Estabelecimento da mensagem PREDES – Códigos de subcategorias de correio e de categorias de
tratamento dos objetos postais
Observação: para os propósitos do presente guia, são utilizadas a mensagem PREDES V2.1, tal como
definida na norma M41, e as «etiquetas de recipientes postais», conforme definidas na norma S47.
I.

Preâmbulo

Por razões operacionais e contábeis, é importante que as informações eletrônicas reflitam a realidade do
correio físico, bem como as informações apresentadas nos formulários físicos.
A mensagem PREDES contém indicações sobre uma expedição de correio que foi preparada por um correio
permutante de origem para a sua transmissão a um correio permutante de destino. Ela comporta informações
a respeito da expedição, tais como os dados de identificação da mesma e os dados relativos ao transporte
previsto, aos recipientes individuais dessa expedição e aos objetos identificados individualmente (que
ensejam rastreamento) em cada recipiente.
A mensagem PREDES fornece o identificador da expedição de 20 caracteres (especificado na norma S8). O
identificador é a única referência de uma expedição e sua estrutura é a seguinte:
–

Código do Centro de Tratamento do Correio Internacional (CTCI) de origem de seis caracteres (caracteres
1 a 6).

–

Código do CTCI de destino de seis caracteres.

–

Categoria de correio: um caractere (caractere 13).

–

Subcategoria de correio no âmbito da expedição: dois caracteres (caracteres 14 e 15).

–

Ano da expedição: um caractere (caractere 16).

–

Número da expedição: quatro caracteres (caracteres 17 a 20).

Para cada recipiente incluído na expedição, a mensagem PREDES fornece o identificador do recipiente de
29 caracteres (especificado na norma S9). O identificador é a única referência de um recipiente e sua estrutura
é a seguinte:
–

Identificador da expedição com 20 caracteres (ver acima).

–

Número de série do recipiente: três caracteres (caracteres 21 a 23).

–

Indicador do recipiente cujo número é o mais elevado: um caractere (caractere 24).

–

Indicador «registrado/com valor declarado»: um caractere (caractere 25).

–

Peso bruto: quatro caracteres (caracteres 26 a 29).

As etiquetas de recipientes postais (S47) compreendem, em forma de código, os elementos de dados relativos
aos objetos de correspondência, às encomendas postais e aos objetos EMS. Uma etiqueta de recipiente pode
comportar as indicações seguintes:
–

Produto (M) (indicação dos tipos de objetos postais incluídos no recipiente – este campo pode estar
vazio no caso de objetos de correspondência, mesmo que ele tenha que ser obrigatoriamente
preenchido).

–

Código do CTCI de origem de seis caracteres (M).

–

Código de três caracteres do CTCI do operador de origem (M).

–

Nome do CTCI de origem de 12 caracteres (M).

–

Nome do operador de origem de 12 caracteres (M).
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–

Tipo de expedição (M), isto é, a sequência da categoria e da subcategoria da expedição: caracteres 13
a 15 do identificador da expedição.

–

Número da expedição (M).

–

Identificador do recipiente (M) (código de barras e representação legível pelas pessoas).

–

Data do recipiente (M).

–

Tipo de recipiente (M).

–

Número do recipiente (M) (número de série do recipiente no interior da expedição à qual ele pertence).

–

Número de lacre (C).

–

Indicador de isenção (M) (este campo fica vazio caso o recipiente não contenha exclusivamente artigos
isentos).

–

Subcategoria do recipiente (C): trata-se da subcategoria de correio do recipiente e não daquela da
expedição, que pode ser diferente. A subcategoria da expedição está incluída no código de barras e
em sua representação legível pelas pessoas e ela é representada na etiqueta na designação do tipo
de expedição.

–

Quantidade de objetos (C).

–

Peso bruto (M).

–

Peso líquido ou peso em vazio (C).

–

Dados de produção (C).

–

Indicação da prioridade no transporte (M) (este campo pode estar vazio para os objetos da categoria
C).

–

Indicador de acordo sobre serviços especiais (C).

