
 

 

 

 

 

 

Outras funcionalidades do 
módulo CCT 

(versão 22/01/2019) 

  



Consolidação da Carga 
Recomendar 

por Suari — publicado 01/09/2017 16h23, última modificação 08/10/2018 11h53 

A consolidação é a informação prestada por um transportador (inclusive empresas de 

transporte expresso internacional e Correios) sobre o agrupamento de diferentes cargas 

(RUC distintas), que tenham um mesmo destino, final ou para redistribuição, no exterior. 

Apenas as consolidações que envolvam cargas exportadas por meio de DU-E deverm ser 

registradas no módulo CCT (vide resposta 52 do “perguntas e respostas” da DU-E).  

Cargas que venham a integrar uma mesma consolidação devem encontrar-se física e 

totalmente estocadas no mesmo local para que se possa proceder ao devido registro da 

consolidação no CCT. Se necessário, as cargas devem ser primeiramente transitadas para 

um mesmo local e lá ser consolidadas. Além disso, cada uma das cargas deve ter sido 

previamente recepcionada no CCT e já terem sido apresentadas para despacho. 

O registro da consolidação no módulo CCT implica a vinculação das cargas consolidadas a 

uma MRUC (art. 38 da Instrução Normativa RFB nº 1.702/2017). 

Deve ser prestada a informação dos números das DU-E/RUC a serem consolidadas e a 

identificação do(s) contêiner(es) em que as cargas estão acondicionadas, se for o caso. 

Conforme descrito a seguir. Primeiramente, deve-se acessar a funcionalidade “consolidar”. 

 

Se desejar (isso é bastante útil), o consolidador deve criar ele mesmo uma MRUC, pois, se 

não o fizer, o sistema criará uma aleatoriamente. É recomendável criar sua própria MRUC, 

pois isso facilitará a busca de informações sobre essa consolidação e permitirá que mais 

facilmente um cliente ou correspondente no exterior busque informações sobre a carga no 

sistema. Assim como acontece com a RUC, uma MRUC só pode ser utilizada uma única 

vez e por meio dela se pode consultar o histórico da carga, sua situação e localização. 

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/exportacao-portal-unico/copy_of_outras-funcionalidades-do-modulo-cct/consolidacao-da-carga&t=Consolida%C3%A7%C3%A3o%20da%20Carga
http://portal.siscomex.gov.br/conheca-o-portal/perguntas-e-respostas-due/
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=81483


 

Em seguida, o  interveniente que promover a consolidação deve registrar no CCT, para cada 

carga consolidada (art. 43 da Instrução Normativa RFB nº 1.702/2017): 

 I - o número e a data de emissão do respectivo conhecimento de carga por ele emitido; 

 II - os dados relativos ao seu consignatário; e 

 III - o valor do frete cobrado. 

 

Uma carga consolidada no módulo CCT poderá ser novamente consolidada juntamente com 

uma ou mais DU-Es ou uma ou mais cargas já consolidadas nesse módulo (art. 42 da 

Instrução Normativa RFB nº 1.702/2017), mas seguindo as mesmas regras descritas acima. 

Em seguida o consolidador deve indicar os volumes, por tipo de embalagem sendo 

consolidados. 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=81483
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=81483
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=81483


 

Após isso, o consolidador informa como as cargas consolidadas foram acondicionadas. Por 

exemplo, em um ou mais contêineres, ou em pallets, ou em caixas. 

Importante: Nada impede que primeiramente a carga seja consolidada e apenas 

posteriormente ela seja unitizada (vide página sobre a unitização). 

 

Finalmente, uma tela resumo é mostrada, para que o usuário possa conferir as informações 

prestadas e, conforme o caso, retornar para corrigi-las ou concluir a operação. 

http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/exportacao-portal-unico/copy_of_outras-funcionalidades-do-modulo-cct/unitizacao-da-carga


 

Após a conclusão da operação, uma tela de sucesso e mostrada, onde se encontra o 

número da MRUC criada. 

 

A consolidação estabelece o vínculo entre uma ou mais cargas, as quais deverão, 

consequentemente, deixar o País conjuntamente. Esse vínculo permite ao CCT, quando da 

entrega da carga, verificar se todas as RUC vinculadas estão desembaraçadas e, quando 

toda a MRUC é embarcada, registrar que todas as cargas consolidadas individualmente 

foram embarcadas. 

Na eventualidade de necessitar desconsolidar uma, basta utilizar a funcionalidade 

específica para isso, disponível no Portal Siscomex. 

