

8.4 Intercâmbio do Certificado de Origem 

No que se refere ao Certificado de Origem, um dos documentos que serve como base à sua 

elaboração é a Fatura Comercial, a qual é apresentada pelo Exportador à Entidade Certificadora 

para que esta emita o Certificado. 

Observe-se que sendo o XFAM utilizado tanto pelo Exportador quanto pela Entidade 

Certificadora, aquele poderia enviar também o XML-FC para esta, de forma que possa utilizar os 

dados para confecção do XML-CO. Com isto, também seriam minimizadas as possibilidades de 

erros inerentes ao processo de redigitação. 

A Entidade Certificadora, como parte intrínseca de seus processos, geraria o XML-CO (3) e 

o enviaria à AE (4). O procedimento de envio do XML-CO é feito através do módulo de 

Transmissão de Documentos (seção 7.5.1). 

A figura 8.3 mostra um fragmento do XML-CO (esquema apresentado na seção 5.5.2) 

intercambiado entre a Entidade Certificadora e a AE, no qual constam alguns dados constantes 

nas tabelas mencionadas na seção 8.2. 
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Figura 8.3 – Fragmento do XML-CO 

 Uma vez recebido o XML-CO pela AE, esta procede, se necessário, a verificação da 

situação do Importador (processo análogo ao realizado na seção precedente) junto à AI (4a), via 

Web Service, realiza, entre outras verificações, o batimento dos dados com relação àqueles 

constantes no XML-FC ao qual o XML-CO está relacionado (5) e o armazena em função do 

resultado deste processamento. Ocorrendo divergências, estas são armazenadas num BD e 

informadas ao SE via correio-eletrônico. 

O Certificado de Origem, da mesma forma que a Fatura Comercial, é um documento 

instrutivo, quando for o caso, do despacho aduaneiro de importação (ver seção 2.6.2.2.1). A 

recepção do XML-CO pela AE é feita principalmente para que este documento seja enviado à AI 

de forma a embasar o respectivo despacho de importação, o que garante maior confiabilidade ao 

documento, pois o mesmo foi recebido diretamente do seu emissor. 

8.5 Batimento dos Dados 

Após o recebimento dos documentos XML pela AE, a critério desta, várias verificações 

automatizadas poderiam ser realizadas com base nos dados constantes nestes documentos, tanto 

relacionadas ao batimento entre os próprios documentos XML (5), como verificações bem mais 

complexas envolvendo diversos sistemas que, direta ou indiretamente, fazem parte dos processos 

<CertificadoOrigem xmlns="urn:especificacao:xfam:schema:xsd:CertificadoOrigem-1.0" ...> 
 <ID>CO-UY-2005-001</ID> 
 <cba:DataEmissao>2005-01-22</cba:DataEmissao> 
 <cco:EntidadeCertificadora> 
  <cco:IdentificacaoParte> 
   <cco:ID>UY-EPR-03</cco:ID> 
   <cco:NomeParte> 
    <cba:Nome>Camara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay</cba:Nome> 
   </cco:NomeParte> 
  </cco:IdentificacaoParte> ... 
 </cco:EntidadeCertificadora> 
 <cco:Exportador>... </cco:Exportador> 
 <cco:Importador>... </cco:Importador> 
 <cco:LocalEmbarque> 
   <cco:IdentificacaoCodigo>UY001</cco:IdentificacaoCodigo> 
 </cco:LocalEmbarque> 
 <cco:PaisDestino> 
  <cco:IdentificacaoCodigo>BR</cco:IdentificacaoCodigo>      
 </cco:PaisDestino> 
 <cco:ModoTransporte> 
  <cco:IdentificacaoCodigo>01</cco:IdentificacaoCodigo> 
 </cco:ModoTransporte> 
 <cco:ReferenciaFaturaComercial>... 
  <cco:ParteReferenciaDocumento> 
   <cco:ID>FC-UY-2005-001</cco:ID> 
   <cba:DataEmissao>2005-01-20</cba:DataEmissao> 
   <cco:EmissorDocumento> 
    <cco:ID>EXP-UY-001</cco:ID> ... 
   </cco:EmissorDocumento> 
  </cco:ParteReferenciaDocumento> 
 </cco:ReferenciaFaturaComercial>... 
</CertificadoOrigem> 
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relacionados ao comércio exterior, inclusive com análises relacionadas ao perfil do Exportador, 

conforme o caso. 