Observação: na lista acima, (M) = obrigatório e (C) = condicional.
Cada identificador de recipiente em uma expedição deve ter o mesmo código de subcategoria de correio no
âmbito da expedição. Todos os recipientes de uma expedição possuem, assim, o mesmo identificador de
expedição. Na mensagem PREDES, os códigos de subcategoria de correio podem ser utilizados no âmbito do
recipiente e do objeto para fornecer uma maior precisão quanto ao correio em um recipiente específico ou a
um objeto particular dentro do recipiente. Consulte o documento intitulado «Subcategorias de correio e
categorias de tratamento: objetivo e utilização», a lista de códigos 117 (códigos de subcategorias de correio)
e a lista de referência 117a (códigos das subcategorias de correio – combinações válidas) para mais
informações.
Este documento se concentra na inclusão dos elementos de fluxo de dados «subcategoria de recipiente» e
«subcategoria de objeto» na mensagem PREDES.
II.

Subcategoria de recipiente

As informações sobre o recipiente na mensagem PREDES são informações obrigatórias que se repetem até
999 vezes.
O identificador do recipiente (obrigatório) deve se basear no código de subcategoria de correio no âmbito da
expedição. Assim, o identificador de cada recipiente de uma expedição possui o mesmo identificador de
expedição.
A subcategoria de recipiente é a subcategoria de correio do recipiente.
Na mensagem PREDES, a subcategoria de correio que representa a categoria de recipiente é indicada como
um elemento de dados distinto e só deve ser incluída se a subcategoria de recipiente não for a mesma que a
subcategoria de correio no âmbito da expedição.
Exemplo: uma expedição criada para a subcategoria de correio UN (Cartas – LC/AO) pode compreender um
recipiente de subcategoria UM (Cartas – malas M) indicando que se trata de uma mala M. Neste caso:
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–

os caracteres «UN» seriam indicados no identificador do recipiente sobre a etiqueta deste último
(caracteres 14 e 15), bem como no identificador de recipiente para todos os recipientes na mensagem
PREDES;

–

o código de subcategoria de correio «UM» apareceria na mensagem PREDES, no âmbito do recipiente,
no elemento de dados «subcategoria de recipiente»; aqui, a subcategoria seria diferente daquela
indicada no âmbito da expedição.

III.

Subcategoria de objeto

O identificador do objeto é uma informação condicional submetida a algumas regras (por exemplo, todos os
objetos identificados para fins de rastreamento devem ser listados).
A «subcategoria de objeto» é a subcategoria de correio do objeto se ela for diferente daquela indicada no
âmbito do recipiente ou da expedição.
Ela só deve ser incluída se for diferente da subcategoria de correio do recipiente ou da expedição (se o código
da subcategoria de correio do recipiente for o mesmo que o da expedição).
Exemplo: a subcategoria de objeto pode ser utilizada para estabelecer uma distinção entre os documentos e
as mercadorias no âmbito do objeto em uma mala EN (EMS – Mista) em uma expedição EN, ou entre objetos
LC/AO/correspondência comercial-resposta internacional (CCRI) em uma mala UN (Cartas – LC/AO) em uma
expedição UN. A separação no âmbito do objeto é necessária se forem exigidas informações para fins
operacionais e/ou contábeis.
IV.

Indicação de códigos de subcategoria de correio na mensagem PREDES

Observação: são incluídos espaços nos identificadores das expedições e dos recipientes para facilitar a sua
leitura.
Tipo de expedição

Identificador
da expedição

Identificador
do recipiente

Subcategoria do recipiente

Subcategoria
do objeto

UA
(AO – outros
objetos ou objetos
que não os LC no
sistema de
classificação
baseado no
conteúdo)

CAYTOA
KENBOA A UA
80123

CAYTOA
KENBOA A
UA 80123
012110123

UL, UM
Incluídos por serem diferentes
da subcategoria
de correio da expedição
(Sem dados UA por se tratar
de uma expedição UA)
É possível incluir recipientes
UA, UL e UM em expedições
UA

Aplicável
unicamente se a
subcategoria
do objeto for
diferente da
subcategoria no
âmbito do
recipiente
ou da expedição

UA

CAYTOA
KENBOA A UA
80123

CAYTOA
KENBOA A
UA 80123
012110123

Sem indicação
(A subcategoria do recipiente é
a mesma que a subcategoria
de correio no âmbito da
expedição)

Aplicável
unicamente se a
subcategoria
do objeto for
diferente da
subcategoria no
âmbito do
recipiente
ou da expedição
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Tipo de expedição

Identificador
da expedição

Identificador
do recipiente

Subcategoria do recipiente

Subcategoria
do objeto

UB
(Correio em
quantidade)

