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1 – Acessar o PCCE

Após acessar o Portal Único do Comercio Exterior, no link
acessar com o seu certificado digital:

https://anuentes.portalunico.siscomex.gov.br,

2 – Consultar se existem novas solicitações
Uma vez feito login no Portal Siscomex, o acesso à funcionalidade “Nova Solicitação” se dará acessando-se
o Módulo “Importação” >> Menu “Pagamento Centralizado” >> “ICMS – Consultar Solicitações em
Andamento”

Será exibida a seguinte tela de consulta:

O usuário poderá escolher fazer uma busca preenchendo os atributos exibidos na tela ou pelo número de
uma DI específica. No momento, estamos tratando apenas das DI's. Mas existe a opção de consultar uma
ou várias DUIMP'S. Abaixo, a tela para a pesquisa por uma Declaração de Importação específica:

Após a consulta, segue o resultado:

O usuário deverá observar duas coisas em especial, primeira a situação da solicitação, segundo as ações
disponíveis. No caso acima, o importador criou a solicitação mas não adicionou nenhum documento, então
o status é 'Aguardando envio de documentação” e a única ação disponível é 'Criar/Visualizar dossiês'.

3 – Auto atribuir Solicitações
Após o importador anexar documentos na solicitação de exoneração, a situação dela passará a ser “A
distribuir Sefaz” e uma nova ação estará disponível para a Sefaz, Auto atribuir a solicitação.

Alerta: No momento não é possível distribuir uma solicitação para um ou mais fiscais da Sefaz. Cada fiscal
precisa entrar no sistema, consultar as solicitações e auto atribuir para si.
Após a auto atribuição, a situação mudará para “Distribuída – em análise Sefaz', o nome do servidor da

Sefaz será exibido e duas novas ações estarão disponíveis para o usuário, Solicitar exigência e Analisar
solicitação.

4 – Analisando uma Solicitação
Uma vez atribuída uma solicitação, o servidor da sefaz debe clicar na ação Analisar solicitação, icone acima.

Na coluna Ações, estará disponível a opção para o servidor visualizar o Dossiê e os documentos que foram
anexados, para comprovar o direito à exoneração. Aio clicar na ação 'Criar/Vincular Dossiê”, serão exibidos
todos os dossiês vinculados a essa solicitação. Na imagem abaixo, apenas um dossiê foi vinculado.

Na coluna Qtd. Docs. Sefaz, o usuário irá visualizar o número de documentos no dossiê que o importador
deu permissão para a Sefaz visualizar.
Após analisar a documentação, o servidor poderá deferir ou indeferir a solicitação. Caso seja necessário
realizar alguma exigência ao importador, o usuário deverá fechar a tela exibida.
5 – Deferindo/Indeferindo uma solicitação
Na ação do item acima, o fiscal da Sefaz poderá adicionar um comentário e Deferir/Indeferir a solicitação.

6 – Solicitação de exigências
Caso a documentação apresentada pelo importador seja insuficiente para a análise e deferimento da
solicitação, o servidor poderá solicitar uma exigência ou documentação complementar. Basta clicar na ação
'Solicitar Exigência”, já exibida acima. A tela abaixo irá ser exibida:

O Servidor deverá informar a exigência no comentário e confirmar. Ao confirmar, a situação da solicitação
mudará para 'Aguardando cumprimento exigência' e a solicitação não estará mais atribuída a nenhum fiscal
da Sefaz.

Uma vez atendida a solicitação, todo o processo será reiniciado. A solicitação será exibida na consulta de
Solicitações em andamento. O fiscal precisará auto atribuir e refazer todos os passos acima. Podendo
deferir/indeferir ou solicitar novas exigências.
7 – Consultando o histórico de ações
Na coluna Consultas, o servidor da Sefaz poderá consultar todo o histórico de ações que foram realizadas
no atendimento de determinada situação.

Ao clicar nesse ícone, a seguinte tela será exibida:

Caso exista algum comentário/justificativa, este será exibido quando o usuário clicar no ícone em forma de
olho, exibido nessa coluna:

8 – Consulta Solicitações encerradas
Após uma solicitação ser Deferida, Indeferida ou Cancelada, este último apenas pelo importador, a
solicitação só estará disponível na consulta 'Solicitações Encerradas'.

Será apresentada uma tela, semelhante a busca das 'Solicitações em andamento', detalhada acima, e o
resultado da consulta será uma lista com todas as Solicitações encerradas para a Sefaz do servidor que
está logado.