A figura 8.4 ilustra, a título de exemplo, o corpo de uma mensagem enviada ao SE onde 

constam várias divergências detectadas no batimento entre o XML-FC e o XML-CO recebidos 

pela AE. Deve-se observar os dois links para acesso aos respectivos documentos (em formato 

HTML), o que torna célere a atividade de verificação documental, se necessária. Cabe mencionar 

que alguns dados constantes na figura não se referem àqueles apresentados nas tabelas 

apresentadas na seção 8.2, pois são apresentados apenas com o intuito de demonstrar as possíveis 

discrepâncias entre os documentos. 

 

Figura 8.4 – Divergências entre o XML-FC e o XML-CO 

Deve-se destacar que dentre os problemas no cumprimento dos sistemas de certificação de 

origem, o mais comum é relativo a erro de preenchimento ou por entrega fora do prazo do 

Certificado de Origem, o que pode ocasionar, consoante a legislação de cada país, a imposição de 

multas, ou outros gravames, ao Importador. Observe-se que estes tipos de problemas seriam 

minimizados, pois eventuais divergências poderiam ser detectadas ainda do lado exportador e as 

devidas retificações realizadas; e o XML-CO, no caso, seria enviado por meio eletrônico. E 

mesmo no caso de erro detectado no país importador, o processo de retificação poderia, conforme 
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o caso, ser feito em questão de horas ou até mesmo minutos. Estas considerações se aplicam 

também à Fatura Comercial (XML-FC). 

8.6 Confirmação da Exportação e Intercâmbio do DIAE 

Conforme mencionado anteriormente, uma vez que o XML-FC houvesse sido recepcionado sem 

apresentar divergências, os dados contidos no mesmo poderiam ser utilizados, a critério da AE, 

como base à elaboração do Registro de Exportação, o qual, por sua vez, comporia a Declaração de 

Exportação (DE). 

A elaboração definitiva da DE, com base nos documentos intercambiados, caracteriza a 

Confirmação da Exportação, sendo tal procedimento realizado pelo Exportador (6), através da 

web, com o emprego do módulo para este fim (seção 7.5.2). No contexto deste estudo de caso, 

levando-se em consideração, inclusive, o protótipo definido no capítulo precedente, após esta 

confirmação, a AE geraria o DIAE (7) e o enviaria à AI (8), via Web Service. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.5 – Fragmento do DIAE 

<DIAE xmlns="urn:especificacao:xfam:schema:xsd:DIAE-1.0" ...> 
 <ID>DIAE-UY-2005-001</ID> 
 <cco:SituacaoDeclaracao> 
  <cco:IdentificacaoCodigo>60</cco:IdentificacaoCodigo> 
  <cba:DataSituacao>2005-01-27</cba:DataSituacao> 
 </cco:SituacaoDeclaracao> 
 <cco:Exportador> 
   <cco:IdentificacaoParte> 
   <cco:ID>EXP-UY-001</cco:ID> 
   </cco:IdentificacaoParte> 
  </cco:Exportador> 
 <cco:PaisDestino> 
  <cco:IdentificacaoCodigo>BR</cco:IdentificacaoCodigo> 
 </cco:PaisDestino> 
 <cco:ControleAduaneiro> 
  <cco:AduanaRegistro> 
   <cco:IdentificacaoCodigo>UY001</cco:IdentificacaoCodigo> 
  </cco:AduanaRegistro> 
  <cba:DataRegistro>2005-01-24</cba:DataRegistro> ... 
  <cco:AduanaDestino> 
   <cco:IdentificacaoCodigo>BR0811500</cco:IdentificacaoCodigo> 
  </cco:AduanaDestino> 
  <cba:DataDestino>2005-01-30</cba:DataDestino> 
 </cco:ControleAduaneiro> ... 
 <cco:MoedaNegociada> 
  <cco:IdentificacaoCodigo>USD</cco:IdentificacaoCodigo> 
 </cco:MoedaNegociada> 
 <cco:TermoCondicaoVenda> 
  <cco:IdentificacaoCodigo>CIF</cco:IdentificacaoCodigo> 
 </cco:TermoCondicaoVenda> ... 
 <cba:ValorDolarFOBTotal quantiaMoedaID="USD">42500.00</cba:ValorDolarFOBTotal> 
 <cba:ValorTotalFrete quantiaMoedaID="USD">500.00</cba:ValorTotalFrete> 
 <cba:ValorTotalSeguro quantiaMoedaID="USD">500.00</cba:ValorTotalSeguro> ... 
</DIAE> 
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A figura 8.5 mostra um fragmento do DIAE (esquema apresentado na seção 5.5.3) enviado à 

AI pela AE, onde constam alguns dos dados constantes nas tabelas mencionadas na seção 8.2. A 

figura 8.6 apresenta o DIAE sendo exibido no browser (em formato HTML [HTML05]). 