CAYTOA
KENBOA A UB
80123

CAYTOA
KENBOA A
UB 801230
12110123

UA, UL
Incluídos por serem diferentes
da subcategoria
de correio da expedição
(Sem dados UB por se tratar
de uma expedição UB)
É possível incluir recipientes
UA, UB e UL em expedições
UB

Não aplicável

UC
(Correio
harmonizado)

CAYTOA
CAYTOA
KENBOA A UC KENBOA A
80123
UC 801230
12110123

Sem indicação
Não é possível incluir outros
recipientes que não os
recipientes UC em uma
expedição UC

Não aplicável

UD
(Fora do sistema
de encargos
terminais)

CAYTOA
CAYTOA
KENBOA A UD KENBOA A
80123
UD 801230
12110123

Sem indicação
Não é possível incluir outros
recipientes que não os
recipientes UD em uma
expedição UD

Não aplicável

UE
(A descoberto)

CAYTOA
KENBOA A UE
80123

CAYTOA
KENBOA A
UE 801230
12110123

UA, UL, UN
(Sem dados UE por se tratar
de uma expedição UE)
É possível incluir recipientes
UA, UE, UL e UN em
expedições UE

Não aplicável

UF
(LC de acesso
direto)

CAYTOA
KENBOA A UF
80123

CAYTOA
KENBOA A
UF 80123
012110123

Sem indicação
Não é possível incluir outros
recipientes que não os
recipientes UF em uma
expedição UF

Não aplicável

UG
(AO de acesso
direto)

CAYTOA
CAYTOA
KENBOA A UG KENBOA A
80123
UG 80123
012110123

Sem indicação
Não é possível incluir outros
recipientes que não os
recipientes UG em uma
expedição UG

Não aplicável

UH
(LC/AO de acesso
direto)

CAYTOA
CAYTOA
KENBOA A UH KENBOA A
80123
UH 801230
12110123

UF, UG
(Sem dados UH por se tratar
de uma expedição UH)
É possível incluir recipientes
UF, UG e UH em expedições
UH

Não aplicável

UI
(CCRI)

CAYTOA
KENBOA A UI
80123

Sem indicação
Não é possível incluir outros
recipientes que não os
recipientes UI em uma
expedição UI

Aplicável
unicamente se a
subcategoria
do objeto for
diferente da
subcategoria no
âmbito do
recipiente
ou da expedição

CAYTOA
KENBOA A
UI 80123
012110123
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Tipo de expedição

Identificador
da expedição

Identificador
do recipiente

Subcategoria do recipiente

Subcategoria
do objeto

(UL)
(Cartas e cartões
postais LC)

CAYTOA
KENBOA A UL
80123

CAYTOA
KENBOA A
UL 80123
012110123

UI
Incluídos por serem diferentes
da subcategoria
de correio da expedição
(Sem dados UL por se tratar
de uma expedição UL)
É possível incluir recipientes UI
e UL em expedições UL

Aplicável
unicamente se a
subcategoria
do objeto for
diferente da
subcategoria no
âmbito do
recipiente
ou da expedição

UM
(Malas M)

CAYTOA
CAYTOA
KENBOA A UM KENBOA A
80123
UM 80123
012110123

Sem indicação
Não é possível incluir outros
recipientes que não os
recipientes UM em uma
expedição UM

Não aplicável

UN
(LC/AO)

CAYTOA
CAYTOA
KENBOA A UN KENBOA A
80123
UN 80123
012110123

UA, UI, UL, UM
(Sem dados UN por se tratar
de uma expedição UN)
É possível incluir recipientes
UA, UI, UL, UM
e UN em expedições UN

Não
recomendado.
Prática em curso
de supressão

UP
(Cartões postais)

CAYTOA
KENBOA A UP
80123

Sem indicação
Não é possível incluir outros
recipientes que não os
recipientes UP em uma
expedição UP

Não aplicável

UR1
(Objetos
registrados)

CAYTOA
CAYTOA
KENBOA A UR KENBOA A
80123
UR
8012301211
0123

UA, UL, UM
Incluídos por serem diferentes
da subcategoria
de correio da expedição
(Sem dados UR por se tratar
de uma expedição UR)
É possível incluir recipientes
UA, UL, UM e UR em
expedições UR

Não aplicável

UT
(Recipientes
vazios)

CAYTOA
KENBOA A UT
80123

Sem indicação
Não é possível incluir outros
recipientes que não os
recipientes UT em uma
expedição UT

