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PAUTA
• Login no portal
• Criação do dossiê
• Registro de Exportação
• Consulta do dossiê
• Vinculação do RE ao dossiê
• Geração das GRUs
• Anexação de documentos
• Assinatura e anexação
• Envio de mensagem eletrônica
• Acompanhamento de deferimento



• Com o certificado digital conectado a sua máquina, acesse o 
PORTAL Siscomex Visão Integrada de Comércio Exterior

• Acesse como Importador / Exportador e clique em ‘’Certificado 
Digital’’

LOGIN NO PORTAL



CRIAÇÃO DO DOSSIÊ
• Para anexar um processo de autorização de exportação de PCE,

você deve criar um Dossiê no Portal Visão Integrada
• Clique em ‘’Documento’’ depois em ‘’Anexar documento’’ e

digite o CNPJ da empresa
• Clique em ‘’Anexar a novo dossiê’’



CRIAÇÃO DO DOSSIÊ
• No campo ‘’Tipo’’ selecione a opção ‘’Dossiê de Exportação’’
• No campo ‘’Descrição’’ escreva o nome que queira dar ao

processo para seu melhor controle. Em seguida, clique em
‘’Criar’’



• Uma tela aparecerá mostrando o número do dossiê criado

• Este número deverá ser utilizado no campo de observações
do seu RE. Também servirá de referência para posteriores
consultas ou anexação de documentos

CRIAÇÃO DO DOSSIÊ



REGISTRO DE EXPORTAÇÃO
• Tela onde são preenchidas informações comerciais da empresa



REGISTRO DE EXPORTAÇÃO
• Enquadramento (exportação comum, drawback, amostras, etc.)



REGISTRO DE EXPORTAÇÃO
• Dados gerais da exportação



REGISTRO DE EXPORTAÇÃO
• Dados gerais da fatura



REGISTRO DE EXPORTAÇÃO
• Dados gerais da fatura e informações do dossiê



REGISTRO DE EXPORTAÇÃO
• Dados da mercadoria



REGISTRO DE EXPORTAÇÃO



• Após criação do dossiê, ele poderá ser consultado através da
tela a seguir

• No campo ‘’Consultar dossiê’’ digite o número de dossiê que
você criou anteriormente

• Clique em ‘’Consultar Dossiê’’

CONSULTA DO DOSSIÊ



• Após criação do dossiê, é necessário vincular o número do RE a
este. Para isso, acesse a opção ‘’Consultar/Vincular Operações’’

• Digite o número do RE no campo ‘’Número da Operação’’ e em
seguida clique em ‘’Vincular’’.

• IMPORTANTE: Todos os anexos do RE devem ser vinculados
ao Dossiê.

VINCULAÇÃO DO RE AO DOSSIÊ



• Acesse o site http://www.tesouro.fazenda.gov.br/gru e vá na
opção “Impressão de GRU”

• Na tela seguinte, preencha conforme imagem

GERAÇÃO DAS GRUs

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/gru


• Na tela seguinte, preencher os campos de acordo
• O número do RE deverá ser informado no campo ‘’Número de

Referência’’
• São gerados dois GRUs, um para cobrir a taxa de desembaraço

(R$ 250,00) e a outra para cobrir a taxa de deferimento do RE
(R$ 60,00)

GERAÇÃO DAS GRUs



• Para seguir com a anexação de documentos, clicar na opção
“Anexar documentos...”, dentro do dossiê

ANEXAÇÃO DE DOCUMENTOS



• Os documentos requeridos para o pedido de vistoria são:
o Fatura Comercial/Nota Fiscal
o Romaneio de embarque (packing list)
o Comprovantes de pagamento das duas Guias de Recolhimento

da União (GRU)
o Licença de Importação, Certificado de Usuário Final ou Carta

Diplomática
• Não é necessário anexar o RE ao dossiê

ANEXAÇÃO DE DOCUMENTOS



• Cada documento requerido para o pedido de vistoria deve ser
anexado separadamente. Para isso, selecione na lista o tipo de
documento e o nomeie no campo ‘’Palavra-Chave’’ de acordo
com o procedimento interno da empresa exportadora