 

Figura 8.6 – DIAE exibido no browser 

Cabe frisar que a maioria dos dados contidos no DIAE (ver seção 5.4.2) que são usados 

como base das verificações feitas pelas Aduanas têm sua representação feita por códigos [XILI05] 

justamente para permitir, além da harmonização, a automatização dos processos. Através dessas 

verificações, as irregularidades mencionadas na seção 2.6.3 poderão ser minoradas. 

Torna-se importante observar que o momento de intercâmbio de informações entre AE e AI 

não precisa necessariamente ocorrer após a confirmação da exportação (elaboração da DE), pois 

isto dependerá principalmente do tratamento a ser dado aos documentos recebidos e deverá ser 

definido em função dos interesses das Aduanas dos países em que operará o intercâmbio. 
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Dentre os dados contidos no DIAE, consta aquele que identifica a situação da DE, o qual é 

um dado cuja representação é feita através de código. Este dado viabiliza uma maior flexibilidade 

quanto ao momento a ser definido para o intercâmbio, pois através do mesmo, a AI poderá saber, 

por exemplo, se a mercadoria já deixou o país exportador – que, no caso do Brasil, corresponde a 

Averbação do Embarque (ver seção 2.6.2.1.8) e pode ser representada pelos códigos que variam 

de 70 à 73. Observe-se que na tabela 8.3 a situação é “Carga Embarcada”, cujo código é “60”. 

Um outro ponto é que a AE fica aguardando o retorno da Situação do DIAE (confirmação 

ou rejeição da operação de importação pelo Importador do país de destino) enviado pela AI, logo 

deverá haver um processo executado a nível de sistema na AE para que o SE seja notificado e 

possa tomar as devidas providências caso o prazo para recebimento da Situação do DIAE seja 

expirado, sem prejuízo da definição de procedimentos automatizados. Observe-se que o 

recebimento da Situação do DIAE, consoante o acordado entre os países partícipes do Mercosul, 

tanto poderá ser um requisito obrigatório para a consecução dos passos seguintes aos 

procedimentos do despacho de exportação, como poderá ser um processo paralelo a estes 

procedimentos. 

8.7 Recebimento do DIAE e Confirmação da Importação 

Ao receber o DIAE (9), a AI o armazena e envia uma mensagem, via correio-eletrônico, ao 

Importador, na qual solicita que o mesmo confirme, dentro de um determinado prazo, a operação 

de importação a que se refere o DIAE (10). 

A figura 8.7 apresenta o corpo da mensagem enviada ao Importador, na qual constam: o 

número de referência ao DIAE; um link para acesso ao sistema de comércio exterior, aqui 

representado pelo módulo de Confirmação da Importação (seção 7.5.3); e um prazo para que a 

operação seja confirmada. 

CONFIRMAÇÃO IMPORTAÇÃO 

Solicitamos que seja feita a confirmação da importação conforme documento abaixo: 
DIAE-UY-2005-001 

Clique aqui para confirmar a Importação 

Observação: a confirmação da importação deverá ser feita no prazo de 2 dias a 
contar de 27/01/2005. 

Figura 8.7 – Corpo da Mensagem enviada ao Importador 

O Importador, através da referência ao DIAE contida na mensagem recebida (11), acessa o 

sistema de comércio exterior do respectivo país e confirma ou rejeita a operação (12). Apenas no 

caso de rejeição ou confirmação com pendência o SI é notificado (13), via correio-eletrônico, cuja 

mensagem – exemplo ilustrado na figura 8.8 - consta o motivo da rejeição ou pendência e um link 
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para acesso ao DIAE anteriormente recebido (formatado em HTML – ver figura.8.6 da seção 

precedente). 

IMPORTAÇÃO - CONFIRMAÇÃO COM PENDÊNCIA 

NÚMERO DIAE DIAE-UY-2005-001 

ID EXPORTADOR EXP-UY-001 

ID IMPORTADOR 23476589000132 

PENDÊNCIA(S) 

O valor total na moeda negociada está a maior. O valor negociado 
é de US$ 43450.00. 

Clique aqui para acessar o DIAE. 

Figura 8.8 – Corpo da Mensagem enviada ao SI 

Em qualquer caso haverá envio à AE da situação do DIAE (14), sendo que, no caso de 

rejeição ou confirmação com pendência, o SE será informado sobre esta situação (15), através de 

correio-eletrônico, para que tome as providências cabíveis. Constam nesta mensagem links para 

acesso ao DIAE, ao XML-FC e ao XML-CO, se for o caso, o que facilitará a verificação feita pelo 

SE, conforme exemplo ilustrado na figura 8.9. Deve ser observado que procedimentos 

automatizados também poderão ser definidos para tratamento das operações rejeitadas. 