 

Saiba mais: 

Notícia Siscomex Exportação nº 89/2018 

http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/exportacao-portal-unico/copy_of_outras-funcionalidades-do-modulo-cct/noticia-siscomex-exportacao-no-89-2018


Unitização da Carga 
Recomendar 

por Suari — publicado 01/09/2017 16h25, última modificação 26/02/2018 16h36 

A unitização é a informação prestada por um interveniente sobre o acondicionamento dos 

volumes soltos de uma carga a exportar em um ou mais contêineres. Fundamentalmente 

deve ser prestada a informação do(s) número(s) da(s) DU-E/RUC a ser(em) unitizada(s) e 

a identificação do(s) contêiner(es) em que as cargas foram acondicionadas. 

Apenas as unitizações em unidades de carga do tipo contêiner e que envolvam cargas 

exportadas por meio de DU-E devem ser registradas no módulo CCT, pois o CCT controla 

cada contêiner individualmente para fins de averbação da exportação. É permitido o registro 

no módulo CCT somente de unitização de cargas: (art. 45 da Instrução Normativa RFB nº 

1.702/2017) 

I - relativas a DU-E cuja carga apresentada para despacho já tenha sido registrada; e 

II - que tenham sido recepcionadas no módulo CCT. 

A unitização estabelece o vínculo de um contêiner a uma ou mais cargas, estando sob 

controle do CCT apenas quando ela ocorre após a recepção e apresentação da carga para 

despacho da carga unitizada. As unitizações realizadas antes da recepção da carga no local 

de despacho não são controladas pelo CCT pois, no momento da recepção, o contêiner que 

acondiciona a carga é registrado e, portanto, ele já é vinculado à nota fiscal e, 

posteriormente, também à correspondente DU-E. 

Podem ser unitizadas no mesmo contêiner cargas a exportar referentes a mais de uma 

operação de exportação, inclusive de diferentes declarantes ou exportadores (art. 46 da 

Instrução Normativa RFB nº 1.702/2017), também conhecido como “contêiner-parte”. A 

diferença fundamental entre a consolidação e a unitização é que aquela é realizada por um 

transportador, o qual emite um conhecimento de carga para cada carga consolidada e 

posteriormente contrata um outro transportador para levar sua carga para o exterior. Já no 

caso da unitização, é o transportador final que emite um conhecimento de carga para cada 

carga unitizada e negocia esse serviço sem a intermediação de um segundo transportador. 

Para realizar a unitização, primeiramente o usuário deve escolher a funcionalidade de 

“unitizar” e, em seguida, indicar o local onde se encontra(m) a(s) carga(s) a unitizar. 

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/exportacao-portal-unico/copy_of_outras-funcionalidades-do-modulo-cct/unitizacao-da-carga&t=Unitiza%C3%A7%C3%A3o%20da%20Carga
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=81483
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=81483
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=81483
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=81483


 

  

 

 

No passo seguinte, o usuário deve informar um ou mais contêineres que acondicionarão a 

carga a ser unitizada (DU-E/RUC ou MRUC). 



 

Na tela seguinte o usuário deve informar a DU-E/RUC ou MRUC que ele pretende unitizar. 

Atenção: Se a carga for grande demais e parte dela vai permanecer fora do contêiner, é 

também nesta tela que o usuário deve indicar a quantidade de volumes por tipo de 

embalagem que permanecerá solta. Posteriormente, essa carga solta, em regra, será 

unitizada em um segundo contêiner ou, em tese, poderia também ser embarcada como 

carga solta. Nesse último caso, quando o contêiner e a carga solta fossem manifestados a 

carga passaria para o statusde CCE e poderia ser averbada. 

 

Finalmente, uma tela de resumo é mostrada, para que o usuário possa conferir as 

informações prestadas e, conforme o caso, retornar para corrigi-las ou concluir a 

operação. 

http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/exportacao-portal-unico/cce-carga-completamente-exportada


 

Após a conclusão da operação, uma tela de sucesso e mostrada. 

 

  



Consulta de Estoque 
Recomendar 

por Suari — publicado 01/09/2017 16h28, última modificação 26/02/2018 17h13 

A consulta de estoque é uma das mais simples funcionalidades do módulo CCT, mas é 

também uma das mais importantes. Ela não apenas permite a qualquer interveniente 

verificar em que local e sob a responsabilidade de quem se encontram as cargas, mas 

também todas as movimentações (recepção e entrega) ou vinculações (unitização, 

consolidação e manifestação) às quais a carga foi submetida. Podem ser realizadas 

consultas às cargas antes ou depois de elas terem sido apresentadas para despacho. É 

importante ressaltar que essa consulta não informa sobre a situação da DU-E (registrada, 

desembaraçada etc.), mas apenas onde a carga a ela correspondente se encontra. 

