
1 – Anexação de Documentos.

Foi desenvolvida nova funcionalidade no PUCOMEX Anexação, para a criação de dossiê de
Trânsito Aduaneiro de Importação e anexação digital dos documentos de instrução de uma
Declaração de Trânsito elaborada no Siscomex – Trânsito. 

Somente para as DT´s do tipo MIC/DTA de Passagem, quando o transportador for estrangeiro
e o  tipo  de  transporte  for  “Próprio”  ou “Ocasional”,  os  documentos  deverão  ser  entregues
fisicamente à RFB.

Tela  1  –  PUCOMEX  –  Acesso  do  interveniente.  (Depositário  ou  Transportador/Agente  de
Carga)

Tela 2 – Selecionar opção Importação

Tela 3 – Selecionar menu Anexação de Documentos → Anexar Documento → A Novo Dossiê

Tela  4  – Informar o  CNPJ/CPF do interessado,  selecionar para o campo “Tipo”  Dossiê  de
Declaração de Trânsito de Importação e preencher o campo Descrição com alguma informação
de interesse:



Tela 5 – Após clicar em “Criar” o sistema exibirá uma tela informando a criação do dossiê com
o seu número, tipo e descrição.



Tela 6 – Ao “Fechar” a tela, o sistema permitirá o usuário realizar a anexação de documentos
ao dossiê criado.

Tela  7  –  Preenchidos  os  campos  e  selecionado(s)  o(s)  órgão(s)  que  terá(ão)  acesso  ao
documento, clicar em “Adicionar”. O tipo de documento passa para a lista abaixo aguardando o
“envio” do arquivo a que se refere o documento. Ao clicar na opção indicada, selecionar o
arquivo conforme o local de seu armazenamento.



Tela 8 – Após o envio do arquivo, observar a indicação de “Incluído” no campo “Status”. Para

confirmar a anexação do documento ao dossiê, marcar a caixa indicada na figura abaixo e, em
seguida, clicar em Assinar e Anexar.

Tela 9 – Ao clicar em assinar o sistema solicita a confirmação.

Tela 10 – Confirmada a operação, o sistema executa as etapas para assinatura via certificação
digital retornando, ao fim, a mensagem de que a operação foi realizada com sucesso. Caso
contrário, repetir as operações para anexação.

Tela 11 – Ao clicar em fechar, o sistema retorna a tela principal, com os seguintes dados: 

1 – informações dos documentos anexados;



2 – opção de anexar novos documentos;

3 – fazer download dos documentos do dossiê; e

4 – Consultar/Vincular Operações.



Tela 12 – Para vincular o dossiê a uma DT, deve-se escolher a opção de “Consulta/Vincular 
Operações”. Ao clicar nesta opção o sistema abre a seguinte tela.

Preencha os campos Tipo da operação: DT e Número da operação com o número da DT 
(somente números) elaborada em sistema Siscomex – Trânsito.



Ao clicar em vincular o sistema apresenta tela de confirmação.

Ao clicar em “SIM’ será exibida tela com os dados da vinculação.

Tela 14 – Concluída a operação, ao registrar a DT no sistema Siscomex – Trânsito, será 
apresentada a informação de que a DT já possui um dossiê vinculado, conforme tela abaixo.



SISCOMEX TRÂNSITO

Opcionalmente a criação do dossiê pode ser realizada após o registro da DTA. Uma nova 
funcionalidades foi implementada que possibilita criar e vincular a DTA a dossiê eletrônico do 
Anexação através do Siscomex Trânsito Aduaneiro.

Tela 01 – Após o registro da DTA, o sistema retorna tela de registro com a opção de Criar e 
Vincular Dossiê Eletrônico.

Tela 02 – Para MIC/DTA cujo transportador seja um TETI, deverá ser indicado o representante 
(CNPJ/CPF) nacional do transportador.

Tela 03 – Ao fazer a opção de se criar o dossiê neste momento, o sistema gera o dossiê e 
vincula o DTA ao dossiê.