EXPORTACIÓN - CONFIRMACIÓN CON PENDENCIA 

NÚMERO DIAE DIAE-UY-2005-001 

ID EXPORTADOR EXP-UY-001 

ID IMPORTADOR 23.476.589/0001-32 

PENDENCIA(S) 

O valor total na moeda negociada está a maior. O valor negociado é de 
US$ 43450.00. 

DOCUMENTOS RELACIONADOS 

DIAE (clic aquí). 

Factura Comercial (clic aquí). 

Certificado de Origen (clic aquí). 

Figura 8.9 – Corpo da Mensagem enviada ao SE 

A partir do recebimento do DIAE algumas verificações já poderiam ser realizadas se 

houvesse interesse da AI, contudo tornar-se-ia interessante fazê-las após a confirmação da (futura) 

importação pelo Importador, pois seria esta ação que determinaria os possíveis procedimentos a 

serem adotados com relação à operação. 

Deve ficar claro que, excluindo-se os aspectos inerentes aos acordos estabelecidos, o 

tratamento a ser dado ao DIAE e às informações contidas no mesmo, bem como os procedimentos 
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relacionados, são de responsabilidade de cada país, sendo definidos em consonância com suas 

peculiaridades. 

No que se refere à confirmação ou rejeição da (futura) operação de importação por parte do 

Importador, deverá haver um processo executado a nível de sistema na AI para que o SI seja 

notificado e possa tomar as providências pertinentes caso o prazo para confirmação da importação 

por parte do Importador seja expirado. 

Um ponto a ser observado é que a simples realização do intercâmbio do DIAE e 

conseqüentemente a utilização dos seus dados no país importador, por si só, já minoram os 

problemas e irregularidades mencionadas nas seções 2.6.2.3 e 2.6.3. Além de facilitar as 

transações de comércio exterior, uma vez que, dentre outras coisas, o intercâmbio viabiliza, por 

exemplo, a previsibilidade do tratamento a ser dado à mercadoria que será objeto do despacho 

aduaneiro. 

8.8 Solicitação da Fatura Comercial e do Certificado de Origem 

 

Figura 8.10 – Fatura Comercial (XML-FC) exibido no browser 
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Grande parte dos dados constantes nos documentos XML – FC e CO – intercambiados para a AE 

constam no DIAE, não obstante, pode ocorrer a situação na qual a AI, na pessoa do SI, deseje 

verificar estes dados diretamente na respectiva documentação. Diante disto, o SI poderá solicitar o 

XML-FC e o XML-CO à AE (16), via Web Service, com a utilização de um módulo definido para 

Obtenção de Documentos (ver seção 7.5.4), bastando informar o número e tipo do documento. A 

figura 8.10 apresenta o XML-FC exibido no browser, o qual é apresentado ao SI após o 

recebimento do documento solicitado. O XML-CO é apresentado, nos mesmos moldes, conforme 

figura 7.19 da seção 7.5.4. 

8.9 Considerações Finais 

Este capítulo teve o intuito de demonstrar, considerando os módulos descritos na seção 7.5, um 

possível cenário no qual os documentos definidos com o XFAM poderiam ser empregados, 

através do intercâmbio, nos processos relacionados às transações de comércio exterior no que 

concerne à área aduaneira. 

Procurou-se demonstrar, considerando-se inclusive o discorrido na seção 5.8, que os dados 

definidos no XFAM, sob os quais são elaborados os documentos de intercâmbio, contemplam a 

obtenção dos benefícios elencados na seção 2.7 a partir do momento que são suficientes para a 

detecção e conseqüente minimização dos problemas e irregularidades mencionados, 

respectivamente, nas seções 2.6.2.3 e 2.6.3.  

A segurança no intercâmbio de informações exige autenticidade das partes que estão 

envolvidas, integridade, confidencialidade e não-repúdio das informações enviadas. Tais aspectos 

não foram abordados, por serem, como dito, considerados inerentes aos ambientes das Aduanas. 

Contudo, o emprego de Certificado Digital, como por exemplo o e-CPF e o e-CNPJ que já são 

emitidos pela SRF, é uma opção para identificação das partes envolvidas. E com relação ao meio 

de comunicação pode ser empregada, por exemplo, uma Virtual Private Network29 (VPN). 