Assim como diversas outras consultas disponíveis no Portal Siscomex, a consulta ao 

estoque é livre para qualquer usuário, mesmo sem certificação digital, pois não revela 

qualquer dado sigiloso. 

Consulta do estoque pré-ACD 

Essa consulta visa a identificar as cargas estocadas com um determinado interveniente, 

informando ainda dados básicos dessas cargas (NCM, valor, destinatário etc). o estoque 

pré-ACD identifica aquelas cargas que já foram recepcionadas em um determinado local, 

normalmente um recinto aduaneiro, com base na correspondente nota fiscal (ou item de DU-

E, se despacho sem nota fiscal), e que lá se encontram aguardando o registro da 

correspondente DU-E, para que possam ser apresentadas para despacho e ter o seu 

despacho iniciado. 

Para realizar essa consulta, primeiramente o usuário deve escolher a funcionalidade 

“consulta estoque pré-ACD”. 

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/exportacao-portal-unico/copy_of_outras-funcionalidades-do-modulo-cct/consulta-de-estoque&t=Consulta%20de%20Estoque
http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/exportacao-portal-unico/elaboracao-da-due/local-do-despacho-de-exportacao-local-de-embarque-e-coordenadas-geograficas


 

Em seguida, o usuário deve escolher um entre os diversos parâmetros disponíveis para 

pesquisa. Dependendo do que ele procura, pode ser uma nota fiscal específica, um 

contêiner, ou todas as cargas que atendam a determinados filtros por ele escolhidos. Um 

sinal verde na última coluna indica que a carga foi recepcionada acondicionada em 

contêiner. 

 

  

Ao escolher um dos itens do resultado da consulta e optar por expandir esse item, dados 

adicionais da carga e da sua recepção podem também ser consultados. Por exemplo, por 

meio dessa consulta, se pode saber o saldo ainda em estoque de uma determinada nota de 

remessa para formação de lote ou com fim específico de exportação, a qual está sendo 

consumida gradativamente com o registro de cada exportação a ela referenciada. 



 

Consulta do estoque pós-ACD 

Essa consulta visa a identificar o local e sob a responsabilidade de quem se encontram as 

cargas já apresentadas para despacho (ACD), ou seja, aquelas cargas cujo despacho de 

exportação já foi iniciado. Após a ACD, as cargas deixam de ser controladas pelo CCT com 

base nas notas fiscais e passam a ser controladas com base na correspondente DU-E/RUC 

ou MRUC. 

Para realizar essa consulta, primeiramente o usuário deve escolher a funcionalidade 

“consulta estoque pós-ACD”. 

http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/exportacao-portal-unico/elaboracao-da-due/local-do-despacho-de-exportacao-local-de-embarque-e-coordenadas-geograficas
http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/exportacao-portal-unico/recepcao-de-carga-por-nfe/apresentacao-da-carga-para-despacho-acd


  

Em seguida, o usuário deve escolher um entre os diversos parâmetros de pesquisa 

disponíveis. Dependendo do que ele procura, pode ser uma DU-E/RUC ou MRUC 

específica, um contêiner, ou todas as cargas que atendam a determinados filtros por ele 

escolhidos. A consulta pós-ACD não demonstra apenas as cargas despachadas em um 

determinado local, mas também aquelas que ali foram recepcionadas em trânsito, ou 

aquelas entregues a um transportador ou qualquer outro interveniente. Em resumo, a 

qualquer momento, o interessado pode saber exatamente em que local a carga se encontra. 



 

O CCT controla as cargas, fundamentalmente, como contêiner e “não-contêiner”, ou seja, 

além de controlar cada contêiner individualmente, toda carga que não estiver conteinerizada 

é controlada por suas frações, estejam elas onde estiverem. Assim, por exemplo, uma carga 

solta pode ser entregue parcialmente, outra parte ser transitada, outra parte ser embarcada, 

uma quarta parte permanecer no local de despacho, ou, até mesmo, haver muitas outras 

partes espalhadas por todo o País e, ainda assim, o CCT terá o registro do local onde se 

encontra cada uma delas, e é por meio da consulta pós-ACD que o usuário poderá também 

obter essa informação. 

 



De posse do número da DU-E/RUC, qualquer usuário, em qualquer lugar do mundo, pode 

acompanhar toda a movimentação da carga a ela correspondente, até que ela saia do País. 

Por exemplo, o exportador, já no momento da negociação com seu cliente, pode lhe informar 

o número da RUC para aquela negociação (de maneira similar a uma compra pela internet) 

e o importador será capaz de acompanhar sua carga pelo Portal, a partir do momento que 

ela seja apresentada para despacho. Uma vez localizada a carga de seu interesse, o usuário 

também pode consultar dados básicos dessa carga, como, por exemplo, o seu exportador, 

as cargas eventualmente nela consolidadas, se for uma MRUC, os contêineres vinculados 

à carga e/ou o número de volumes, por embalagem, em cada local e todos os eventos de 

movimentação (recepção e entrega) ou vinculação (unitização, consolidação e 

manifestação) aos quais a carga foi submetida. Em breve, cada um dos registros desses 

eventos conterá um link para consulta dos dados da movimentação ou vinculação. 