Não aplicável

CAYTOA
KENBOA A
UP
8012301211
0123

CAYTOA
KENBOA A
UT
8012301211
0123

1 Os operadores designados que encaminham mais de 100 000 objetos registrados por ano a um operador designado de
destino devem enviar todos os seus objetos registrados em uma série de expedições reservada exclusivamente aos
objetos registrados, isto é, expedições para a subcategoria de correio designada pelo código «UR» (art. 17-121 do
Regulamento da Convenção).
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Tipo de expedição

Identificador
da expedição

Identificador
do recipiente

Subcategoria do recipiente

Subcategoria
do objeto

UX2
(Objetos com
rastreamento)

CAYTOA
KENBOA A UX
80123

CAYTOA
KENBOA A
UX
8012301211
0123

UA, UL, UM
Incluídos por serem diferentes
da subcategoria
de correio da expedição
(Sem dados UX por se tratar
de uma expedição UX)
É possível incluir recipientes
UA, UL, UM e UX em
expedições UX

Não aplicável

UU, UY e UZ só devem ser utilizados com base em um acordo bilateral.
V.

Indicação de códigos de categoria de tratamento na mensagem PREDES

A categoria de tratamento indica a presença de objetos de correspondência ou de encomendas postais
registrados ou de encomendas postais com valor declarado que normalmente exigem um tratamento especial.
Os códigos de categoria de tratamento não são utilizados para as expedições de objetos EMS. Os códigos
utilizados são indicados na lista de códigos 107: N (normal), R (registrado) e V (com valor declarado).
Exemplo: os recipientes da subcategoria UR (cartas registradas) deverão ter o código de categoria de
tratamento «R» (registrado).
Para mais informações sobre os códigos de categoria de tratamento, ver o documento «Subcategorias de
correio e categorias de tratamento: objetivo e utilização».
Na mensagem PREDES, os códigos de categoria de tratamento são utilizados no âmbito do recipiente e do
objeto.
1o

PREDES – Códigos de categoria de tratamento no âmbito do recipiente

Existe uma correlação direta entre o indicador para os objetos registrados/com valor declarado (caractere 25
do identificador do recipiente) e o elemento de dados «categoria de tratamento do recipiente» na mensagem
PREDES.
Se o valor do caractere 25 do identificador do recipiente for «1», isso indica que o recipiente contém objetos
registrados e/ou objetos com valor declarado. Neste caso, o elemento de dados «categoria de tratamento do
recipiente» é indicado (ver lista de códigos 107):
–

Código «R» se o recipiente contém objetos registrados sem valor declarado.

–

Código «V» se o recipiente contém objetos com valor declarado.

–

Código «V» se o recipiente contém, ao mesmo tempo, objetos registrados e objetos com valor
declarado.

Se o recipiente não contém nem objetos registrados, nem objetos com valor declarado, este elemento de
dados não deve ser incluído.
Existe um elemento de dados adicional no âmbito do recipiente – categoria de tratamento da expedição
«Exclusiva» – que é utilizado para indicar se o recipiente contém exclusivamente artigos da categoria de
tratamento indicada:

2 Para os recipientes que contêm exclusivamente objetos com rastreamento, os operadores designados podem combinar
bilateralmente utilizar malas aéreas especiais ou recipientes tais como bandejas, etc., inscrevendo neles marcas que
indiquem que eles contêm apenas objetos com rastreamento (art. 17-119 do Regulamento da Convenção).
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–

ele comporta o valor «Y» se o recipiente contém exclusivamente objetos da categoria de tratamento
considerada;

–

caso contrário, nenhuma indicação é fornecida.

2o

PREDES – Códigos de categoria de tratamento no âmbito do objeto

As informações sobre a categoria de tratamento no âmbito do objeto, fornecidas no elemento de dados
«categoria de tratamento do objeto», são as mesmas que as fornecidas pelo segundo caractere do
identificador S10, isto é, o segundo caractere do identificador de serviço com dois caracteres.
Trata-se de um elemento condicional da mensagem PREDES e é obrigatório para os objetos registrados e os
objetos com valor declarado. Os dois valores de código aplicáveis são «R» (registrado) e «V» (com valor
declarado) (ver lista de códigos 107):
–

Se o objeto é um objeto registrado, o código «R» é indicado como categoria de tratamento do objeto.

–

Se o objeto é um objeto com valor declarado, o código «V» é indicado como categoria de tratamento
do objeto.