É importante mencionar que, uma vez implementada a interoperabilidade entre os diversos 

sistemas das Aduanas, inclusive entre os demais órgãos de governo, seja a nível interno ou 

externo, a partir da harmonização viabilizada pelo emprego de um vocabulário de intercâmbio, 

como é o caso do objeto deste, vários serão os cenários implementáveis, os quais terão como 

limitadores o nível de abrangência da interoperabilidade e da infra-estrutura tecnológica das partes 

envolvidas. Considerando este contexto, não é difícil visualizar o cenário onde estejam envolvidos 

os demais órgãos intervenientes nos processos relativos ao Comércio Exterior (ver seção 2.4) e o 

quão seriam dificultadas as práticas ilícitas num prisma bem mais amplo do que o aqui exposto. 

O próximo capítulo apresenta as conclusões e trabalhos futuros relacionados ao objeto desta 

dissertação.  

                                                 
29 A VPN é a implementação de uma rede corporativa de computadores, com acesso restrito, utilizando a infra-estrutura 
existente de uma rede pública, normalmente a Internet, para a interconexão de diversos computadores. 



 

 

Capítulo 9 

Conclusões 

Este capítulo discorre sobre as conclusões desta dissertação. A seção 9.1 descreve as 

principais contribuições deste trabalho; a seção 9.2 aponta as dificuldades encontradas; e a 

seção 9.3 faz indicações de trabalhos futuros. 
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9.1 Principais Contribuições 

Este trabalho teve como finalidade a elaboração de um vocabulário XML no contexto de 

Comércio Exterior, mais especificamente na área aduaneira, para definição de documentos de 

intercâmbio. O vocabulário XFAM, no que concerne a sua descrição técnica, foi desenvolvido 

com base na CCTS [ebXML03] e UBL [MeSe04], primando-se pela minimização de 

ambigüidades e pela maximização do reuso dos componentes de dados definidos. No que se refere 

à definição dos dados para sua composição, baseou-se em várias fontes, tais como: documentos 

utilizados no comércio internacional; profissionais relacionados à área aduaneira; e normas legais 

e infralegais. 

A CCTS provê uma abordagem para decomposição de documentos complexos em 

elementos de dados modulares e reusáveis e para documentar estes elementos como Entidades de 

Informação. Contudo, devido ao fato de esta especificação apresentar uma sintaxe neutra, foi 

utilizada a UBL para suprir esta lacuna, a qual provê um mecanismo de aplicação da CCTS para 

produção de uma biblioteca de esquemas XML [XSD04]. 

Os dados definidos para comporem o XFAM tiveram dois focos principais: o primeiro, foi 

baseado na documentação instrutiva do despacho aduaneiro: a Fatura Comercial e o Certificado 

de Origem, de forma a facilitar os trâmites relacionados a estes documentos e, conseqüentemente, 

agilizar os procedimentos referentes ao despacho aduaneiro – foco na facilitação; o segundo, 

baseou-se na identificação dos dados de interesse de intercâmbio entre os países do Mercosul de 

forma a definir um documento de intercâmbio com vistas à realização de um controle mais efetivo 

do comércio intra-regional – foco na fiscalização. 

Considerando o cumprimento do que propõe este trabalho e ter o mesmo alcançado o seu 

objetivo precípuo (ver seção 5.2), são destacadas as principais contribuições: 

� Definição do XFAM sobre uma estrutura que permite facilmente a sua extensão, 

considerando o reuso de componentes de dados, com vistas à definição de novos 

documentos de intercâmbio; 

� Definição de uma arquitetura básica para emprego do XFAM; 

� Utilização da tecnologia Web Services como estado da arte, que se encontra em estágio 

incipiente de maturação, para solução de problemas reais e relevantes nacionalmente; 

� Viabilização de controles e procedimentos pró-ativos a serem realizados pelas 

Administrações Aduaneiras; 

� Alocação de recursos humanos e materiais de forma mais eficiente e apropriada; 

� Desburocratização, ainda que parcial, dos trâmites relacionados ao despacho – 

viabilização da extinção de documentos (em papel) instrutivos do despacho; 

� Minimização dos problemas e irregularidades existentes no comércio intra-regional; 
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� Facilitação do comércio intra-regional, alcançada principalmente pela agilização nos 

procedimentos aduaneiros em função dos documentos recebidos diretamente do emissor 

através de meio ágil de comunicação – a internet; 

� Flexibilização quanto ao uso das informações intercambiadas devido ao emprego de 

XML, podendo as mesmas ser utilizadas em várias plataformas; 