• Dentre os órgãos que podem ter acesso ao documento, selecione
‘’DFPC – DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS
CONTROLADOS-COMANDO DO EXÉRCITO’’

• Em seguida, clique em ‘’Incluir documento’’

ANEXAÇÃO DE DOCUMENTOS



ANEXAÇÃO DE DOCUMENTOS
• Após a seleção de cada documento, é necessário clicar em

“Incluir documento”



ANEXAÇÃO DE DOCUMENTOS
• Após a inclusão, o portal irá habilitar um link para o download do

documento

• Caso tenha carregado o arquivo errado, é possível eliminá-lo e
carregar novamente antes da assinatura digital



• Após incluir a documentação, o status aparecerá como
‘’Incluído’’

• Confirme que está ciente de que a partir da anexação os
documentos estarão disponíveis para o órgão selecionado;

• Clique em ‘’Assinar e anexar’’
• Neste momento você deve digitar sua senha do certificado

digital para assinar os documentos anexados

ANEXAÇÃO DE DOCUMENTOS



ASSINATURA E ANEXAÇÃO



• Após assinar os documentos, os mesmos aparecerão em uma
listagem de ‘’Documentos anexados’’

• Os documentos anexados precisam estar inteiros, legíveis e
também disponíveis caso sejam solicitados pelo exército

ASSINATURA E ANEXAÇÃO



• Após efetuar todo o procedimento, a empresa deve se reportar
via e-mail ao seu SFPC de vinculação para solicitar a anuência
do RE. Neste e-mail deverão constar:
o No assunto

• Nome da empresa
• Número do RE

o No corpo
• Número de Dossiê
• Número do RE

• Não há necessidade de anexar documentos a este e-mail

ENVIO DE MENSAGEM ELETRÔNICA



ENVIO DE MENSAGEM ELETRÔNICA



• 1ª RM sfpc.comex@1rm.eb.mil.br
• 2ª RM comext.sfpc@2rm.eb.mil.br
• 3ª RM comex-sfpc3@3rm.eb.mil.br
• 4ª RM comex@4rm.eb.mil.br
• 5ª RM

o SFPC/3ª Cia/63º BI Tubarão - SC sfpc3cia63bi@gmail.com
o SFPC/5ª GAC AP Curitiba - PR sfpc5gacap@gmail.com
o SFPC/15ª Cia Inf Mtz Guaíra - PR sfpc15.15ciainfmtz@gmail.com
o SFPC/23º BI Blumenau - SC sfpc@23bi.eb.mil.br
o SFPC/28ª GAC Criciúma - SC 28gac.sfpc@gmail.com
o SFPC/34º BI Mec Foz do Iguaçu - PR sfpc34bimec@gmail.com
o SFPC/62º BI Joinville - SC sfpc@62bi.eb.mil.br
o SFPC/63º BI Florianópolis - SC sfpc63bi@gmail.com

• 6ª RM sfpc6rm.comex@gmail.com
• 7ª RM tenorio@7rm.eb.mil.br//guerra@7rm.eb.mil.br

ENVIO DE MENSAGEM ELETRÔNICA
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• O acompanhamento do deferimento do RE deve ser feito
através do PORTAL Siscomex Visão Integrada de Comércio
Exterior, que é o local onde serão informadas as exigências – se
existentes –, o agendamento de vistoria e o deferimento

• Clique em ‘’Exportação’’ e depois em ‘’Consultar RE’’

ACOMPANHAMENTO DO 
DEFERIMENTO



• Caso o RE entre em exigência, após saná-la é necessário enviar
um e-mail ao SFPC solicitando nova análise

• A alteração no RE após seu deferimento fará com que ele volte
para o status de pendente

• Caso o ajuste se dê na quantidade ou descrição, deverá iniciar-
se novamente o processo, ou seja, anexando novamente todos
os documentos. Caso contrário, após a alteração, será
necessário apenas solicitar novo deferimento ao SFPC via e-
mail

• IMPORTANTE: Não há necessidade de pagamento de uma
nova GRU, desde que se trate do mesmo RE

ACOMPANHAMENTO DO 
DEFERIMENTO



American Glass Products
do Brasil Ltda
(41) 3381-5516

CONTATO

Solid Consulting
(41) 3114-3000
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