 



 

 

  



Consulta Dados de Embarque Manifestados 
Recomendar 

por Suari — publicado 23/03/2018 15h34, última modificação 17/01/2019 10h20 

A funcionalidade de “Consulta Manifestação de Dados de Embarque” permite ao usuário 

verificar os dados informados pelo transportador, referentes ao embarque de uma 

determinada carga. A consulta pode ser feita com base em diversos parâmetros, conforme 

abaixo. 

1 – Uma vez dentro do Portal, o usuário deve acessar o menu “exp” ou clicar no botão 

“Exportação” e, em seguida, acessar o menu “Carga e Trânsito >> Manifestação de Dados 

de Embarque >> Consultar e Atualizar Manifestação Dados Embarque”, conforme indicado 

na imagem abaixo: 

 

2 – em seguida deve-se utilizar um dos filtros de busca disponíveis e localizar a manifestação 

desejada. Além do número do documento de transporte (disponível apenas no caso de 

transporte terrestre), o usuário pode utilizar como filtro para localizar a manifestação um 

número de DU-E, RUC, conhecimento de carga ou contêiner que tenha sido manifestado 

ou, conforme o modal de transporte, a identificação do veículo ou viagem (nº do voo ou da 

escala) correspondente, ou ainda pelas manifestações realizadas em um certo período por 

um determinado transportador. 

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/exportacao-portal-unico/copy_of_outras-funcionalidades-do-modulo-cct/consultar-dados-de-embarque-manifestados&t=Consulta%20Dados%20de%20Embarque%20Manifestados


 

3 – todas as manifestações que atenderem os parâmetros informados serão listadas. 

Como nas demais consultas, pode-se ordenar os resultados clicando-se sobre o nome de 

uma coluna ou utilizar a ferramenta de filtrar para localizar um resultado específico em 

meio aos resultados listados. Ao clicar-se sobre o ícone que aparece na última coluna do 

resultado da pesquisa, pode-se consultar os correspondentes dados de embarque 

manifestados, conforme imagem abaixo. 

 
  



Exportação de cargas cujo transporte exija mais de um 
veículo 

Recomendar 

por Suana — publicado 07/08/2018 16h11, última modificação 07/08/2018 16h11 

O anteriormente chamado “despacho fracionado” não encontra mais abrigo no novo 

processo de exportação, por não ser mais necessário. Com a DU-E, existem duas 

maneiras para se realizar embarques de cargas cujo volume ou 

peso, eventualmente, exceda a capacidade de carga de um único veículo terrestre: 

Registro de uma DU-E para cada veículo transportador 

A maneira mais prática e direta para realizar a operação é efetuar o registro de uma DU-E 

para cada veículo transportador. Como cada veículo deve possuir uma ou mais notas 

fiscais que amparem a carga que transporta, àmedida em que essas notas são 

recepcionadas no CCT, a DU-E pode ser desembaraçada e esse veículo cruzar a fronteira. 

Registro de uma única DU-E para toda a operação 

Uma outra opção igualmente válida é efetuar o registro de uma única DU-E com a 

quantidade total a ser exportada em todos os veículos. Nesse caso, proceder-se-á ao 

registro/recepção no CCT de cada NF-e de remessa (nota "filha") que acompanha o 

transporte realizado por cada veículo. Desta forma, à medida que cada veículo entra em 

recinto alfandegado, o próprio CCT controla o “saldo” ainda a recepcionar de toda a DU-

E registrada. Ressalte-se que, nessa modalidade, apenas após todos os veículos terem 

sido recepcionados no local do despacho a DU-E é apresentada para despacho e pode ser 

desembaraçada, momento a partir do qual os veículos podem cruzar a fronteira. É quando 

ocorre o evento CCE (Carga Completamente Exportada) e a posterior averbação 

da exportação. 

LEGISLAÇÃO 

Instrução Normativa RFB nº 1.702, de 2017 

 

 

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/exportacao-portal-unico/manifestacao-de-dados-de-embarque/exportacao-de-cargas-cujo-transporte-exija-mais-de-um-veiculo&t=Exporta%C3%A7%C3%A3o%20de%20cargas%20cujo%20transporte%20exija%20mais%20de%20um%20ve%C3%ADculo
http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/exportacao-portal-unico/cce-carga-completamente-exportada
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=81483