� Uniformização de procedimentos e métodos de controle entre as Administrações 

Aduaneiras do Mercosul, o que torna um fator adicional de agilização do comércio 

intra-regional;  

� Viabilização da simplificação e minimização de erros, a critério da Administração 

Aduaneira, na elaboração da Declaração relativa ao despacho, pois os dados contidos 

nos documentos intercambiados poderão ser usados como base a esta elaboração; 

� Viabilização e facilitação no caso de estabelecimento de intercâmbio com terceiros 

países (externos ao Mercosul) através da negociação com base no XFAM, uma vez que 

este prima pela convergência de dados devido ao emprego de padrões internacionais; 

� Várias considerações foram feitas de forma a nortear uma possível reestruturação dos 

procedimentos aduaneiros, levando-se em conta o potencial de implementação real em 

consonância, inclusive, com os ditames legais e infralegais relacionados; 

� Inserido no contexto de reestruturação retro, contudo com potencial de implementação 

limitado ou restringido devido à falta de convergência das legislações aduaneiras dos 

países envolvidos, foi feita proposição de um Despacho Aduaneiro do Mercosul. Tal 

proposta considera ser este o futuro do despacho aduaneiro intra-regional; 

� Com a implementação do Despacho Aduaneiro do Mercosul, seria possível um cenário 

no qual o processo aduaneiro iniciar-se-ia praticamente com os dados informados pelo 

Exportador podendo chegar à etapa de desembaraço automatizado da mercadoria (que 

prescindisse de verificação física) no país importador antes mesmo da chegada da 

mercadoria a este, com mínima interação humana nas etapas intermediárias do processo 

e com a maximização da reutilização das informações obtidas nas etapas iniciais do 

processo; 

� Justiça fiscal, uma vez que se pretende minorar os ilícitos praticados no comércio intra-

regional que, por conseqüência, entre outros, minimizará a concorrência desleal e a 

evasão tributária; e 

� A implementação do protótipo com emprego de Web Services [WSA04] e a explanação 

sobre um possível cenário de aplicação do XFAM feito no estudo de caso permitiram 

dar uma incipiente noção das vantagens existentes na utilização de uma arquitetura 

orientada a serviços. 
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Adicionalmente, foi discorrida de forma introdutória a denominada Contextualização de 

Vocabulários que se fundamenta no pressuposto de que é praticamente inviável um Vocabulário 

de Intercâmbio definido num certo domínio (vertical) conformar-se a todas as peculiaridades 

(horizontal) relativas aos membros de uma comunidade que fazem uso do mesmo. Assim, foram 

dadas noções teóricas a partir de um modelo, no qual vocabulários relacionados a um mesmo 

domínio, porém díspares em função de certas peculiaridades, pudessem ser definidos 

considerando a existência de um vocabulário num nível “hierarquicamente superior”. 

Diante das exposições supra, cabe mencionar que a missão da fiscalização aduaneira será 

melhor cumprida, uma vez que elevará a percepção de risco do operador de comércio exterior 

faltoso, aumentando, dessa maneira, o nível de cumprimento voluntário de suas obrigações 

tributárias e, assim, promovendo o incremento da arrecadação (abstraindo-se a natureza 

extrafiscal dos tributos aduaneiros). Logo, pode-se concluir que o intercâmbio de informações 

realizado com o emprego do XFAM permitirá que resultados (objetivos) indiretos sejam 

alcançados devido à elevação do patamar de cumprimento voluntário das obrigações tributárias 

aduaneiras. 

9.2 Dificuldades Encontradas  

No que concerne às dificuldades encontradas, estas são centradas principalmente nos seguintes 

pontos: 

� Natureza multidisciplinar. Até a definição do tema proposto na presente dissertação muito 

pouco se sabia acerca da área fim – área aduaneira. Logo, a sua consecução tornou-se um 

desafio adicional ao que já está intrínseco à natureza de qualquer tema de dissertação; 

� Diminuta existência de trabalhos relacionados, pelo menos disponíveis publicamente, pois, 

por se tratar de um tema intimamente ligado a uma área de atuação governamental, 

normalmente os trabalhos desenvolvidos não têm caráter ostensivo nem mesmo dentro da 

instituição executora; 

� Dificuldade inicial para aquisição de conhecimentos relacionados às fraudes e ilícitos 

praticados no âmbito aduaneiro devido à inexistência de fontes bibliográficas. E, 

conseqüentemente, dificuldade para identificação dos dados que seriam de interesse mútuo 

dos países partícipes do Mercosul que estão ligados diretamente às fraudes e ilícitos 

supracitados; e 

� Identificação de um framework sobre o qual seria desenvolvido o vocabulário de forma que 

aquele provesse não apenas os dados a serem intercambiados, mas uma metodologia a sua 

definição, considerando principalmente o reuso de dados e a facilidade de extensão. 
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9.3 Trabalhos Futuros 