–

Se o objeto não é um objeto registrado nem um objeto com valor declarado, o elemento de dados
«categoria de tratamento do objeto» não é incluído.

VI.

Cenários

3o

Associação dos identificadores das pequenas encomendas (objetos de correspondência contendo
mercadorias)

As pequenas encomendas, isto é, os objetos de correspondência que contêm outras mercadorias que não os
objetos com rastreamento, registrados ou com valor declarado, os CCRI e as malas M, são identificadas por
meio de um identificador S10 com um indicador de serviço no intervalo UA–UZ.
Se uma expedição contém pequenas encomendas, a mensagem PREDES é estabelecida como segue:
Identificador da expedição

Todas as categorias de correio U, exceto UF, UI, UL, UM, UP,
UR, UT e UX

Identificador do recipiente
Subcategoria do recipiente

Aplicar as mesmas regras que as descritas no item IV

Categoria de tratamento do recipiente

Aplicar as mesmas regras que as descritas no item V

Categoria de tratamento do objeto

Aplicar as mesmas regras que as descritas no item V

Indicador de distribuição expressa
Aplicar as mesmas regras que as descritas no item V
(serviço de distribuição com rastreamento)
no âmbito do recipiente
Identificador do objeto

Identificador único do objeto

Peso do objeto

Peso do objeto em quilogramas

Indicador de isenção do objeto

S.o.

Indicador de distribuição expressa
S.o.
(serviço de distribuição com rastreamento)
no âmbito do objeto
País de destino do objeto

Código do país de destino com dois caracteres da norma ISO
3166-1. Isso só diz respeito aos objetos em trânsito a
descoberto

Além disso, é mais eficaz constituir, se possível, recipientes contendo somente pequenas encomendas, como
nos exemplos a seguir:
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Para as expedições separadas por formato
Identificador da expedição

UN

Identificador do recipiente
Subcategoria do recipiente

Sem dados por se tratar de uma expedição UN

Formato do conteúdo do recipiente

E (formato volumoso/pequenas encomendas)

Objetos incluídos no recipiente (contagem) Quantidade de objetos no recipiente. Essa quantidade é
geralmente determinada a partir da contagem dos objetos
identificados no âmbito da remessa
Peso do recipiente

Peso do recipiente em quilogramas

Identificador do objeto

Identificador único do objeto

Peso do objeto

Peso do objeto em quilogramas

Para as expedições não separadas por formato
Identificador da expedição

UN

Identificador do recipiente
Subcategoria do recipiente

UA, UI, UL, UM

Formato do conteúdo do recipiente

X (todos os formatos juntos)

Objetos incluídos no recipiente (contagem) Quantidade de objetos no recipiente. Essa quantidade é
geralmente determinada a partir da contagem dos objetos
identificados no âmbito da remessa
Peso do recipiente

Peso do recipiente em quilogramas

Identificador do objeto

Identificador único do objeto

Peso do objeto

Peso do objeto em quilogramas

4o

Recipientes que contêm objetos com rastreamento e objetos sem rastreamento

Identificador da expedição

UX

Identificador do recipiente

UX

Subcategoria do recipiente

UA, UL e UM para indicar que a expedição contém objetos com
rastreamento e objetos sem rastreamento

Categoria de tratamento do recipiente

R

Categoria de tratamento do objeto

R

Indicador de distribuição expressa
Y
(serviço de distribuição com rastreamento)
no âmbito do recipiente
Identificador do objeto

Identificador único do objeto

Peso do objeto

Peso do objeto em quilogramas

Indicador de isenção do objeto

Indica se o objeto está isento de encargos terminais adicionais
ou de quotas-partes territoriais de chegada por outras razões
que não por se tratar de um objeto devolvido

Indicador de distribuição expressa
Y
(serviço de distribuição com rastreamento)
no âmbito do objeto
País de destino do objeto

Código do país de destino com dois caracteres da norma ISO
3166-1. Isso só diz respeito aos objetos em trânsito a
descoberto
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Os objetos com rastreamento podem ser encaminhados somente em uma expedição UX.
Outros elementos relativos às «Informações sobre os objetos identificados» não mencionados acima:
Valor declarado do objeto

Valor declarado do objeto, em DES (somente para os objetos
registrados e os objetos com valor declarado)

Sistema de taxação do objeto

Forma de pagamento dos direitos e das taxas: C (objeto contra
reembolso); F (isento de direitos e taxas) (somente para os
objetos registrados e os objetos com valor declarado)