Considerando a natureza embrionária do proposto neste trabalho no contexto do Mercosul, onde, 

até o presente momento, não existe interoperabilidade entre os sistemas dos países-membros, é de 

se esperar que algumas lacunas precisem ser preenchidas, dentre as quais destacam-se: 

� Conforme mencionado na seção 5.3, necessidade de definição de um órgão Gestor do 

vocabulário com representatividade no âmbito do Mercosul (GM) e definição de um órgão 

Gestor Nacional (GN) que seria responsável pela operacionalização do intercâmbio; 

� Desenvolvimento de ferramenta para gerenciamento e manutenção do vocabulário de forma 

que seja facilitado o atendimento das demandas provenientes dos países-membros, bem como 

que seja respeitado ao máximo o princípio de reuso dos dados; 

� Enriquecimento do XFAM através da inclusão de novos elementos de dados de forma a 

estendê-lo para que seja possível definir novos documentos de intercâmbio de interesse das 

Administrações Aduaneiras do Mercosul, sempre com o objetivo de buscar a sintonia entre o 

par: controle e celeridade. Com isto, novas entidades poderiam ser incluídas no processo, 

como por exemplo o Transportador; e poderia cogitar-se um cenário no qual uma negociação 

de novo intercâmbio fosse feita através de documento definido, por uma das partes, com base 

no XFAM, o que tornaria a negociação facilitada e, diferentemente do que normalmente 

ocorre, sem a necessidade de reuniões presenciais para sua concretização; 

� Aperfeiçoamento do modelo proposto relativo à Contextualização de Vocabulários, inclusive 

com a implementação de ferramenta, de modo a tornar trivial a definição de vocabulários a 

partir de outros com vistas à reutilização dos seus componentes de dados; 

� Definição de um Documento de Intercâmbio Aduaneiro do Mercosul (DIAM) que seria 

empregado principalmente na importação cuja definição se daria no país exportador – 

sucessor do DIAE (seção 5.5.3). Contudo, como mencionado, para consecução deste há 

necessidade de alguns avanços no processo integracionista do Mercosul de forma que sejam 

harmonizadas as legislações aduaneiras dos países-membros – o que é, atualmente, um óbice à 

definição do mencionado documento; 

� Implementação do Despacho Aduaneiro do Mercosul tendo como principal instrumento o 

emprego DIAM para a realização do intercâmbio entre a Aduana Exportação e a Aduana 

Importação; e 

� Extensão do vocabulário de forma a contemplar, dentre outros viáveis, os aspectos 

relacionados à tributação, tarifação e aplicação de normas sanitárias no contexto aduaneiro. 
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ALADI Congregação de países que têm como objetivo o estabelecimento de 

um mercado comum latino-americano, formada atualmente por: 

Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Equador, 

México, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela (www.aladi.org). 

Alfândega Repartição pública encarregada de vistoriar bagagens e mercadorias 

em trânsito e depositadas, para fins de cobrança dos correspondentes 

direitos de entrada e saída. 

Certificado de Origem Documento exigido pelo Mercosul e pela ALADI para 

comprovação, perante as autoridades aduaneiras, no país em que é 

feita a importação, que a mercadoria nele descrita cumpre os 

requisitos de origem vigentes no comércio intra-regional. Desta 

forma, a mercadoria goza de reduções tarifárias previstas nos 

respectivos acordos [CNC05]. É emitido por uma Entidade 

Certificadora. 

COM Component Object Model. Arquitetura da Microsoft para o 

desenvolvimento e implementação de componentes de software. 

Como uma extensão de OLE, COM também é responsável por 

serviços como negociação de interface, gerenciamento de versão, 

licenciando, e serviços de evento. DCOM é uma extensão de COM 

para ambientes distribuídos, onde componentes distribuídos podem 

se comunicar por chamadas de procedimentos remotos (RPC). 

Conhecimento de Carga Documento relativo à própria mercadoria. E seu original, além de 

fazer prova da contratação da operação de transporte firmada entre o 

exportador e o transportador, faz prova da propriedade ou posse da 

carga, constituindo um título de crédito em circulação (por meio de 

endosso). É um documento instrutivo da declaração de importação. 

DIAE Documento de Intercâmbio Aduaneiro de Exportação. Documento 

XML, objeto deste trabalho, que deverá ser gerado pela Aduana 

Exportação (do país exportador) com os dados relativos à 

Exportação, o qual será enviado para a Aduana Importação (do país 

importador) de forma que seja possível realizar verificações e 

antecipar os procedimentos relativos ao despacho de importação. 

Fatura Comercial Documento emitido e assinado pelo exportador contendo as 

características da operação comercial (commercial invoice). 
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Manifesto de Carga O manifesto de carga é o documento do veículo transportador, no 

qual é feito o registro da carga existente a bordo. É composto por um 

ou mais conhecimentos de carga. 

NCM Nomenclatura Comum do Mercosul. É uma nomenclatura unificada, 

estabelecida entre os países partícipes do Mercosul, com base no 

Sistema Harmonizado (SH). A nomenclatura estava prevista no 

Artigo I do Tratado de Assunção. Seu objetivo é oferecer melhor 

detalhamento dos produtos. Utiliza um código composto por oito 

dígitos, sendo que os seis primeiros correspondem a nomenclatura 

internacional do SH. 

SH O Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de 

Mercadorias, ou simplesmente Sistema Harmonizado, é uma 

sistemática de classificação de produtos crida pela WCO. Através do 

SH, os produtos são ordenados segundo sua matéria constitutiva, seu 

emprego e sua respectiva aplicação. O SH é uma nomenclatura de 

seis dígitos, organizada em seções, capítulos, posições e sub-

posições. O sistema, usado por mais de 177 países e economias, 

serve de base na fixação de suas tarifas aduaneiras e na coleta de 

estatísticas de comércio internacional. O Sistema Harmonizado é 

regido pela Convenção Internacional sobre o Sistema de Codificação 

de Mercadorias [DTC03]. 

TAG Marcação que delimita um elemento. Uma tag inclui um nome que 

referencia a declaração de um elemento num esquema, podendo, 

inclusive, ter atributos. É delimitada pelos símbolos “<” e “>”. É 

usada para descrever a semântica e estrutura de um documento. 

Exemplo: a tag <nome> marca o início de uma identificação de uma 

pessoa ou coisa. 

Tarifa ad valorem Tarifa cobrada em bases percentuais sobre o valor da mercadoria. 

Por exemplo, uma tarifa de 5% significa que o imposto de 

importação equivale a 5% do valor estimado da mercadoria 

[DTC03]. 

Tarifa Específica Tarifa fixada em termos de encargos monetários específicos por 

unidade ou quantidade do bem importado. Por exemplo, US$100,00 

por tonelada métrica de determinado bem [DTC03]. 

Trânsito Aduaneiro O regime especial de trânsito aduaneiro é o que permite o transporte 

de mercadoria, sob controle aduaneiro, de um ponto a outro do 

território aduaneiro, com suspensão do pagamento de tributos 

[RA02]. 
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URI Uniform Resource Identifier. Identifica um recurso (tipicamente na 

internet) unicamente com uma string curta. São definidas em 

http://www.w3.org/hypertext/WWW/Addressing/URL/URIOverv

iew.html. A URL é a mais comum espécie de URI. 

URL Uniform Resource Locator. Especifica o endereço de um recurso na 

Internet, como uma página Web, uma imagem, um arquivo de som, 

etc. As URLs consistem de uma especificação de protocolo de 

transferência (transfer protocol), como http: ou ftp:, um nome de 

domínio (domain name): www.cin.ufpe.br, e uma especificação de 

caminho (path): http://www.cin.ufpe.br/ ~roberto/AlunosPG/obcj. 

URN Uniform Resource Name. Um nome que identifica unicamente um 

objeto de informação, sem considerar sua localização na web. É um 

tipo de URI. 

Valor Aduaneiro Representa a base de cálculo do imposto de importação apurada 

conforme os métodos de valoração aduaneira do GATT-1994, 

quando a alíquota for ad valorem. 

W3C World Wide Web Consortium. Consórcio que desenvolve 

tecnologias interoperáveis (especificações, diretrizes, software e 

ferramentas) de forma a maximizar as potencialidades da Web. 

(http://www.w3.org). 

XFAM Vocabulário XML para Fiscalização/Facilitação Aduaneira do 

Mercosul. Vocabulário definido no contexto de Comércio Exterior, 

especificamente relacionado à área aduaneira, de forma a viabilizar o 

intercâmbio de informações entre as Administrações Aduaneiras 

(ApA) e destas com as empresas (ApE), cuja finalidade é facilitar o 

comércio internacional e permitir melhor controle por parte dos 

órgãos fiscalizadores. 
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